
Huviringid 2020/21 

 

1.-4. klassi mudilaskoor - Juhendaja Mariann Nurk  

Lühikirjeldus 

Mudilaskoori on oodatud laulma 1.-4. klassi lauluhuvilised 
poisid ja tüdrukud.  
Mudilaskoor toimub 2 korda nädalas. 
Ees ootavad toredad esinemised nii kooli pidudel ja kontsertidel 
kui ka mujal. 
Mudilaskoori tunnis arendatakse laste lauluoskust ja 
muusikateoreetilisi teadmisi. 
Laulma tulles võta kaasa A4 mapp nootide jaoks, harilik pliiats ja 
kustukumm. 

Kohtade arv Piiramatu 

Klassi piirang Oodatud on 1., 2., 3., 4.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Esmaspäev ja kolmapäev 13:35-14:20 

 

 

 

Ukulele 2.-6.kl – Juhendaja Mariann Nurk  

Lühikirjeldus 

Oodatud poisid ja tüdrukud 2.-6. klassini, keda huvitab väike Hawaii 
keelpill ukulele. 
Ukulele tunnis õpitakse mängima nii sõrmitsedes kui ka 
saateakordidega, tutvutakse erinevate mänguvõtete ja tehnikatega.  
NB! Tingimuseks oma ukulele olemasolu ning tahe seda pilli õppida ja 
harjutada.  
Tundi tulles võta kaasa õhuke mapp nootide jaoks, harilik pliiats ja 
kustukumm ning ukulele.  

Maksumus 
Vahenditasu - vajalik muretseda pill, õpetaja soovitab, milline täpselt 

(hinnaklass alates 50.-) 

Klassi piirang Oodatud on 2., 3., 4., 5., 6.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Esmaspäev 

Teisipäev 

14:30-15:15 Edasijõudnud (õpilased, kes osalesid ringis eelmisel aastal) 

14:30-15:15 

 



 

Trumm – Juhendaja Toomas Grek  

Lühikirjeldus 

Esmalt registreerime lapsed, kes käisid eelmisel õppeaastal 

trummiringis. 

Eesmärgid: õige mänguasendi ja tehnika omandamine, üldise 

musikaalsuse ja rütmitunde arendamine, nootide tundmine 

löökpillidel, ansamblimängu abc, löökpillide ajaloo tundmine, 

erinevate muusikastiilide (popp, jazz, rock, Ladina-Ameerika, Brasiilia) 

rütmide omandamine 

Kohtade arv 15 

Toimumisaeg -  Kuna tegemist on individuaal õppega, siis täpne tunni kellaaeg lepitakse õpetajaga 

kokku 

Kolmapäev 13:35-15:30 

Reede 13:35-15:30 

 

 

 

Näitering 3.-5.kl – Juhendaja Juta Teral  

Lühikirjeldus 

Kui sind huvitab näitlemine, enda võimete arendamine, erinevate 

rollide hingeelu, enda proovile panemine laval, siis tule näiteringi. 

Saad arendada esinemisjulgust ja suhtlemisoskust, loovust ja 

empaatiavõimet! 

Kohtade arv 12 

Klassi piirang Oodatud on 3., 4., 5.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Kolmapäev 13:35-15:05 

 

 

  



Näitering 6.-7.kl – Juhendaja Margus Abel  

Lühikirjeldus 

Kui Sa tunned esinemisest rõõmu ja Sul on huvi näitlemise ja 

näitekunsti vastu, siis ootame Sind osalema kooli näiteringis. Meie 

näiteringi on oodatud esinemishimulised  õpilased, et üheskoos 

õppida ja arendada enda kõne- ja liikumisoskust laval, loovust ja 

improvisatsioonivõimet, dialoogilist suhtlusoskust lavapartneritega 

ning koostööd meeskonnas, võimalus ennast proovile panna 

erinevates rollides ja situatsioonides. Õpime arendame seda, mis 

seotud esinemise ning näitlemisega. Osaleme koolisisestel üritustel ja 

võimalusel võtame osa ja anname oma panuse laste- ja 

noorteteatrite konkurssidest ja festivalidest, rõõmustades publikut 

enda näitlemisoskusega. 

Kohtade arv 12 

Klassi piirang Oodatud on 6., 7.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Neljapäev 15:20-16:50 

 

 

 

Füüsilise teatri töötuba – Juhendajad Merleen Läänemägi, Triin Simson ja Nils Kosapoeg 

Lühikirjeldus 

Läbi erinevate füüsiliste tegevuste sünnib kaasaegse 
etenduskunstide valdkonda liigituv etendus, kus osalejate 
mõtted ja tundmused saavad nähtavaks läbi liikumise, mängu, 
kunsti ja muusika. 
 
Kasutatakse protsessdraama/mängulist võttestikku, et leida 
ühine idee, mis  osalejaid kõnetab ja millega edasi töötada.  
Töötuba lõpeb etendusega, kus välja töötatud idee on 
liikumises, mis ühineb improvisatoorse muusikaga ja jäädvustub 
lõuendil.  

Kohtade arv 12 

Klassi piirang Oodatud on 5., 6., ja 7.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Esmaspäev 15.20 – 16.20 

 

 



2.-8.kl tüdrukute tantsuline võimlemine - Juhendaja Merleen Läänemägi  

Lühikirjeldus 
Tundides arendame muusikalist kuulmist, rütmi tunnetust, 

painduvust. Õpime põhilisi tantsusamme ja esinemiskavasid 

Kohtade arv 12 

Klassi piirang Oodatud 2.-8.kl tüdrukud 

Toimumisaeg 

2.-4.klassid 

5.-8.klassid 

Esmaspäev 13:35-14:20 

Teisipäev 14:30-15:15 

 

 

 

4. ja 8.kl rahvatants – Juhendaja Merleen Läänemägi  

Lühikirjeldus 
Tundides arendame muusikalist kuulmist, rütmi tunnetust, 

painduvust. Õpime põhilisi tantsusamme ja esinemiskavasid. 

Kohtade arv 16 

Klassi piirang Oodatud 8.kl õpilased 

Toimumisaeg 

 Kokkuleppel õpetajaga 

 

 

  



 

Grossing  - Juhendaja Jaak Gross  

Lühikirjeldus 

Grossing arendab kõiki lihasgruppe ja kordinatsiooni. Inimese käte, 

reite ja vöökoha ümber kinnitatakse laest rippuvad elastsed 

kummipaelad, nende abil saab hüpata ja keerelda, lennata kui lind. 

Kohtade arv 12 grupis 

Toimumisaeg 

1.klassid 

2.klassid 

3.klassid 

4.-5.klassid 

6.-9.klassid 

Kolmapäev 13:35-14:20  

Kolmapäev 14.30 – 15.15 

Reede 14.30 – 15.15 

Reede 15.20 – 16.05 

Kolmapäev 15.20 – 16.05 

 

 

 

Sulgpall 2.-7.klass – Juhendaja Tiina Nukk  

Lühikirjeldus 

Sulgpalli mängitakse üks ühe või kaks kahe vastu. Sulgpall pole 

niisama toksimine, vaid kiire ja jõuline mäng, mis annab korraliku 

koormuse. Sulgpall on kiireim reketispordiala maailmas. 

Kohtade arv 16 grupis 

Klassi piirang Oodatud on 2.-9.kl õpilased 

Toimumisaeg 

2.klassid 

3.-5.klassid 

6.-9.klassid 

Teisipäev 13:35-14:20 

Neljapäev 14.30 – 15.15 

Neljapäev 15.20 – 16.05 

 

 

  



 

Kunstiring 1., 3. ja 4.kl – Juhendaja Triin Simson  

Lühikirjeldus 

Arendame loovust katsetades erinevaid materjale ja 

kunstitehnikaid. Alustame põhielementidest nagu kompositsioon, 

värv ja rütmid. 

Joonistame, maalime, disainime ja püüame aru saada 

kunstikeelest. 

Kohtade arv 12 grupis 

Maksumus Vahenditasu 15 eur/1 poolaasta 25 eur/2 poolaasta  

Klassipiirang Oodatud on 1.-5.kl õpilased 

Toimumisaeg 

1.klassid 

3.klassid 

4.klassid 

Esmaspäeval 12:40-13:25 

Teisipäev 14.30 – 15.15 

Teisipäev 13.35 – 14.20 

 

 

 

 

Kunstiring 5.kl – Juhendaja Tiia Pappel  

Lühikirjeldus 

Erinevaid tehnikaid ja vahendeid kasutades keskendub kunstiring 

eelkõige loovuse ja iseseisva mõtlemise arendamisele. Tegevuse 

käigus omandatakse uusi oskusi joonistamises, maalimises, 

meisterdamises. 

Kohtade arv 12 

Maksumus Kunstivahendite tasu I poolaastal 15 eurot; II poolaastal 20 eurot. 

Klassi piirang Oodatud on 5.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Teisipäev 14:30-16.05 

 

 

 



Osavad meisterdajad 1.- 2.kl – Juhendaja Kairi Vacht  

Lühikirjeldus 

Meisterdame, loome, teeme huvitavaid töid. Arendame loovust, 

käelist osavust ja tegevust, et olla mitmekülgne. Õpime tundma 

erinevaid materjale ja tähtis osa on taaskasutamisel. 

Kohtade arv 16 

Maksumus Vahenditasu 

Klassi piirang Oodatud on 1. ja 2.kl õpilased 

Toimumisaeg 

1.klassid 

2.klassid 

Esmaspäev 13.35 – 14.20 

Neljapäev 13:35 - 14.20 

 

 

 

Klaasimaaliring – Marell Rõss  

Lühikirjeldus 
Huviringis maalime isikupäraseid klaasimaale. Selle tehnika jaoks 

kasutame spetsiaalseid kvaliteetseid värve ja õhukest klaasi. 

Kohtade arv 12 

Klassi piirang 5.-9.klass 

Toimumisaeg 

Teisipäev 14:30-16.05 

 

  



Raamaturing – Juhendaja Tuulike Kivestu-Rotella  

Lühikirjeldus 

Kas sulle meeldib, kui sulle lugusid jutustatakse või raamatuid 

ette loetakse? Kui jah, siis tule raamaturingi! Tule ka siis, kui sa 

pole veel raamatutega sõbraks saanud ja lugemise võlumaailma 

avastanud. Sind ootavad ees põnevad seiklused koos huvitavate 

tegelastega! Igas tunnis tutvud ühe raamatuga, kuulad sellest 

mõnda katkendit ning saad ka teada, kes selle raamatu kirjutas ja 

kes sinna pildid joonistas. Raamatuseiklusi võid kuulata kas 

mõnusasti istumispadjal puhates või siis hoopis loole kaasa 

joonistades. 

Kohtade arv 15 

Klassi piirang Oodatud on 1.-4.kl õpilased 

Toimumisaeg 

1.klassid 

2.-4.klassid 

Esmaspäev 12:40-13:25 

Esmaspäev 13:35-14:20 

 

 

 

Arvutiteaduse klubi 1.-9.kl – Juhendaja Kalmer Piiskop  

Lühikirjeldus 

Arvutiteaduse klubi on kõigile, kes on osavad matemaatikas või 

inimeste tundmises ja tahavad õppida looma lahendusi arvuti 

abil. Õpime tundma vabavara, kirjutama, ilma sõrmistikule 

vaatamata, ja seda, mis on vajalik, et õpetada arvuti midagi 

kasulikku tegema. Läbime ülemaailmselt kasutatavat kursust, et 

õppida programmeerimise aluseid.  

Kohtade arv Grupis 12 

Toimumisaeg 

1.-4.klass 

5.-9.klass 

Esmaspäev 13.35 – 14.20 

Esmaspäev 15.20 – 16.50 

 

 

 

 

 



Animatsioon & Video – Juhendaja Signe Reidla  

Lühikirjeldus 

Huviringis õpilane õpib  tegema  lihtsamat lühifilmi  ja animafilmi 

(lamenukk-, plastiliin- ja joonisanimatsioon ning 

piksillatsioon).  Õppija  saab ise voolida, lõigata või joonistada 

animafilmi tegelasi ning materjali kokku pannes oskab 

kasutada  montaažiprogrammi Movie Maker tööriistu. 

Kohtade arv 16 

Klassi piirang Oodatud on 5., 6., 7., 8., 9.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Neljapäev 15:20-16:50 

 

 

 

Robootika & Scratch, 2.-4.kl – Juhendaja Signe Reidla  

Lühikirjeldus 

Huviringis õpilased tutvuvad  LEGO Mindstorms EV3 baasil 

robotite ehitamise ja programmeerimisega, õpivad algtasemel 

kasutama hariduslikke roboteid Ozobot, Edsion, Lego WeDo 2.0.  

Õpilased tutvuvad veebipõhise graafilise 

programmeerimiskeskkonnaga  Scratch , õpivad koostama 

Scratchi keskkonnas animatsioone, mänge ja esitlusi kasutades 

lihtsamaid programmeerimiskäske ja algoritme. 

Kohtade arv 12 grupis 

Klassi piirang 2.-4.klass 

Toimumisaeg 

2.klassid 

3.-4.klassid 

Teisipäev 13:35-14:20 

Teisipäev 14:30 – 15:15 

 

 



                    

3D disain – Juhendaja Georg-Christofer Pärtelpoeg                

Lühikirjeldus 

Ringis käsitletakse programme TinkerCad, Blender ja Rhinoceros 

3D. Tunnis valminud ägedaid asju on võimalik 3D printeriga välja 

printida.  

Kohtade arv 10 

Klassi piirang 4.-5.klass 

Toimumisaeg 

Kolmapäev 14.30 – 15.15 

 

        

 

 


