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Aineringid 
Klassiõpetus 

Ainering Kellele? Õpetaja Aeg Koht 
Tarkade klubi 

Õpioskuste arendamine erinevates 

valdkondades: nuputamisülesannete 

koostamine ja lahendamine, info 

otsimine erinevatest allikatest, käeline 

tegevus, õppemängud, katsete 

läbiviimine, IKT vahendite kasutamine.  

1.-2. 

klassid 

Külli Liiv 

Biby Lilander 

Teisipäev 

13.00 – 14.30 

A347 

A349 

NUTIkas majandaja  

Saadakse teadmisi rollidest, mis 

inimestel  ühiskonnas on nii eraisiku, 

töötaja kui ka tarbijana. 

Arutletakse, kuidas mõjutab majandus 

inimeste elu praegu ja tulevikus.  

Ringitundides õpitakse sihiteadlikult 

kasutama nutiseadmeid. 

1.-3. 

klassid 
Terje Papp 

Kolmapäev 

13.55-14.40 
A431 

Koolileht „AjaStend“ 

Kooli ja klasside sündmuste 

jäädvustamine nii sõnas kui ka pildis. 

1.-5. 

klassid 
Terje Luude 

Teisipäev 

14.00-15.30 
A152 

Lugemisring 

Nii tehnilise kui ka teadliku 

lugemisoskuse arendamine. 

 

1.a klass Biby Lilander 
Teisipäev 

8.05-8.50 
A349 

1.b klass Kairi Keldo-Asi 
Neljapäev 

8.05-8.50 
M21 

1.d klass 
Eleri Viikmäe-

Tomp 

Reede 

8.05-8.50 
M11 

1.e klass Janet Kask 
Kolmapäev 

8.05-8.50 
H122 

1.g klass Kristiina Kasuk 
Neljapäev 

8.05-8.50 
A427 

Suulise väljendusoskuse ring 

Suulisest ja kirjalikust tekstist arusaamine, 

oma mõtete ja arvamuse avaldamine. 

Sihtrühmaks lapsed, kelle kodukeel erineb 

õppekeelest. 

1.-3. 

klassid 
Merje Meriloo 

Neljapäev 

13.00-13.45 
A266 

Enesejuhtimisoskuste arendamise ring 

Enesejuhtimisoskuste, emotsioonidega 

toimetuleku ja koostööoskuste 

arendamine läbi suhtlemise ja erinevate 

mõtlemis-, sõnavara- ja 

strateegiamängude 

1.-3. 

klassid 

Mariliis 

Fomotškin 

Neljapäev 

13.00-13.45 
A263 

Kokandusring 

Kokandusringis õpime tööohutust köögis, 

räägime, milliseid hügieeninõudeid peab 

toiduvalmistaja meeles pidama, õpime 

valmistama  ning serveerima lihtsamaid 

toite.  

Toitude valmistamiseks jagatakse 

toidukaubad grupi vahel ära ning 

õpilane toob toiduained kokkuleppeliselt 

kaasa. Igal kokandusring õpilasel on 

olemas isiklikud riided ja õppeköögis on 

kõigil jalas vahetusjalanõud. 

• Kokamüts (soovitavalt valge),  

• põll (soovitavalt rinnaosaga),  

• T-särk (soovitavalt valge) 

Kokandusring alustab 22.09.2021 

1.-3. 

klassid 

 

4.-5. 

klassid – 

vt info 

põhikooli 

tabelis 

Evelyn Esajas 
Kolmapäev 

14.50-16.30 

Õppe

-köök 
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Kabering 

Süvenemisoskuse, keskendumisvõime, 

lahenduste leidmise oskuse 

arendamine. 

Algajad 

Arno Uutma 

Kolmapäev 

13.00-13.45 
A159 

Edasi-

jõudnud 

Kolmapäev 

14.00-14.45 

Robootika robootikahuvilistele 

LEGO WeDo 2.0 erinevate robotimudelite 

kokkupanemine ja programmeerimine. 

Kevadel võimalusel osalemine Jr. FLL 

robootikanäitusel. 
Rühma tund algab 21. september 2021. 

Vajalik eelregistreerimine Stuudiumist. 

3.-4. 

klassid 
Triin Kütt 

Teisipäev 

14.00-15.30 
G004 

Robootika 

Tutvumine programmeerimise alg-

tõdedega, Lego EV3 robotite kokku-

panemine.  

Esimene tund toimub 20. septembril 2021. 

Vajalik eelregistreerimine Stuudiumist. 

4.-5. 

klassid 

Marge 

Kalapüüdja 

Esmaspäev 

14.00-15.30 
G004 

Loovus ja digi käsikäes 

Ringitunnis õpilased saavad joonistada, 

jutustada, filosofeerida, pildistada, 

liikuda, enda oskusi testida ja arendada, 

oma nutiseadet ja arvutit tundma 

õppida. Digitehnoloogiat  kasutatatkse 

loovate tegemiste jäädvustamiseks, uue 

ja huvitava programmi või äpi 

katsetamiseks ja õppimiseks.   

Õpilased osalevad mõnes miniprojektis ja 

võtavad osa mõnest konkursist,  

mis annavad võimaluse üksteiselt õppida, 

kogemusi korjata, jagada ning enda 

oskusi demonstreerida. 

3.-5. 

klassid 
Eve Saare 

Teisipäev 

14.00-15.30 
A154  

Esmaabiring 

Lapsed saavad esmaseid teadmisi, 

kuidas tegutseda hädaolukorras ja 

vigastuste tekkimisel. Räägitakse ka 

keskkonnast, loodusest ja taimedest.  

1.-5. 

klassid 

Karoliina 

Lõhmus 

Kolmapäev 

I rühm 

13.00-13.45 

II rühm 

14.00-14.45 

K329 

Käelise arengu ring 

Peenmotoorika arendamine. Hea neile, 

kel kipub käsi kange olema ja kirjatähtede 

kirjutamine seetõttu raske.  

1. klassid Heidy Siirak 
Esmaspäev 

14.00-14.45 
A258 

Puutöö  

Arendada õpilaste loovust, kohusetunnet, 

ettevõtlikust, lugupidamist, koostööd. 

Äratada õpilastes huvi puutöö vastu. 

Oskab kinni pidada õppetöökojas 

kehtestatud reeglitest ja tutvub põhjalikult 

ohutustehniliste nõuetega. 

Teab mis on tooraine, materjal, toorik ja 

toode. 

Õpib tundma eseme kuju ja suurust ning 

oskab nimetada eset iseloomustavaid 

mõõtmeid. 

Õpime mõõtma ja märkima. 

Oskab käsitleda enimlevinud käsitööriistu 

ning teab nende õiget otstarvet ning 

täidab ohutusnõudeid  ja omandab 

õiged töövõtted. 

Planeeritavad osalemised konkurssidel, 

võistlustel, esinemised jms. 

4.- 6. 

klassid 
Tavo Kekki 

Teisipäev 

14.05- 15.35 
Õ121 
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Iga õpilane meisterdab endale 

meelepäraseid esemeid ja arendavaid 

mänguasju. 

Maastik ja arhitektuur 

Meisterdame, uurime ja katsetame.  

Igas tunnis teeme makette ja kevadel 

valmib enda väljamõeldud maailm. 

Uurime inimese teekonda maastikust 

tuleviku hooneteni. Katsetame peamiselt 

looduslikke materjale ja loome 

elukeskkondi. 1,5 tundi kestvas huvitunnis 

seostame loovalt erinevate tundide 

teadmisi (loodusõpetus, matemaatika, 

muusika, kunst ja tehnika). Tundides on nii 

koostegemise ülesandeid kui ka ise 

nokitsemist. Võtame osa mõnest põnevast 

võistlusest. 

3.-5. 

klassid 
Piret Anier 

Neljapäev 

14.00-15.30 

A425 

 

 


