
Vaata brauseris

UUDISKIRI
21. november 2022

Tähelepanelikumad on ehk märganud, et huvikooli koduleheküljel on äge POOD.

Kodulehe külastajale tähendab see senisest suuremat kasutusmugavust: info
leidmine muutub hõlpsamaks, visuaalne lahendus on kaasaegne ja võimaldab

meie tooteid , teenuseid ja muid vahvusi leida siuhhh... seega ruttu , ruttu
shoppama. Leia mõnus pidu, äge töötuba või lahe ruum just meie lehelt!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/142581/emails/69422532195779857


TULEKUL



LISAINFO | REGIST REERIMINE

LISAINFO

https://nommehuvikool.ee/tootoad
https://www.nommehuvikool.ee/tootoad/26-11-2022-siidimaali-tootuba/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6zBs_EctlersrQSKTW-zRqmQBJ7dK7SZEd-bsaya8GH14vg/viewform
https://nommehuvikool.ee/tootoad
https://nommehuvikool.ee/tootoad


LISAINFO

https://nommehuvikool.ee/puutookoda
https://nommehuvikool.ee/tootoad


ÄGE HUVIKOOL



ADMINISTRAATOR RITA TROFIMOV

Mis on Nõmme huvikoolis kõige ägedam?

Meil on kõige ägedam direktor, kõige ägedam
juhtkond ja kõige ägedamad õpetajad. Ja mulle
meeldivad ka väiksed rõõmsasilmsed lapsed.

ÕPETAJA HENRIK LEIBUR

Mis on Nõmme huvikoolis kõige ägedam?

Nõmme huvikoolis sagivad pühendunud töötajad-
õpetajad ja särasilmsed õpilased. Õppehoonetest
kiirgub soojust, ajalugu ning elu. Ja kui see pole äge,
siis mis üleüldse on?

ÕPETAJA EVELIN LAANEST

Mis on Nõmme huvikoolis kõige ägedam?

Nõmme huvikoolis on kõige ägedam see, kuidas eri
valdkondade õpetajad ühisosa leiavad ja lastele
selle võrra põnevamaid tunde pakuvad. Näiteks kui
kunstiringi lapsed tulevad loodusmajja maalima
või kui f löödiõpilased matkal muusikalisi
vahepalasid pakuvad.

ÕPETAJA MARET RUMMO

Mis on Nõmme huvikoolis kõige ägedam?

Nõmme huvikoolis on toredad lapsed. Nõmme
huvikoolis on toredad õpetajad ja toredad juhid. Kõik
on suurepärane.

SÜNDMUSED



KUNSTINÄITUS

"KUNST ON MINU SÜDAMES"

9. novembril avati huvikooli kunstinäitus "Kunst on minu südames". Näitus on
üleval Tallinna Haridusmaeti ruumides Estonia pst 5a. Näitusel

on Christel Alliku, Eva Luure , Maret Rummo ja Krista Kõrvitsa õpilaste
kunstitööd.

Näitus on üleval 9.11-9.12.2022

https://nommehuvikool.ee/opetajast/christel-allik
https://nommehuvikool.ee/opetajast/eva-luure
https://nommehuvikool.ee/opetajast/maret-rummo
https://nommehuvikool.ee/opetajast/krista-korvits


AUTOMUDELISM

EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED

22. oktoobril 2022 toimusid Tallinnas Linnamäel Eesti noorte meistivõistlused
automudelismis. Huvikooli õpilaste saavutused:

 E-1 klassis 1. koha T aavi Orumaa ja 3. koha Romet Märk.

E-2 klassis saavutas 1. koha Karl Christopher T eder. 

E-3b klassis saavutas 1. koha Matthias Männikov, 2. koha Reimo Nurges ning
3. koha Mattias Johannes Kahar .

Junior klassi arvestuses saavutas 1. koha Uku Sermann, 4. koha
Karl Christopher T eder ning 5. koha Reimo Põhjakas.

Automudelismi huviringi juhendab huvikoolis õpetaja Lembit Vaher

https://nommehuvikool.ee/opetajast/lembit-vaher


VÕISTLUSED HUVIKOOLIS

BALTI CUP

Kaiar jälle võitis. Nädalavahetusel, 12.-13. november 2022 toimus huvikoolis Balti
Cup võistlused. Osalejaid olid neljast riigist: Eestist, Lätist, Leedust ja

Soomest. Väga häid tulemusi näitasid ka meie noored võistlejad: Rasmus
Blitner , Kristof  T ammeleht  ja Benno Bert Põldäär!

Huvikoolis tegutseb juhtrajamudelismi huviring - tule ja astu läbi!
Õpetaja Kaiar T ammeleht

https://nommehuvikool.ee/opetajast/kaiar-tammeleht




27. oktoober
Eva Luure
loovusmängud

28. oktoober
Alma Musting
keraamika

31. oktoober
Reali Florea
viiul

14. november
Evelin Laanest
loodusring

NÕMME KULTUURIKESKUSES

KOOLIALUSTAJATE KABETURNIIR

19. novembril toimus Nõmme kultuurikeskuses koolialustajate kabeturniir. 
Turniiri eesmärgiks on populariseerida õpilaste hulgas kabet kui mõttesporti,
suunata lapsed mõttetegevusele ja iseseisvale tööle ning  anda lastele uusi

teadmisi kabest.

ÕPETAJA ÕPIB

06.12.2022 - Tartus | 15.12.2022 - Tallinn

Psühhoterapeudiks iseendale - stressi, pinge ja negatiivsete
tunnete ennetamine. Läbipõlemise vältimine.

Isiksuse tugevnemine ja vastupanuvõine suurenemine.
Emotsinaalne intelligentsus ja meeleragu saavutamine.

Ruth Kaja Pekk MA

ÕNNITLEME

https://nommehuvikool.ee/opetajast/eva-luure
https://nommehuvikool.ee/opetajast/alma-musting
https://nommehuvikool.ee/opetajast/raeli-florea
https://nommehuvikool.ee/huviringid/loodus/


2. november
Grete Heinsaar
viiul

22. november
Monika Paletzky
õppejuht

KO O ST AJA:
Robi Pärnik
robi.parnik@nommehuvikool.ee

Sa said selle uudiskirja, kuna oled 
huvikooliga seotud.

Loobu tellimusest

T allinna Nõmme Huvikool

https://nommehuvikool.ee/opetajast/grete-heinsaar
https://nommehuvikool.ee/kontakt/monika-paletzky
https://facebook.com/huvikool
https://instagram.com/nommehuvikool
https://nommehuvikool.ee/
mailto:robi.parnik@nommehuvikool.ee
https://dashboard.mailerlite.com/preview/142581/emails/69422532195779857
https://www.mailerlite.com/

