Huvikooli õpilaste rahuloluküsitlus 2019
1. Mis Sulle oma huviringi juures kõige enam meeldib?
kitarri mängida (8 õpilast)
tore olla, õpetajad toredad ( 6 )
Lugusid ette mängida õpetajale ( 1 )
Õhkkond ( 1 ) Rühmakaaslased (3) koostöö (1), pillimäng (1) lõbutseda (1)
siin saab trummi ja kitarri mängida (2)
saan õppida seda, mis mulle meeldib ( 2 )
paindlik graafik ( 2 )
See et siin saab elektrikitarri mängida ( 1 )
saab õppida palju erinevaid pille ja lahedaid (erinevaid) lugusid (2)
Saab uusi asju õppida ( 1 )
see mis ma olen siin teinud ( 1 )
ma saan sõpradega rääkida ( 1 )
Saan ennast proovile panna. ( 1 )
Vabadus ( 1 )
2. Mida Sinu arvates võiks huviringis veel teha?
trummi mängida ( 7 õpilast )
KALEV: kõikidega ühes tunnis trumme mängida ei saa.
Kes soovib seda teha tõsisemalt, võiks võtta kitarri
kõrvale ka trummiringi
tantsida palju, (rohkem) ( 2 )
KALEV: tantsimise jaoks on meie majas teised ringid.
Meie mängime siiski kõigepealt kitarri 
rohkem uusi lugusid saada
KALEV: ikka saab, kui küsitakse. Kes soovib, see küsigu.
Ei taha midagi, sobib nii nagu on 
Rohkem erinevaid pille mängida ( 2 )
KALEV: mängime neid, olenevalt olukorrast ja mängija
oskustest.
Käsitleda erinevaid muusika stiile ( 1 )
KALEV: püüame teha seda pidevalt. Konkreetsema
soovi puhul palun küsida.
võiks mängida erinevaid mänge mis õpetavad ka pillimängu
??? ( 1 )
Võiks rohkem mängida rühmalugusid, koos mängimist
harjutada ( 2 )
Üldse rohkem lugusid mängida ( 1 )
KALEV: püüame teha kõike, ka rühmalugusid – et oleks
vaheldust. Rühmalugusid saab siis rohkem mängida, kui
selleks rohkem aega on. Seda saame aga siis, kui kodus
harjutataks rohkem pilli. Siis kulub tunnis vähem aega
tühjatähja õppimisele ja saaksime rohkem
rühmalugusid ette võtta. Aga õpime ka nooti ja
individuaallugusid. Nii on.

Klaverit mängida ( 1 )
KALEV: selle asemel ma ehitaksin hoopis tanki 
laulda ei taha ( 1 )
KALEV: kui ei taha, siis ei pea, aga kellega me siis
kunagi bändi teeme, kui mitte keegi enam laulda ei taha?
Kahjuks peab vist tõdema, et tänapäeval õpetatakse
lastele argust, mitte julgust. Ja see asi algab vist juba
lasteaiast.
Veel mõned aastad tagasi laulsid kõik kitarriringis
sisseastumislaulu – selleks, et oli nii suur soov kitarri
õppida. See, kuidas sa laulsid, polnud üldse oluline.
Oluline oli see, et kui sul paluti midagi teha, siis oli see
vaja ära teha. Tänasel päeval ei pea enam kahjuks
midagi tegema, kui ei taha. Ja see ei ole NORM.
Praegu ma ei julge enam iitsatadagi, et oleks vaja laulda
sisseastumislaul – võibolla kõnnivad siis viimasedki
minema.
Aga ometi on ju tore kuulata, kui inimesed laulavad ja
pilli mängivad. Aga kes seda siis veel teevad kui mitte
meie ise?
kiiremaid laule; ( 1 ) uuemaid laule; ( 1 )
KALEV: tehke ettepanekuid. Mängime kõike, mida
soovitakse – nii palju kui meie jõud ja mõistus suudavad.
Kiirusega on aga see, et siis tuleb arvestada ka kiire
mängu reegleid ja harjutada mängu puhtust, et ka teised
ikka aru saaksid, mis lugu Sa mängid.
Rohkem õppida ( 1 )
KALEV: õppimine on alati ka õppija enda asi, aga alati
võib küsida midagi juurde, sest kõik ei sobi ega meeldi
kõigile.
Äkki laulda ( 1 )
KALEV: anna minna – väga lahe mõte!
mixeri pulti mängida ( 1 )
KALEV: kes seda soovis – palun anna endast teada ja
kohe teeme Sinust kitarripühapäeval helitehniku. Olgu
veel öeldud, et mitmed meie kitarriringi õpilased on
läinud edasi õppima just helitehnikuteks
mixerpultnikutex  – minu teada vähemalt 4.
Õue tunnid ( 1 )
KALEV: need sobivad tantsijatele ja looduseuurijatele
paremini.
mängida rokk muusikat ( 1 )
KALEV: aga mida meie siis mängime? Ikka saab.
Elektri ja basskitarri õppida ( 1 )
KALEV: teeme ka seda rühmalugude vajaduse põhiselt.
Kõike korraga ei saa, aga järgmisel õppeaastal võib
tekkida variant, et teeme eraldi basskitarri õppe, kui
selleks aega tekib.
3. Milliste mõtetega tuled tavaliselt huvikooli?

oh, kui lahe! – TORE. KUI TULLAKSE TUNDI HEADE MÕTETEGA 

Milliste mõtetega lähed tavaliselt huvikoolist koju?
enamus heade mõtetega, mõni ka veidi väsinud;
järgmisel tunnil teen paremini; ( 1 )
mis on õhtul söögiks; ( 1 )
mis homseks õppida on; ( 1 )
... vahel, kui väga halvasti läheb, siis mõtlen üle, mis ja mida ma valesti tegin tunnis ja proovin
parandada ennast; ( 1 )
ei olnudki raske ( 1 )

4. Milline on Sinu unistuste huviring? (mida uut ja huvitavat seal tehakse/õpitakse?
(märgitud need mõtted, mis puudutavad ka kitarriringiga seonduvat):
basskitarri ring ( 1 )
KALEV: teeme ka seda rühmalugude vajaduse põhiselt. Kõike korraga ei saa, aga järgmisel
õppeaastal võib tekkida variant, et teeme eraldi basskitarri õppe, kui selleks aega tekib.
minu unistuste huviring ongi see; mulle meeldib praegune ka. ( 4 )
võiksid olla pehmemad toolid ( 1 )
KALEV: unistada võib. Pillimäng ei tähenda mugavat äraolemist. Kellele need taburetid ei
meeldi, neile teeme sellised, et saeme praegused pooleks nii, et kummalegi poolele jääb kaks
jalga. Siis saame kindlasti korda ka pilliga istumise  Palun andke teada, kes seda soovivad ja
kohe saab.
Elektrikitarri õpe ( 1 )
KALEV: teeme ka seda rühmalugude vajaduse põhiselt. Kõike korraga ei saa, aga järgmisel
õppeaastal võib tekkida variant, et teeme eraldi elektrikitarri õppe, kui selleks aega tekib.
Võin ka julgustuseks öelda, et nii mõnedki, kes on saanud elektrikitarri proovida, ei ole sellest
väga vaimustusse sattunud.
tahaksin tegelikult ukulelet õppida ( 1 )
KALEV: teeme ka seda rühmalugude vajaduse põhiselt. Kõike korraga ei saa, aga järgmisel
õppeaastal võib tekkida variant, et teeme eraldi ukulele õppe, kui selleks aega tekib.
Kui õpetaja pööraks kõigile tähelepanu või oleks igal oma õpetaja ( 1 )
KALEV: täiesti nõus ja püüan tegeleda kõigiga, aga kahjuks ei ole meie töö individuaaltundide
põhine. Liiati lähevad juba isegi muusikakoolid rühmatundide teed, et kätte saada viimased
õpilased, kes meile veel jäänud on. Sellepärast naudi tunde, kui kohal oled Sina üksi või on teid
tunduvalt vähem, kui tavaliselt, Siis saategi rohkem endale. Üldiselt liigume selles suunas, et
rühmad oleksid väikesed ja mõnusad.
Minu unistuste huviring on selline kus ma saan enda võimete kohaselt tegeleda sellega, milleks ma
kohale olen tulnud. ( 1 )
mängida kitarril rokk/metal/blues/jazz muusikat ( 1 )
KALEV: palun anna teada, kes Sa oled. Kõik ei taha kahjuks kõike õppida, aga kes midagi
konkreetset tahab, see peaks endast mulle teada andma. Ma ei suuda silmist ega otsa eest välja
lugeda, mida keegi tahab – seda tuleb küsida.
Trummiring ( 1 )  huvikoolis olemas

5. Kas oled korraldajana panustanud ringi töösse?

ei ole, aga soovin (18 õpilast)
olen, soovin veel (8)
jah olen, enam ei soovi (3)
ei soovi panustada (8)
KALEV: palun andke teada, kes soovivad panustada ringi töösse ja mul oleks suur rõõm võtta
vastu abi nii kitarripühapäevaks kui kevadkontserdiks.
Vajame video tegijaid, ruumide seadjaid, juhtmete paigaldajaid, helitehnikuid, valgustehnikuid,
pärast kontserte asjade kokkupanijaid jne.
Loomulikult oleks tore, kui mingi punt ise tahaks korraldada mingi ürituse seoses kitarriringiga
jne. Siis oleksin mina valmis Teid aitama ja nõu andma. Sedapole meil veel tehtud 
6. Millistes huviringide vahelistes ühistegevustes sooviksid osaleda?
Kontserdid 22 õpilast
Näitused 1
Võistlused 5
Töötoad 5
Väljasõidud 10
Ei soovi osaleda 7
Ise tundi anda (mitte üksi)
7. Kust saad kõige rohkem infot oma huviringi tegevuse kohta?
Stuudiumist 21 õpilast
sotsiaalmeediast 1
kodulehelt 10
infotahvlilt huvikoolis
lapsevanemalt 8
õpetajalt 22
sõbralt 2
8. Millistest kanalitest saad kõige rohkem infot huvikoolis toimuva kohta?
Stuudium 16 õpilast
Ajaleht/ajakiri 1
Sotsiaalmeedia 4
Koduleht 18
Lapsevanem 7
Õpetaja 11
10. Kuidas teavitad õpetajat puudumise korral (võib olla ka mitu võimalikku)?
Ei teavita (2 õpilast)
Helistan 6
Saadan sõnumi 14
Kirjutan Stuudiumisse 18
Sotsiaalmeedia kaudu 3
Ütlen eelmises tunnis 12
KALEV: siinkohal tänan kõiki, kes kuidagigi teavitavad – see on normaalne.
Kui Te ise ei teavita, siis palun öelge oma vanematele et nemad seda teeksid.
SUUR TÄNU juba ette!
11. Kuidas oled tutvustanud oma huviringi teistele?
Ei ole tutvustanud 5 õpilast
Olen esinenud koolis/klassiõhtul 13

Osalesin võistlustel/konkursil 0 (meil pole neid viimasel ajal olnud)
Kutsusin näitust vaatama 2 
Kutsusin oma esinemist vaatama 13
Rääkisin oma ringist 17
mängisin ema sünnipäeval 1

