HEIMTALI PÕHIKOOLI KOOLILEHT

VÄLJAANNE NR.10

Häid pühi!

DETSEMBER

HEA KOOLIPERE!

SELLES NUMBRIS

Läbi tormiliste ja pakast täis päevade on jõudnud lõpule II õppeveerand ning
JUHTKIRI
1
peagi jääb seljataha aasta 2012. Oli kummaline ja põnev aasta- toimus pal1
ju põnevaid sündmusi koolis ja meie oma koduvallas. Kindlasti oli paljudel RMK ÕPPEPÄEV OLUSTVERES
võimalusi käia ka veidi kaugel vaatamas, kuulamas toredaid üritusi ja näha COMENIUSE PROGRAMM
2
kauneid paiku kõikjal Eestis ja ehk kaugemalgi.
3
Nüüd, kus pakane on haaranud meid endasse ning paks lumevaip seab TÖÖVARJUPÄEV
JÕULUPILDID
3
meile üha uusi ja uusi katsumusi, ongi aeg veidi tagasi mõelda, mis sai teh2. KLASS KÄIS TEATRIS
4-5
tud ning pidada plaane järgmiseks aastaks.
Kindlasti on kõigil millegi üle rõõmu tunda – on õppimine läinud hästi, on SULGPALLITURNIIR HEIMTALIS
5
tulnud spordis head tulemused või oled lihtsalt olnud hea ja tore kaaslane
oma sõpradele ja perele. Tunne rõõmu oma edust ja tunnusta teisigi, kui KONKURSS , ÕNNITLEME, PILDID 6
neil hästi läheb! Ja et jõuluaeg toob hinge ootusi ja lootusi - olgem selleks
siis valmis ja valage oma õnnetoov talisman just nende jõulude ajal!
Soovin kõigile salasoovide täitumist ja et endale antud lubadused saaksid täidetud.
Tundke rõõmu meie toredast talvest ja mõnusalt pikast talvevaheajast!
Kersti Nõmme / majandusjuhataja

RMK ÕPPEPÄEV OLUSTVERE TÄHETORNIS ORION
Õppereisil Olustveres käis 7. klass õpilastega kaasas oli õp. Kersti Sillaots. Kuna tegu oli RMK õppeprogrammiga „Teeme ise“, siis oli seal lisaks Heimtali koolile veel Kildu kool. Tähetorn Orion on uudistamiseks kõigile.
Huvilised saavad näha ja osaleda meeldejäävates füüsikalistes katsetes. Meil oli seal lõbus, tegime erinevaid
katseid, uurisime üksteise kõrva ehitust see tegi kõigile palju nalja. Vaieldamatuks lemmikuks oli muidugi jalgratas, mille abil vändati põlema suur lambipirn. Teiseks lemmikuks oli masin, mida tähetornis kutsutakse soengumasinaks, see masin ajas juuksed püsti. Samuti oli huvitav katse, kus näidati, et üks
väike tüdruk on tugevam kui kaks tugevat poissi, kõigil oli lõbus seda vaadata, ka õpetajad
naersid, oli katse, kus pandi kokku kaks kaant
ja kaante vahelt tõmmati õhk välja sikutatisikutati, aga kaaned lahti ei tulnud. Kui õhk
tagasi sisse lasti, tulid kaaned mängleval kergusel lahti. Mängisime tähetornis magnetitega
ja magnetitest tegime jõulupuu, see oli päris
ilus, aga kui elekter maha keerati, vajus ka
meie kuusk kokku.
Kokkuvõttes meeldis õppepäev kõigile, ka
neile, kes seal enne käinud oli, kuna seekord
nägime asju, mida eelmisel korral ei näinud.
Fotol 7. klassi poisid
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Erko Sild / 7. klass

Fotol Joonas Riigor

COMENIUSE PROGRAMM MEIE KOOLI?!

Mis on Comeniuse programm?

Comeniuse programm on elukestva õppe programmi osa, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki
ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi ja Horvaatia. Comenius
püüab arendada noorte ja haridustöötajaskonna teadmisi ja mõistmist
Euroopa kultuuride ja keelte mitmekesisuse kohta ning selle mitmekesisuse väärtuse kohta. Comeniuse eesmärgiks on aidata noortel omandada peamised oskused ja võimed individuaalseks arenguks, tulevaseks
ametiks ja aktiivseks Euroopa kodanikuks olemiseks.

Mis seos on Comeniuse programmil meie kooliga?
Meie kooli huvijuht käis detsembri alguses Türgis, et kohtuda võimaliku koostööprojekti partneritega ja arutada koostöö võimalusest 2013.—2015. aastaks. Kohtumisel osalesid 6 riigi koolide esindajad: Türgi, Kreeka,
Poola, Itaalia, Läti, Eesti ja lisaks on meeskonnas Rumeenia, kes kahjuks kohtumises osaleda ei saanud.
Meie koostöö projekti nimeks on: ” Let’s leave a mark to the World”.
Projekti tutvustava lühifilmi leiad meie Facebooki või kooli kodulehelt.
Projekt esitatakse 21. veebruariks Comeniuse programmile.

Lühiinfo projekti kohta:
Projekti nimi: “ Let’s leave a mark to the World “.
Sihtgrupp: 14. -18. aastased noored
Riigid, kus projekt läbi viiakse pluss aeg ning teema:
1. Türgi – Peateemaks kunst. Nt. Tehakse 3D graffiti teemal “ LOVE “ kohaliku kooli õuele. Novembris
2013
2. Rumeenia. Veebruar 2014. Teemat hetkel veel ei tea.
3. Kreekas on peateemaks tants ja see viiakse läbi märtsis 2014.
4. Mais 2014 on võimalik minna Itaaliasse, kus peateemaks on taaskasutus. Korraldatakse lisaks veel näitus teemal “We aren’t throwing, we are reusing”. ( Me ei viska asju ära, vaid taaskasutame.)
5. Oktoobris 2014 on võimalik külastada meie naaberriiki Lätit. Nende peateemaks on laulmine.
6. 2015. aasta märtsis oleme Poolas, kus teeme mänguasju, mis hiljem kingime ära väikstele lastele.
7. Meie võtame välismaalasi vastu 2015. aasta maikuus, kus keskendume loodusele. Lisaks teeme fotonäituse kogu meie programmist kahe aasta jooksul.
Igat riiki saab külastada 2 kuni 4 noort, 1 koordinaator ja 1 õpetaja. Kõigil on võimalus saada osa vingest
programmist ja avastada maailma!
Elina Tirgo / huvijuht

Foto Atatürki pildi ees. Vasakult: Charalampos Voulgarakis,
Elina Tirgo, Marina Bolotina, Ahmet Ölçen, Chiara Todesca,
Renata Frankowska ja Yasemin Ölçen.
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Fotol Aliaga Liesi keskkooli
9. klass inglise keele tunnis.

TÖÖVARJUPÄEV 22.november
Kärt: Mina käisin töövarjupäeval Mati Sereda juures, kes on fotograaf. Sain teada palju rohkem fotograafi igapäevatööst, mismoodi pildid kaamerast paberile jõuavad ja kuidas pilte töödeldakse ning mis programmiga.
Fotograaf peab ka selle töötlusprogrammi eest kuumaksu maksma, mida ta kasutab. Fotograafil läheb ka ainult teatud hulk asju vaja (arvutid, varjud, taustad, valgustid). Kõik need asjad kokku on tegelikult ikka päris
kallid. Et saada selliseks fotograafiks, kes tahab lihtsalt pere-, sõbra-, ja passipilte teha, siis selleks ei pea
omandama kõrgharidust. Sellist fotograafitööd saab ka ise õppida ning seal pole eriti oskuseid vajagi, sest
kõik on õpitav. Kui tahad pürgida kõrgemale ja seada endale sihid kaugemale, et saada tippfotograafiks, siis
peab muidugi omandama kõrghariduse, õppima veel lisaks, käima palju koolitustel, osa võtma konkurssidest
jne. Tippfotograafe tuntakse rohkem kui vabakutselisi, sest nad teevad palju enesereklaami. Fotograaf peab
oskama ka erinevate inimestega suhelda ja kindlasti peab ta nendega olema ka sõbralik ja mitte liialt otsekohene.
Gertrud: Käisin oma ema juures, kes töötab ämmaemandana. Sain uusi asju teda, nägin ultraheli ja sain aru,
et haiglas töötamine on väsitav. Jäin päevaga rahule.
Gert: Päris lahe oli koos RMK logistikuga koos olla ja tema tööd jälgida.
Janar: Minu töövarjupäev oli põnev. Sain teada uusi asju, mida läheb vaja elektriku erialal.
Kärt Tomp / 9. klass

JÕULUPILTE !
Mõned pildid II ja III advendi sündmustest ning kooli
jõulukohvikutest.
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II KLASS KÄIS UGALAS VAATAMAS ETENDUST “ ÕED NÕIDUSES”
Elas kord Kettamaailmas kuningas, kellel oli laps. Ühel päeval, kui kuningas oli lossi rõdul, tuli tema kuri vend
koos oma kurja naisega märkamatult rõdule. Naine oli kaasa võtnud pistoda ja ulatas selle mehele. Mees lõi
selle kuningale selga. Kuninga süles olnud väike poeg kästi metsa viia ja samuti hukata. Ka narr oli sel ööl
rõdul ja nägi kõike pealt. Kuninga vend ütles: “Kui sa kellelegi tänasest ööst räägid, lõikan sul pea otsast .”
Ja narr vaikis.
Seal lähedal metsas elasid kolm nõida, kes tahtsid õigluse jalule seada. Nad päästsid kurjade meeste käest
poisi ja andsid ta rändnäitlejate lapseks.
Kui kuningas kirstus oli, tuli vikatimees ja ütles talle: “Sa oled surnud, sinust saab vaim.” Kuningas vastas: “Ei
usu!” Surm: “Sa oled surnud, kuningas!” Kuningas vastu: “Ei usu!”. Surm: “Huvitav, kelle haud see siis on?”
Kuningas vaatas ja ütles: “Ma olen surnud.”
Narr läks metsa ja nägi noort nõida ja armus temasse. Nõid armus narrisse. Nad suudlesid.
Uus kuningas kohtas rändnäitlejaid ja tahtis, et need talle seda lugu ette mängiks, aga nii nagu tema rääkis.
Vana kuninga poeg oli elus ja ta nimi oli Tomjon. Ta oli näitleja. Tomjon mängis loo ette, aga nõidade abiga
jutustati õige lugu ja kõik vale tuli välja. Uus kuningas hüppas lossitornist alla ja ta naine jooksis minema. Narr
palus nõia kätt ja kõik elasid elu lõpuni õnnelikult.
Mirtel Puna / 2. klass

“Mulle meeldis muusika ja see, kuidas narr armus nõida” Liis
“Mul oli alguses kurb, kui kuningas tapeti, pisar tuli silma. Mulle meeldisid etenduses sosistavad puud.” Karl
“Mulle meeldis etendus ja meeldis kohvikus käia.” Simo
“See oli äge, kui nõid liigutas ukse eest ära.” Ruudi
“Mulle meeldis kogu näidend ja selle muusika.” Kayla Louisa
“See oli naljakas, kui narr ja nõid suudlesid ning maa hakkas värisema. Mulle meeldis väga teatris käia.”
Mirtel
“Kui kolm nõida andsid mehele ja naisele lapse ja lapse nimeks pandi Tomjon.” Brayen-Armando
“Lava oli suur ja pöörles ning mulle meeldis puudele sätitud ämblikuvõrk.” Liset
“Mulle meeldis see, et me olime nii suures saalis ja laval oli palju näitlejaid” Janete

Pildi joonistanud Janete Pähn 2. klass
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Pildi joonistanud Mirtel Puna 2. klass

Pildi joonistanud Brayen Armando Kaljula 2. klass

Pildi joonistanud Simo Verrev 2. klass

MAAKONNA PÕHIKOOLIDE SULGPALLITURNIIR HEIMTALIS
Reedel, 14. detsembril, toimus meie kooli spordihoones sulgpallivõistlus, kus oli päris palju võistlejaid. Algas see
hommikul kell 10.00. Esimesena mängisid väiksemad, kuna neid oli palju. See oli muidugi natuke väsitav . Kes ikka
tahab oodata 2 tundi enne, kui läheb võistlema. Kui see aeg kätte jõudis, oli väike värin sees. Minu grupis ei olnud
palju võistlejaid ainult neli 4. -5. klassi esindajaid oli kõige rohkem. Ma arvan , et see oli väga tore kogemus kõigile,
isegi neile, kes tulid sinna sellepärast, et saada tundidest ära. Suured tänud sulgpallitreenerile ja võistluses kaasabilistele. Oli tore päev ja loodan, et mitte viimane sulgpallivõistlus .
Gertrud Sindi / 9. klass

Pilte turniirist leiad Janari fotoalbumist aadressil:
http://fotoalbum.ee/photos/JanarKiik/sets/1337737

Fotol Jass Kalev Mäe
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Fotol Merilin Päiviste

Foto tehtud sulgpalliturniiril

KONKURSS
“ MINU PÄEV 21. DETSEMBRIL 2012”


Kirjutada vähemalt üks lehekülg ( A4 )
 Kirjelda oma päeva:
tegevusi, mida tegid sel päeval, oma tundeid/ meeleolu, ilma,
mida sõid jne.
 Tööd tuua hiljemalt 10.01.2013 huvijuhi kätte!
Parimaid autasustatakse !

Kooli tegemistest loe:
heimtali.blogspot.com
www.heimtali.vil.ee
Koolilehe toimetus: Erko Sild 7.klass
Kärt Tomp, Gertrud Sindi 9. Klass
Keeletoimetaja: Erika Aas
Vastutav toimetaja: Elina Tirgo
Telefon: 43 51 096,
E-post: huvijuht@heimtali.vil.ee

ILUSAT KOOLIVAHEAEGA !

ÕNNITLEME !
VÄGA TUBLISID JA TUBLISID ÕPPUREID II VEERANDI LÕPETAMISEL
Ainult „5“:
Liset Kasepuu, Janete Pähn

2. klass

Elina Tiidu

3. klass

Marcus Sander Ruben
Carmen Wang

4. klass
5. klass

Mait Allas

7. klass

„4“ ja „5“ :
Kayla Louisa Küttä, Mirtel Puna, Markus Riigor, Sten-Alex Veidenbaum, Simo Verrev

2. klass

Reimo Hunt, Hanna-Kristin Kuusik, Hedly Küper, Anete Leiman, Kelli Maksimova, Karina Pedanik, Sand- 3. klass
ra Tjuška
Kristi Mägi. Johanna Perko, Tanel Räästas, Jaanus Voll

4. klass

Gerda Hein, Berit Lehtsaar, Laura Miller, Karolina Niinelo, Rasmus Savi, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak
Valk

5. klass

Tormi Suurpuu, Joosep Voll

6.klass

Madis Kirsmann

8.klass

Madli Kõiv, Mati Raadik, Gertrud Sindi, Kärt Tomp

9.klass

Päkapikud meisterdanud 1. ja 4. klass
Koomiksi autor : Ann– Marii Hunt 4. klass
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