
Huvitegevuse tutvustus 

KUNSTIRING 

Kunsti  eesmärgiks on arendada lapse loovust, fantaasiat, vormitunnetust, õigeid töövõtteid,  

julgemat eneseväljendust, isikupära ja esteetilist maitset. Joonistame, maalime ja 

praktiseerime erinevaid kunstitehnikaid (kollaaž, graafika, skulptuur jne.) Kavas on voolida ka 

savist skulptuure ja esemeid.  Võtame osa meile sobivatest kunstikonkurssidest ja õpilastööde 

virtuaalnäitusest.  Töö käigus õpime olulisemaid kujutava kunsti põhireegleid ning vaatame 

näiteid kunstnike loomingust.  

! : Kunstiringi tasu on 3.20 € kuus.  

Tasumise korrast teatab kunstiringi juhendaja oktoobri kuu jooksul. 

Juhendaja: Tiina Rahuoja 

E- mail: tiina@kaina.edu.ee 

Tel: 521 2116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tiina@kaina.edu.ee
mailto:tiina@kaina.edu.ee


JOONISTAMISE- , LAUAMÄNGU– JA MALERING 

 

Ringitunnis on lastel võimalus vastavalt oma soovile jaguneda kolme gruppi, milledega 

paralleelselt tegeletakse. Ringi eesmärk on näidata õpilastele lihtsaid nippe, kuidas kiiresti ja 

efektselt põnevaid pilte joonistada ja varjutada, mängida põnevaid lauamänge ning 

omandada male mängimise oskus. Sellist hübriidringi süsteemi oleme varem kasutanud ja see 

toimib väga hästi. Ringi tegevus arendab õpilaste eneseväljendusoskust läbi joonistamise   ja 

loogilist mõtlemist läbi erinevate mängude. 

Juhendaja: Hando Henno 

E- mail: hando.henno@gmail.com 

Tel: 566 36563  
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MUDILASKOOR 

 

Vahvad laululapsed  - 1.-4.kl. Areng on silmaga nähtav ja kõrvaga kuuldav. 

Esinesime kõikidel kooli üritustel ja omandasime laulupeo repertuaari.  

Laulsime ka TuleTulemisel ja Hiiumaa  II Öölaulupeol. 

 

TÜTARLASTEKOOR

 



Kooris laulavad 5.- 8.kl tüdrukud. Kuulume Hiiumaa Tütarlastekoori koosseisu. Eelmine 

hooaeg oli väga tulemuslik - omandasime üldlaulupeo "Minu arm" repertuaari ja pääsesime 

suurele peole. Toimus mitu laululaagrit, neist meeldejäävam Pärnus, kus osalesime ka Pärnu 

Kontserdimajas projektis "Teeme ise muusikat". Esinesime jõulukontsertidel, EV -101 

aastapäeval, kooli kevadkontserdil, ühisel kontserdil koos 3 Harjumaa lastekooriga, Tule 

Tulemisel, Kalurite päeval ja Hiiumaa II Öölaulupeol. 

 

POISTEKOOR 

 

Kooris laulavad 1.- 8.kl poisid. Kuulume Hiiumaa Poistekoori - lisaks Käina poistele on seal 

laulmas ka Kärdla poisse. Eelmisel hooajal oli palju toredaid ettevõtmisi ja esinemisi. 

Meeldejäävaimad sündmused: Eesti Meestelaulu Seltsi vabariiklik laulu- ja spordilaager 

Remnikul ja üldlaulupidu "Minu arm". 

 

 

 

 

 

 



SOLISTID 

 

Koolis on palju häid soliste, kes on esinenud kõikidel kooli kontsertidel: Eesti Meestelaulu 

Seltsi laulupäeval Tallinnas Nõmme Majas, Janely Elmi jõudis vabariigi parimate lauljate sekka 

Saaremaal Solistical. Kooli solistide päeval esines üle 20 solisti, Käina Kooli Laululuigeks pärjati 

Reekab Elmi. Sel aastal on ees maakondlik Laulukarusselli voor. 

Kooride ja solistide juhendaja: Ulvi Tamm 

E- mail: ulvi.tamm@gmail.com 

Telefon: 566 92488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KODUTÜTRED JA NOORED KOTKAD 

 

Ringi eesmärk on Organisatsioonide Kodutütred ja Noored Kotkad vabatahtlikkust 

väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise 

kasvatustöö kaudu. Osalised omandavad teadmisi ja oskusi, kuidas igapäeva elus paremini 

hakkama saada. Väärtustame Eesti riigi ajalugu, – kombeid ja riiklike tähtpäevi. Arendame 

õpilastes sügavamat maailmatunnetust ja teeme praktilisi tegevusi looduses ning meid 

ümbritsevas keskkonnas. Esmaspäeval 6.- 9.kl; Kolmapäeval 1. – 5.kl 

Juhendaja: Julia Gurjeva 

E-mail: julia@kaina.edu.ee 

             juulialeks@gmail.com 

Tel: 580 42639 
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ROBOOTIKA 

 

Robootika ring  on mõeldud peamiselt 5. – 7. klassi õpilastele, ka tüdrukud on oodatud. Eeldab 

üsna tõsist tehnikahuvi – ehitame Lego juppidest roboti, paneme talle külge mootorid, et ta 

liikuda saaks; andurid, et ta ümbritsevate tingimustega kursis oleks ja programmeerime ta 

kindlaid ülesandeid täitma. Töö käigus kõik koos õpime. 

Võimalik on ka veidi keerukamate robotitega toimetada – võtmesõnadeks Arduino, mBot, 

elektroonika, tinutamine, programmeerimine.   Võimalikud ringiajad oleksid kolmapäeval 

kuni reedel, 5. – 7. tund. S.t. pakutud aegade seast leiame endile enamusele enimsobivad ajad 

– 2 tundi nädalas. 

Kui huvi tunned, tule rääkima! 

Juhendaja : Peep Randviir 

E- mail: peep@kaina.edu.ee 

Tel: 569 51420 

 

 

 

 

mailto:peep@kaina.edu.ee
mailto:peep@kaina.edu.ee


NÄITERING 

 

Näiteringi eesmärgiks on huvi äratamine teatritegemise vastu ja enda isiksuse ja võimete 

tundma õppimine läbi tegutsemise ja mängu. Arendame esinemisjulgust, keskendumis-ja  

eneseväljendusoskust, analüüsi-ja empaatiavõimet, fantaasiameelt. Olulised on rollimängud, 

töö sõnaga ja oskus teha meeskonnatööd. Kasutame nukke, maske, kostüüme, butafooriat ja 

vajadusel meisterdame neid ka ise. Tähtsad on nii õppeprotsess kui lõpptulemus. Kooliteatris 

saab igaüks olla omamoodi. 

Juhendaja : Tiia Korv 

E- mail: tiia.korv@mail.ee 

Tel: 533 23925 
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ORIENTEERUMINE 

 

Orienteerumise ringi eesmärk on arendada õpilastes head kiirust ja vastupidavust, 

kombinatsioonis hea kaardilugemise ja teevalikuoskusega. Orienteerumine on vaimset ja 

füüsilist väljakutset pakkuv, tervislikku ja aktiivset elustiili toetav, looduskeskkonda 

respekteeriv, kaasav spordiala, mis sobib igas vanuses õpilasele. Orienteerumine on nii 

võistlussport kui ka liikumisharrastus ja rahvasport.  

Suurema huvi korral orienteerumise vastu on  mõeldav ka Kärdlas oriemteerumistrennis käia. 

Juhendaja: Anu Saue 

E-mail: anusaue12@gmail.com 

Tel: 534 44764 
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TENNIS 

Fotol tennisetund Käinas aastast 1997 

 

Käina kooli  saalis saab anda algteadmisi tennisest ja omandada/arendada esmaseid oskusi, 

et rakendada neid Käina kunstmuruväljakul mängimas käies. Suurema huvi korral 

tennisemängu vastu on  mõeldav ka Kärdlas tennisetreeningutel käia. Kord nädalas 

toimuvatesse tennisetundidesse on oodatud need poisid ja tüdrukud, kes juba   eelmistel 

õppeaastatel on käinud.  

Kui on uusi huvilisi, siis eelistatult ootan algklasside õpilasi. 

Tiiu Masing 09. septembril 2019 

Juhendaja: Tiiu Masing 

E-mail: tiiu.masing@mail.ee 

Tel: 533 03832 
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POISTE VÕRKPALL 

 

 

 

 

Võrkpallitrenn on mõeldud 6. – 9. Kl poistele 

Juhendaja : Ülari Kaibald 

E- mail: ylari@kaina.edu.ee 

Tel: 505 1709 

 

PUUTÖÖ 
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Puutööring on mõeldud 5. – 9. kl õpilastele. Puutööringi eesmärk on puidu ja selle töötlemise  

tundmaõppimine. Osalised omandavad oskusi ja teadmisi käsitseda lihtsamaid tööriistu ja 

õigeid töövõtteid. Arendame õpilaste vormitunnetust, fantaasiat, planeerimis- ja 

mõtlemisoskust. Puidust esemete valmistamine aitab kaasa loovuse arengule. Valmistame 

erinevaid esemeid. 

Juhendaja: Andres Juhe 

E–mail: andres@kaina.edu.ee 

Tel: 566 43317 

 

 

JALGPALL 

 

Jalgpallitrenn on mõeldud 2008, 2009 ja 2010 aastal sündinud õpilastele. 

Juhendajad : Tanel Lips ja Hergo Tasuja 

E- mail: tanel.lips@gmail.com 

E-mail: tasujapresidendiks@gmail.com 

Tel: 556 81641  (Hergo) 
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