Aineringid põhikoolile 2021/2022
Ainering
Kokandusring 4.-9. klass

Tehnoloogia 6.-9. klass

Teadusring

Rohelise kooli ring

Tutvustus
Õpetaja
Kokandusringis õpime tööohutust köögis, räägime, milliseid Evelyn Esajas
hügieeninõudeid peab toiduvalmistaja meeles pidama, õpime
valmistama ning serveerima erinevaid 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 23.09.2021
Tehnoloogiaringis pööratakse olulist rõhku õpilaste mõtestatud
Veijo Sikk
loovale uuendustegevusele, kus õpilane saab koos avastamisrõõmuga
kogeda valitud toote loomist. Õpilased valivad ja teevad huvitavaid,
fantaasiaküllaseid rakenduslikku laadi loomingulisi projekte, sh
ülesande või toote planeerimist, disaini ja valmistamist.
Oodatud on kõik õpilased, kellele pakub huvi loov meisterdamine ja
käeline tegevus. Samuti saab tehnoloogiaringi raames valmistada oma
loovtööd.
Teadusringis tekitatakse õpilastes huvi looduse ja loodusteaduste vastu Maarika Avloi
praktiliste tööde kaudu. Õpilased teevad ise katseid ning koos õpetajaga
analüüsitakse toimuvat.
6.-7. klassile
Mirjel Reinumägi
Ringi eesmärgid:
• loodushuvi tekitamine;
• loodussäästliku eluviisi viljelemine;
• õpilaste initsiatiiv ettevõtmistes, mis on seotud looduse ja
rohelise mõtteviisiga.
Tegevused:
• tegevused looduses;
• tegevused, mis on seotud rohelise mõtteviisiga;
• õpilaste pakutud ideed, mis on seotud looduse ja rohelise
mõtteviisiga;

Toimumise aeg ja koht
N
14.50-16.30
G309

T
15.00-16.30
Õ118

T
14.50-15.35
Õ409
E ja T
14:50-15:35
Õ314

•

Õmblusring

English Club

Minifirma

loodusklassi loomade ja taimede eest hoolitsemine.

Looduse huviringis käime matkamas ja märkame loodust enda ümber.
Kasvatame taimi ja tegeleme Aafrika tigudega. Arutame ja planeerime,
kuidas muuta koolikeskkonda veelgi enam looduse sõbralikumaks.
Teeme teemapäevi, tegeleme projektidega, vaatame filme. Jagame
üksteisele oskuseid ning kogemusi.
Õmblusringi eesmärk on äratada õpilases huvi põneva õmblus- ja ka Annika Jukk
disainimaailma vastu. Õpilane saab kursuse käigus kogeda tema enda
poolt valitud rõivaeseme valmimisprotsessi alates disainimisest kuni
toote viimistluseni.
Oluline eesmärk on õpilasele tutvustada ( ette näidata) tehnoloogilisi
nippe, et töö protsess sujuks lihtsalt, loogiliselt ja nauditavalt.
Inglise keele ring, mis keskendub ameerika kultuurile ja Am inglise
Douglas Spoolstra
keelele. Tegevuste hulgas on suulised esitlused, media, mängud nii
sees kui õues ning kokkamine.
Students will engage in various activities, integrating American
culture, speech and subject matter. Activities may include, but not
limited to oral presentations, media, indoor and outdoor games,
culinary arts.
The intended students will have a strong desire to actively participate,
maintain appropriate manners and contribute on a whole.
Minifirma ringis tegeletakse õpilasfirma avamisega ja loomisega. Valeria Ternovski
Õpilased tutvuvad äritegemise ja finantsarvestuse põhimõtetega,
arendavad ettevõtlikkust, koostavad äriplaani ja tegelevad reklaamiga.

E 15.00-16.30
G310

T 13.55-14.40
K326

E ja T 14.50-15.35
H118

