
Huviringid 2022/23 

 

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. 

Klassi piirang Oodatud on 1. - 4.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Neljapäev ja reede 13.35 – 14.20 (6.tund) 

 

 

Ukulele– 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 1.-9.kl õpilased 

Toimumisaeg 

1.-2.klass 

3.-5.klass 

6.-9.klass 

Neljapäev 12.40 – 13.25 (5.tund) 

Neljapäev 14.30 – 15.15 (7.tund) 

Reede 14.30 – 15.15 (7.tund) 
 

 

  



                1.-2.klassi Rütmika- ja mängukool – Juhendaja Kätlin Värton  

Lühikirjeldus 

• Õpime väljendama emotsioone läbi muusikalise liikumise. 

• Õpime väljendama loovalt muusikas kuulamisest saadud 
elamusi. 

• Teeme tutvust erinevate rütmipillidega: kõlakarp, 
kastanjette, triangel, kellamäng, trummid, tamburiin. 

• Õpime tundma tämbri järgi õpitud rütmipille. 

• Harjutame ühist pillimängu alustamist ja lõpetamist ning 
teistega musitseerimist. 

Klassi piirang Oodatud on 1. - 2.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Teisipäev ja neljapäev 12.40 – 13.25 (5.tund) 

 

 

Peetri kooli bänd– Juhendajad Kätlin Värton ja Ülo Siivelt  

Lühikirjeldus 

Alustab Peetri kooli bänd! 
Ringi ootame muusikahuvilis noori, kes soovib teada, mis tähendab 
ansambliõpe ja koos musitseerimine. 
Oodatud on kõik lapsed, kes on pisut õppinud kas kitarri, klaverit, 
löökpille ja laulmist.  
Alustame lihtsamatest laulude õppimisest ja otsime koos toredat 
meelepärast repertuaari.  

Kooliüritustel esinemised on garanteeritud 😊 

Klassi piirang Oodatud on 5.-9.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Teisipäev ja neljapäev 14.30 – 13.25 (7.tund) 

 

  



2.-4.kl Näitering  – 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! 

Klassi piirang Oodatud on 2. - 4.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Esmaspäev 14.30 – 16.05 (7.-8.tund) 

 

 

5.-9.kl Näitering  – 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. 

Klassi piirang Oodatud on 5.-9.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Neljapäev 15:20-16:50 

 

 

  



 

1.-3.kl Tantsuline võimlemine - Juhendaja Merleen Läänemägi  

Lühikirjeldus 
Tundides arendame muusikalist kuulmist, rütmi tunnetust, 

painduvust. Õpime põhilisi tantsusamme ja esinemiskavasid. 

Klassi piirang Oodatud 1.-3.kl tüdrukud 

Toimumisaeg 

Neljapäev  13.35 – 14.20 (6.tund) 

 

 

7. -9.kl Neidude rahvatants - Juhendaja Merleen Läänemägi  

Lühikirjeldus 

Neidude rahvatantsu aluseks on eesti rahvatantsu põhisammud, 

autoritantsud, omalooming. See rühm on tegutsenud juba mitu 

aastat aga nüüd mitmed tantsijad lõpetasid 9nda ning otsime uusi 

liikmeid. Väljundiks on ka võistutantsimised, tantsupeod, festivalid. 

Klassi piirang Oodatud 7.-9.kl tüdrukud 

Toimumisaeg 

Teisipäev 14.30 – 16.05 (7.-8.tund) 

 

 

  



Grossing  - Juhendaja Tiina Theresa 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. 

Klassi piirang Oodatud on 1.-9.kl õpilased 

Toimumisaeg 

1.-2.klassid 

3.-4.klassid 

5.-9.klassid 

Esmaspäev 13.35 – 14.20 (6.tund) 

Esmaspäev 14.30 – 15.15 (7.tund) 

Esmaspäev 15.20 – 16.05 (8.tund) 
 

 

Sulgpall 2.-8.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. 

Klassi piirang Oodatud on 2.-8.kl õpilased 

Toimumisaeg 

2.-3.klassid 

4.-5.klassid 

6.-9.klassid 

Neljapäev 13.35 – 14.20 (6.tund) 

Neljapäev 14.30 – 15.15 (7.tund) 

Reede 14.30 – 15.15 (7.tund) 
 

 

Mõttemängud – Juhendaja Aivo Hommik  

Lühikirjeldus 
Ringis mängitakse erinevaid laua- ja mõttemänge, nt kabe, male, 

sudoku, gomoku. 

Klassi piirang Oodatud on 1.-4.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Teisipäev 13.35 – 14.20 (6.tund) 

 

  



Kunstiring 1.-4.kl – Juhendaja Triin Simson  

Lühikirjeldus 

Arendame loovust katsetades erinevaid materjale ja 

kunstitehnikaid, millega igapäevaselt ehk kokku ei puutu. 

Joonistame, maalime, disainime, teeme kompositsioone, uurime 

värve, õpime põhitehnikaid ja katsetame uusi. 

Maksumus Vahenditasu 21 eur/1 poolaasta ja 35 eur/2 poolaasta  

Klassipiirang Oodatud on 1.-4.kl õpilased 

Toimumisaeg 

1.klassid 

2.-3.klassid 

4.klassid 

Kolmapäev 12.40 – 13.25 (5.tund) 

Kolmapäev 13.35 – 14.20 (6.tund) 

Esmaspäev 14.30 – 15.15 (7.tund) 
 

 

Kunstiring 5.-6.kl – Juhendaja Triin Simson  

Lühikirjeldus 

Arendame loovust katsetades huvitavaid materjale ja tehnikaid 

pikemalt ja põhjalikumalt. Proovime pisut aeganõudvamaid 

tegevusi nagu näiteks õlimaal. Samuti proovime pikemalt tegeleda 

ideede ja inspiratsiooniga, millest töö alguse saab ja siis saame 

hakata seda ellu viima. 

Maksumus Vahenditasu 30 eur/1 poolaasta ja 50 eur/2 poolaasta  

Klassipiirang Oodatud on 5.-6.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Teisipäev 14.30 – 16.05 (7. - 8.tund) 

 

 

  



 

1.- 2.kl Meisterdamine – Juhendaja Triin Simson  

Lühikirjeldus 

Teeme erinevate materjalidega põnevaid katsetusi, mis ärgitaks 

lapse mängulisust ja uudishimu uusi asju proovida. 

Lõikme, rebime, kleebime, segame kokku, värvime, uurime, 

ehitame, fantaseerime ja leiutame. 

Maksumus Vahenditasu 30 eur/1 poolaasta ja 50 eur/2 poolaasta 

Klassi piirang Oodatud on 1. - 2.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Kolmapäev 14.30 – 15.15 (7.tund) 

 

 

1.-2.kl 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. 

Klassi piirang Oodatud on 1.-2.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Kolmapäev  12.40 – 13.25 (5.tund) 

 

 

  



Kokandusturing – Juhendaja Tiina Tinni  

Lühikirjeldus 

Kokandusringi ootame 6.klasside õpilasi, kellel on huvi ise süüa 
teha.  
Ringis õpivad lapsed toidu valmistamist alates retsepti 
lugemisest ning tervislike toiduvalikute tegemist. 

Vahenditasu Vahenditasu 12 eur/1 poolaasta ja 20 eur/2 poolaasta 

Klassi piirang Oodatud on 5.-7.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Teisipäev 14.30 – 16.00 

 

 

Animatsioon – 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. 

Klassi piirang Oodatud on 2. – 5.kl õpilased 

Toimumisaeg 

Neljapäev 14.30 – 15.15 (7.tund) 

 

 

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. 

Klassi piirang 2.-4.klass 

Toimumisaeg 

Neljapäev 13.35 – 14.20 (6.tund) 

 



2.kl Avastusring – Juhendaja Ariane Ain  

Lühikirjeldus 
Uurime loodust ja teeme huvitavaid katseid. Mängime, 

nuputame, vaatame filmilõike ning tutvume teadusraamatutega. 

Lisaks teeme looduse teemadest inspireeritud kunstitöid. 

Klassi piirang 2.klass 

Toimumisaeg 

Kolmapäev 13.35 – 15.05 (6.-7.tund) 

 

 

 

 

 


