
Huviring Juhendaja Aeg Ruum 

Koolileht 6.-12. klassid 
6.-12. klasside koolileht tutvustab erinevaid 

huvitavaid ettevõtmisi, projekte, üritusi, arutleb 

aktuaalsetel küsimustel/teemadel ja palju muud. 

Marie Udam Teisipäev 16.00-17.30 G217 

Fotograafia 6.-9. klassid 
Fotograafia ringitunnis õpime tundma 

fototehnikat, fotograafia alustõdesid ja õpilane 

saab võimaluse arendada oma kunstilist 

väljendusoskust ning praktiseerida fotografeerimist 

koos juhendajaga. Kindlasti planeerime 

õppeaastale ka paar väljasõitu/külastust. 

Ringitunnis osalemine eeldab fototehnika 

olemasolu ehk peegel- või hübriidkaamerat. 

Siim Loog Kolmapäev 15:30-17:00 K328 

Maailmahariduse ring 
Huviringi sihtrühmaks 9.-12. klasside õpilased.  

Maailmaharidusringis kohtuvad koolinoored, keda 

huvitab neid ümbritsev maailm. Ringis arutletakse 

aktuaalsetel teemadel ja kohtutakse huvitavate 

inimestega. 

Eneken-Riin 

Salong 
Esmaspäev 14.35-16.00 

Inspiratsiooni- 

kohvik 

TORE tugiõpilaste ring 
Mis see TORE on? Tugiõpilaste oma ringi Eestis, kus 

me Jüri Gümnaasiumis: 

T - toetame üksteist ja kaasõpilasi (saad olla 

tugiõpilaseks alles kooliteed alustavatele 

klassidele kui ka vanematele õpilastele). 

O - organiseerime (erinevad põnevad 

ettevõtmised, et muuta koolielu rõõmsamaks ja 

toredamaks, saad oma mõtteid ja ideid teoks 

teha), oleme sõbraks ja toeks ning märkame 

koolis ka neid, kes vajavad abi. 

Helen Valdma Teisipäev 13.45-15.00 Õ416 



R - rõõmustame ja õpime läbi erinevate 

mängude nii ennast kehtestama kui ka teistega 

arvestama, olema julged ja head suhtlejad. 

E - oleme ettevõtlikud (koolieluga seotud 

küsimustes kaasarääkimine, panustamine oma 

nägemuste, ideedega), empaatilised (mõistame, 

et oleme erinevad) ja ennetava mõtteviisiga 

(julgus märgata ja toetada neid, kes seda 

vajavad, oskus ennast aidata). 

 

TORE on Sinule, kui soovid abistada kooliteed 

alustavaid õpilasi koolieluga harjumisel 

(klassiõhtute ettevalmistamised ja 

pikapäevarühmas abistamised, 

pikapäevarühmadele mängudeturniiri 

korraldamine), lüüa kaasa erinevatel ülekooliliste 

ürituste korraldamisel, abistada klasse jõulude eel 

või väljasõitudel jms. 

TORE on Sinule kui soovid olla koolirõõmu kandja, 

abivalmis ja rõõmus, hooliv ning humoorikas 

kaaslane oma noorematele koolikaaslastele. 

TORE on Sinule kui soovid olla julgem, avatum, 

arendada endas ettevõtlikkust ja 

organiseerimisvõimet. 

 

Mudilaskoor 1. klassid 
Harjutuskoor, kuhu on oodatud kõik 1. klasside 

tüdrukud. Hääle arendamine lähtudes õpilase 

individuaalsetest võimetest. Kooris laulmise 

õppimine. Heade tulemuste puhul võimalus liituda 

kontsertkooriga (2-häälne mudilaskoor 2.-4. klass). 

Eelduseks on soov laulda ja osaleda 

meeskonnatöös. Laulurõõmu jagame kooli 

Kaidi Merzin 
Esmaspäev 13.00-13.45 

Neljapäev 13.00-13.45 
K239 



aktustel, kontsertidel, jõulukontsertidel Jüri kirikus, 

Rae valla laulu-ja tantsupidudel Klunker ja 

maakonna üritustel. Sihiks ka 2023.a koolinoorte 

laulu- ja tantsupidu. 

Mudilaskoor 2.-4. klassid 
Kahehäälne mudilaskoor.  

Laste musikaalsuse, rütmitunnetuse arendamine ja 

muusikaarmastuse kasvatamine. Mitmehäälse 

laulmise arendamine ja intonatsioonilise puhtuse 

saavutamine. 

Eelduseks on soov laulda ja osaleda 

meeskonnatöös ning hea viisipidamine. 

Laulurõõmu jagame kooli aktustel, kontsertidel, 

jõulukontsertidel Jüri kirikus, Rae valla laulu-ja 

tantsupidudel Klunker ja maakonna üritustel. Sihiks 

ka 2023.a koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 

Liivi Lumijõe 
Esmaspäev 13.00-13.45 

Kolmapäev 13.00-13.45 
K238 

Lastekoor 5.-9. klassid 
Jüri Gümnaasiumi lastekoori on oodatud õpilased, 

kel on  hea muusikaline kuulmine, peavad hästi 

viisi, laulavad õige intonatsiooniga, on 

kohusetundlikud. Selle õppeaasta sihtideks on 

esinemised kooli sündmustel ja Rae valla laulu- ja 

tantsupeol Klunker. Sihiks ka 2023.a koolinoorte 

laulu- ja tantsupidu. 

Hairi Laurand 
Teisipäev 15.30-16.15 

Kolmapäev 14.00-16.15 
K233 

6.-9. klasside ansambel Hairi Laurand Neljapäev 13.30-15.00 K233 

Vilistlaskoor-kapell Hairi Laurand Kolmapäev 16.00-17.30 K233 

Solistide ansambel  Rutt Ridbeck Teisipäev või reede 17.30-18.30 H114 

Poistekoor 1. klassid 
Harjutuskoor, kuhu on oodatud kõik 1.-2. klasside 

poisid. Arendab musikaalsust ja lauluhäält 

Liivi Lumijõe 

Evelin Toodo 

Teisipäev 13.00-13.45 

Neljapäev 13.00-13.45 

K238 

G0025 



lähtudes õpilase individuaalsetest võimetest. 

Kooris laulmise õppimine. Esinetakse paar korda 

õppeaastas. Suurepäraste tulemuste puhul 

võimalus liituda kontsertkooriga. Sihiks ka 2023.a 

koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 

Poistekoor 2.-6. klassid 
Kahehäälne kontsertkoor. Arendab musikaalsust 

ja rütmitunnetust. Laiendab hääleulatust. 

Esinetakse koorivormis. Õppeaastas osaletakse 1-2 

laulu- ja spordilaagris. Eelduseks on viisipidamine, 

soov laulda ja osaleda meeskonnatöös. Sihiks ka 

2023.a koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 

Liivi Lumijõe 
Teisipäev 13.55-14.40 

Neljapäev 13.55-14.40 
K238 

Segakoor 
Oodatud on liituma 10.-12. klasside neiud ja 

noormehed. Eesmärgiks on jõuda 2023.a 

laulupeole. 

Liivi Lumijõe 
Anname teada esimesel 

võimalusel 
K238 

Draamaõpetus 2.-5. klassidele 
Draamaõpetuse eesmärgiks on tekitada noortes 

teatri vastu huvi ning anda neile esmased 

teadmised sellest, kuidas oma häält laval 

kasutada, kuidas laval olla ja esineda. 

Arendatakse üldist esinemise ja eneseväljendus 

oskust. Ühiselt esinetakse jõulupeol ning teatri 

õhtul.   

Jane Kuusalu Reedeti 13.55-15.35 Aula 

Kooliteater 6.-8. klassid 
Jüri kooliteater Vaba Valik sündis 1991. aastal. 

Nagu nimigi ütleb, on igal ühel vabadus meiega 

liituda ja laval imesid korda saata. Need 

teatrimaailma imed sünnivad nii, et saadakse kord 

nädalas kokku, tehakse tööd oma hääle, keha ja 

mõttemaailmaga… Ja nagu muuseas valmib ka 

kevadeks üks lavaküps etendus. Kooliteatrite 

Ingrid Mikk Esmaspäev 15.00 - 17.00 Aula 



festivalid, teatrilaagrid ja muu põnev käib 

kooliteatrieluga alati kaasas. 

Kooliteater 9.-12. klassid 
Jüri kooliteater Vaba Valik sündis 1991. aastal. 

Nagu nimigi ütleb, on igal ühel vabadus meiega 

liituda ja laval imesid korda saata. Need 

teatrimaailma imed sünnivad nii, et saadakse kord 

nädalas kokku, tehakse tööd oma hääle, keha ja 

mõttemaailmaga… Ja nagu muuseas valmib ka 

kevadeks üks lavaküps etendus. Kooliteatrite 

festivalid, teatrilaagrid ja muu põnev käib 

kooliteatrieluga alati kaasas. 

Ingrid Mikk Esmaspäev 17.00 - 19.00 Aula 

Trummiring Kuuno Kasak Kolmapäev 14.00-14.45 K239 

1.kl klassi rahvatants 
1. klasside segarühm, kuhu on oodatud kõik 1. 

klasside rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, 

kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja 

tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Sihiks 

ka 2023.a koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 

Jane Kuusalu 
Esmaspäev 13.00-13.45 

Teisipäev 8.05 - 8.50 
Spordikeskus 

2.-3. klasside rahvatants 
2.-3. klasside segarühm, kuhu on oodatud kõik 2.-

3. klasside rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, 

kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja 

tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Sihiks 

ka 2023.a koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 

Jane Kuusalu 
Teisipäev 13.55-14.40 

Neljapäeval 13.00-13.45 
Spordikeskus 

2.a klassi rahvatants 
2.a klassipõhine rahvatantsurühm. Sihiks ka 2023.a 

koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 
Jane Kuusalu 

Esmaspäev 8.05-8.50 

Neljapäev 8.05-8.50 
Spordikeskus 

3.a klassi rahvatants 
3.a klassipõhine rahvatantsurühm. Sihiks ka 2023.a 

koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 
Jane Kuusalu 

Teisipäev 13.00-13.45 

Neljapäev 12.05-12.50 

Spordikeskus 

Aula 



4.a klassi rahvatants 
4.a klassipõhine rahvatantsurühm. Sihiks ka 2023.a 

koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 
Linda Pihu 

Teisipäev 13.00-13.45 

Neljapäev 13.00-13.45 
Aula 

5.a klassi rahvatants 
5.a klassipõhine rahvatantsurühm. Sihiks ka 2023.a 

koolinoorte laulu- ja tantsupidu. 
Linda Pihu 

Teisipäev 13.55-14.40 

Reede 13.00-13.45 
Aula 

5. klasside rahvatants 
Oodatud kõik 5. klasside rahvatantsuhuvilised 

poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika 

rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti 

rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks 

eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja 

laulupeol Klunker ning esinemised kooli 

sündmustel. Sihiks ka 2023.a koolinoorte laulu- ja 

tantsupidu. 

Jane Kuusalu Esmaspäev 13.55-15.35 Spordikeskus 

6. klasside rahvatants 
Oodatud kõik 6. klasside rahvatantsuhuvilised 

poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika 

rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti 

rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks 

eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja 

laulupeol Klunker ning esinemised kooli 

sündmustel. Sihiks ka 2023.a koolinoorte laulu- ja 

tantsupidu. 

Helen Lagle 
Teisipäev 15.00-15.45 

Neljapäev 15.00-15.45 

Auditoorium 

Spordikeskus 

8. klasside rahvatants 
Oodatud kõik rahvatantsuhuvilised poisid ja 

tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis 

liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti 

rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks 

eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja 

laulupeol Klunker ning esinemised kooli 

Linda Pihu 

Liina Viirsalu 
Teisipäev 15.00-16.30 Aula  



sündmustel. Sihiks ka 2023.a koolinoorte laulu- ja 

tantsupidu. 

Neidude rahvatants 
Oodatud kõik põhikooli rahvatantsuhuvilised 

neiud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis 

liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti 

rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks 

eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja 

laulupeol Klunker ning esinemised kooli 

sündmustel. Sihiks ka 2023.a koolinoorte laulu- ja 

tantsupidu. 

Helen Lagle 
Esmaspäev 15.00-16.30 

Kolmapäev 15.00-15.45 

Auditoorium 

Aula 

Rahvatants - noorterühm  
Oodatud kõik gümnaasiumi rahvatantsuhuvilised 

neiud ja noormehed, kes tunnevad rõõmu 

muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust 

eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta 

suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla 

tantsu- ja laulupeol Klunker ning esinemised kooli 

sündmustel. Sihiks ka 2023.a koolinoorte laulu- ja 

tantsupidu. 

Liina Viirsalu Kolmapäev 16.00 - 17.30 Auditoorium 

Rahvatants – segarühm 
Gümnaasiumi ja vilistlaste esindusrühm. 

Liina Viirsalu 
Esmaspäev 18.15-20.30 

Kolmapäev 18.15-20.30 
Auditoorium 

 


