
Tähelepanu, valmis olla, uudiskiri stardib! 

Kõik uudiskirjad on isemoodi ja erilised.

Tõsiasi, et meie huvikoolis on rohkelt

erilisi ja huvipakkuvaid inimesi, põnevaid

sündmusi, on siililegi selge. Huvikooli

uudiskiri potsatub teie kõikide

postkastidesse iga kuu ja just nii jõuavad

teieni meie parimad palad, tegevused,

juhtumised, õnned ja rõõmud. Kõik

põnevused pakendab uudiskirja meie noor

ja särtsakas turundusjuht Robi Pärnik.

Neljapäev, 22.09.2022 | 14:00-17:15 | VIKERKAARE 10

Söejoonistus ja maalimine

Vaata veebis

UUDISKIRI

19. september 2022

AVATUD TUNNID

https://nommehuvikool.ee/opetajast/krista-korvits/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/142581/emails/65416747882120247
https://nommehuvikool.ee/
https://www.nommehuvikool.ee/avatud-tunnid/


Teeme tutvust ja katsetame söepliiatsi joonistamise

võtteid. Õpime joonistama lihtsamad geomeetrilisi

vorme, tabama varje, tekitama ruumilisust. Lihtne

natüürmort ja detailid loodusest.

Õpetaja Krista Kõrvits

21.09.2022 | 17:00 – 20:00 | NURME 40

Keraamika

Keraamikat on võimalik teha keeruliselt aga ka väga lihtsalt.

Savist esemete voolimisega saavad hakkama kõik, kes seda

aga teha soovivad, olenemata vanusest ja kogemustest.

Õpetaja Alma Musting

20.09.2022 | 15:00-16:30 | VIKERKAARE 10

Kunst ja siidimaal

Siidimaal on selline kummaline tarbekunstiharu- nagu

oleks kunst ja nagu poleks ka. Elame end välja värvide

virr-varris, otsime läbi hetkel huvi pakkuva tegevuse

iseennast. Arendame värvi- ja kompositsioonitaju.

Õpetaja Christel Allik

17.09.2022 | 11:00 | NURME 40

Automudelismi huviring

Automudelism sobib neile, keda huvitab

tehnika ja soovib saada teadmisi

mehaanikast ning kes ei karda midagi ka

oma kätega valmis teha.

Õpetaja Lembit Vaher

19.09.2022 | 17:30-19:00 | VIKERKAARE 10

Juhtrajamudelism

Juhtrajamudelism annab noortele

 võimaluse õppida tööriistade

kasutamist, arendada tehnilist taipu,

suhtlemist, meeskonnavaimu ning

kogeda nii ebaõnnestumistest õppimist

kui ka võidurõõmu.

Õpetaja Kaiar Tammeleht
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22.09.2022 | 14:45-15:15 JA 16:00-18:00 | NURME 40

Plokk�öödikool

Plokk�öödikool ootab liituma igas vanuses õppureid.

Eelnev ettevalmistus ei ole oluline, tähtis on, et hoolid

plokk�öödist ja tahad seda mängima õppida.

Õpetajad Reet Sukk, Kadri Mägi, Taavi-Mats Utt

21.09.2022 | 17:30-21:30 | NURME 40

Analoogfotograa�a

Analoogfotoringi avatud tunnis saab

lähemalt tutvuda pimikutööga, täpsemalt

näha kuidas jõuab mustvalgest

negatiivist paberpildini.

Õpetaja Theo Efros

AVATUD TUNDIDE NIMEKIRI
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28.08.2022 | Male MV Rae Spordikoolis

Male turniiri I koht: Aaron Rajandu!

Õpetaja Viive Tutt käis maleringi

õpilastega Rae Spordikooli lahtisel

meistrivõistlustel males 2022, Jüris

võistlemas. B-turniiri I koht tuli 6,5

punktiga 7-st maleringi õpilasele

Aaron Rajanu.

Koolivaheaja nädalal kutsume kokku noored vanuses 7-13a.

3 päeva täis tegusat askeldamist 10:00 – 16:00 kõigis 3 huvikooli majas!

Eesmärk on noortele pakkuda aktiivset puhkust ja avardada nende silmaringi

erinevate huvide osas.

Laagrit viivad läbi huvikooli kogenud õpetajad ja treenerid.

Noored jagatakse vanuse järgi gruppidesse ja iga päev pakume uusi tegevusi.

Täpsemalt tegevused päevadel lisanduvad peagi.

Laagris pakume sooja lõunat. Laagri maksumus on 75€

MÄRGATUD

https://nommehuvikool.ee/opetajast/viive-tutt/
https://www.nommehuvikool.ee/koolivaheaja-linnalaager-nomme-huvikoolis-25-27-oktoober-2022-a/?fbclid=IwAR0InR5uAtCao2EYnhn-Axbf_QarCBfRobYr8zEOPrGdM_gKVtuDLs8YmjU


Aaron Rajandu mängib praegu Eesti

esindajana U14 vanusegrupis male

maailmameistrivõistlusel 2022

Rumeenias.

Korraliku tulemuse tegid kõik maleringi

õpilased. 

B-turniir: 13. Akira Kivi (4,5 punkti); 26.

Julius Anton (4 punkti).

C-turniir: 9. Kert Kärner (4 punkti)

A-turniir: 9. Maruk Kivi (3 punkti)

11.09.2022 | Sõbra tänava laat Nõmmel

Huvikool Sõbra tänava laadal!

Meie armsad õpetajad Heinar Jahu, Urve

Keskküla ja Christel Allik pakkusid laadal

nii käelisi tegevusi, tantsu, aju ragistamist

kui ka showd.

HUVIKOOL MEEDIAS

https://nommehuvikool.ee/opetajast/heinar-jahu/
https://nommehuvikool.ee/opetajast/urve-keskkula/
https://nommehuvikool.ee/opetajast/christel-allik/


DOKUMENTAALFILM

"Õnneks on Nõmme Huvikool"

Julgelt võib öelda, et tegemist on parima �lmiga, mis võtab kokku huvikooli väärtuse.

Filmis kohtute viie huvikooli vilistlastega. Need on haaravad lood, mis räägivad

huvihariduse vajalikkusest, jutustavad südamlikult õpetajatest ja kaasõpilastest. Need

on lood, mis räägivad armastusega hobidest, põnevatest juhtumitest huvikoolis ja

lugupidamisest ning austusest ja täielikust usaldusest oma õpetajatega.

Filmi operaator ja režissöör Tarvo Tammeoks on oskuslikult sidunud kokku ideed ja

mõtted, mida soovisime �lmiga edastada. Just tänu temale on õnnestunud luua sügava

emotsiooniga �lm, mis avab huvihariduse väärtuse, kinnitades Nõmme huvikooli

rikkust ja õnne.

VAATA FILMI

https://www.youtube.com/watch?v=nG3NmEWH_tM
https://www.nommehuvikool.ee/onneks-on-nomme-huvikool-sonas-ja-pildis/
https://www.nommehuvikool.ee/onneks-on-nomme-huvikool-sonas-ja-pildis/
https://www.nommehuvikool.ee/wp-content/uploads/2022/09/NHS_digileht_nr2.pdf


Heinar Jahu

kaberingi õpetaja

Jevgenia Kleinert

robootika õpetaja

Andres Vakra

majandusjuht

Arianna Vernik

koerasõprade ringi õpetaja

Reet Sukk

plokk�öödikooli õpetaja

ÕPETAJAD LEPINGU SÕLMIMINE TUNNIPLAAN

Tallinna Nõmme Huvikool

KOOSTAJA

Sa said selle uudiskirja kuna oled huvikooliga

seotud.

Loobu tellimusest

Loe huvikooli ajalehte "Nõmme huvikooli sõnumid" nr 2 / 2. september 2022

Loe kindlasti kõik-kõik artiklid ja tee usinalt ülesandeid kaasa. See on ajaleht kogu

perele. Nii nagu huvikool ise, mis pakub põnevaid võimalusi, huvitavaid huviringe,

toredaid laagreid ja töötubasid.

LOE AJAKIRJA

ÕNNITLEME

OLULISED INFOALLIKAD

https://www.nommehuvikool.ee/meie-inimesed/
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https://facebook.com/huvikool
https://instagram.com/nommehuvikool
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Robi Pärnik

robi.parnik@nommehuvikool.ee

mailto:robi.parnik@nommehuvikool.ee
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