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Ilusat kevade algust !

Juhtkiri
Käes on kohe-kohe kevad ja ka vaheaeg. Loodan, et saate minna ja nautida oma väljateenitud puhkust rahuloluga tehtud töö eest ning mõelda endamisi: "Olen saanud targemaks!". Sellel õppeveerandil on meil olnud
palju tegemisi. Käidud koolist väljaspool ning ka tegutsetud majasiseselt. Tänan kõiki, kes ei pea paljuks minna
kooli esindama kooliajast ja mõned isegi vabadel päevadel. Üks viimaseid külastusi oli meie kooli meeskonnal
Tartusse, kus aidati lahendada probleemi, mis kerkis üles õpilasesinduse kaudu. Probleemiks oli õpilaste ja
õpetajate koostegemisrõõmu leidmine väljaspool koolitunde ehk tegevused mitteformaalse
õppe korraldamisel. Kõik toimus 24 tunni jooksul Ahhaa Keskuses ning väga huvitavate lektorite ja abimeeste
kaasabil. Leidsime lahenduse ja hakkame seda ka uuel veerandil teostama. Eriline tänu meie kooliraadio
meeskonnale Mõisa Hääl, kes proovib meie tunnivälist tegevust huvitavamaks muuta. Nautige kevadilmu ning
proovige seda teha võimalikult palju väljaspool toaseinu. Puhake!
Eero Metsvahi / Heimtali Pk direktor

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistamine
Heimtali Põhikool kuulutas veebruarikuu alguses välja joonistusvõistluse teemal „Eesti Vabariik 95“, kuhu Pärsti
valla noored said esitada oma nägemusi Eesti Vabariigist. Kokku tuli 57 väga vahvat tööd nii meie koolist kui ka
Heimtali lasteaiast, Ramsi LAK-ist, Päri lasteaiast, Puiatu LAK-ist. Kõik joonistajad said vallalt tänutäheks Eesti
lipuvärvides sõbrapaela.
Lisaks joonistusvõistlusele toimus koolis ka Eesti Vabariigi teemaline viktoriinivõistlus, kus vastata tuli 24 küsimusele. Osalesid kõik klassid 3 erinevas kategoorias: 1.– 4. klassi segameeskonnad, 5.-7. klassi meeskonnad
ja 8. –9.klassid võistlesid eraldi ajalootunnis, kus moodustati paarismeeskonnad.
20. veebruaril osalesid 9.klassi õpilased Markus Allik, Madli Kõiv, Mati Raadik ja Gertrud Sindi Viljandis ajaloopäeval, kus osales 10 maakonna põhikooli. Esimeses voorus oli mälumäng ning teises voorus tuli meisterdada
kompositsioon teemal „ Eesti Vabariik 95“.
Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva tähistasime uhke kontsert-aktusega, mis toimus 22.veebruaril Heimtali spordihoones. Kontsert-aktusel esinesid kõik Pärsti valla lasteaiad ja koolid. Lisaks mitmekülgsele noorte esinemisele said
kõik kuulata inspireerivat ettekannet Viljandi Muuseumi direktorilt Jaak Pihlakult. Sooviksin tänada kõiki osalejaid
ja abistajaid, kes olid mulle toeks nii nõu kui jõuga!
Elina Tirgo/ huvijuht

Selles väljaandes
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Juhtkiri
EV 95.aastapäeva tähistamine
Noor Moelooja
Karjääriõpe
MH ringhäälingu muuseumis
Lapsesuu eri– naistepäev
2. klass Aimlas
Intervjuu sõbralike tegelastega
Lendstart 24h
Õnnitleme
1.klassi õpilaste joonistused 1

Noor Moelooja
Sel aastal käisid meie kooli viienda klassi tüdrukud:
Carmen Xin Lin Wang, Berit Lehtsaar, Jane Õunap ja
Karolina Niinelo esimest korda Noorel Moeloojal.
Tüdrukute arvamused ja mõtted Noorelt Moeloojalt:
Carmen: Minu arvates oli see hästi tore ja põnev päev.
Algul ei tahtnud ma lavale minna, aga kui olin juba seal,
siis ma ei kartnud väga. Kõik pildistasid ja mul tekkis
modelli tunne.
Karolina: Mina arvasin alguses, et see lava on veel
suurem. Kui juba esinemise aeg kätte hakkas jõudma
pabistasin ma väga. Kui ma olin seal lava taga ja muusika käima hakkas, siis pidin ma juba minema ja minu 5. klass “Noor Moelooja” konkursil
üllatuseks see polnudki nii hull. Me lõpetasime etenduse küll 20 sekundit varem, aga sellest polnud midagi hullu.
Rahvas elas kaasa ja kõik oli tore.
Kui me koolis ettevalmistusi tegime, suutsid meie osalejad mitu korda vahetuda, kas keegi jäi haigeks või juhtus
midagi muud, lõpuks läksime neljakesi ja kõik läks väga hästi tänu Leili Viinapuule ja huvijuhi Elina Tirgole.
Karolina Niinelo / 5.klass

Karjääriõpe
11. märtsil käis Heimtali Põhikooli kaheksas klass Tartus. Kaasas olid õpetaja Kersti Sillaots ja õp. Maarja Sagen.
Me külastasime Tartu Kohtumaja, kus meile näidati erinevaid kohtusaale ja meile rääkis kohtu tööst Viljandimaalt
pärit kohtunik. Teiseks läksime me As Elioni, kus meile näidati masinaid, millega Eesti saab interneti. Kolmandaks
läksime me Kutsehariduskeskusesse, kus me einestasime. Seal räägiti meile koolist ja
Sellest, kuidas kooli sisse pääseda, mida tuleks praktikale saamiseks endast rääkida. Me saime näha koolis erinevaid õppeaineid, näiteks juuksur, pagar-kondiiter ja palju muud. Üldiselt oli tore päev, kui ei oleks olnud nii kurja
bussijuhti.
Reet Priske / 8. klass
13. märtsil käis 9. klass Pärnus õppimistingimustega tutvumas. Külastasime Pärnumaa Kutsehariduskeskust, kus
meile kooli tutvustati. Räägiti, millised erialad on millega saab tegeleda pärast põhikooli või pärast keskkooli. Koolimaja oli suur ja see koosnes mitmest kompleksist. Pärast põhikooli minnes saab valida 17 eriala vahel, mida õppida. Koolist saab lähemalt uurida aadressil http://www.hariduskeskus.ee/. Teiseks kohaks, mida külastasime, oli
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium. Tutvusime tingimustega, mida meid ees ootaks, kui asuksime õppima
sellesse kooli. Koolis on kaks õppesuunda: humanitaar
ja sotsiaal. Mõlemal suunal on omad plussid ja miinused.
Õppimine Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis on
tasuline. Õppemaksu tuleb maksta septembrist juunini ja
see on 48 eurot kuus. Lisainfot saab http://sytevaka.ee/.
Juba tuleval nädalavahetusel (16.-17.märts) on koolis
sisseastumiseksamid .
Lisaks koolidele külastasime ka ühte ettevõtet. Ettevõte,
mida külastasime, toodab hokikeppe. Saime vaadata,
kuidas valmivad hokikepid, millega mängitakse ka OMdel ja MM-del. Hokikeppe valmistatakse masstoodanguna ja ka isiklikult mängijatele, kes soovivad kindlat hokikeppi. Päev oli pikk, aga sai uusi teadmisi, mida saab
teha pärast põhikooli .
Pildil 8.klass AS Elioni-s.
Janar Kiik / 9. klass
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LAPSESUU -”naistepäeva
eri “
Miks tüdrukud ja naised nutavad rohkem kui poisid?

Sellepärast, et poisid on tugevamad ja
tüdrukud on nõrgemad

Tüdrukutel on rohkem valus

Nad kardavad rohkem
Mida tüdrukud kõige rohkem kardavad?

Lehmi

Mustaks saada

Ämblikud

Putukaid

Põtru
Miks on šoppamine naistele tähtis?

Nende väljanägemiseks

Et nad meeldiksid meestele
Mille poolest mehed ja naised erinevad?

Poistel on lühemad ja tüdrukutel on
pikemad juuksed

Riietuse

Pikkuse

Tüdrukutel on roosat värvi tossud ja
käekotid

Silmavärv

Poisid on jämedama häälega
Miks kiputakse naiste kohta ütlema ussid?

Sest nad on peenikesed nagu ussid

Naised vingerdavad nagu ussid
Mis on tüdrukute puhul kõige toredam?

Nad on ilusad

Suured

Väiksed nagu pöialpoisid
Mis on tüdrukute jaoks kõige tähtsam?

Juuksed

Ilus välja näha
Miks on naist vaja?

Ta teeb tööd

Et süüa saada

Söödavad lapsi
Mida peaksid poisid tüdrukutele naistepäevaks tegema?

Kingitus

Tort ja lilled

Pärlid

Kõrvarõngad

Huulepulk

Armastus

Mõisa hääle liikmed Ato ja Markus uudiseid lugemas

Mõisa Hääl Ringhäälingu muuseumis
11.veebruaril käisime Mõisa Hääle seltskonnaga (Mari-Liis, Kärt,
Gertrud, Janar, Ato, Markus, Ivar, Reet, Madli, Kristina, Kersti, Madis
ja Kristel) Türil Eesti Ringhäälingumuuseumis, et tutvuda teleuudiste
ajalooga ja nende valmimisega ning salvestada ise oma uudised.
Heimtalist Türile sõitsime autodega (suured tänud autojuhtidele: Kersti, Madis, Kristel). Sõitma hakkasime 8.50, Türil pidime kohal olema
kell 10.00, seega sõitsime umbes 1h. Sõit oli lõbus ja naerust kajav.
Türile jõudes oli meie sihtpunktiks Ringhäälingumuuseum. Sinna jõudes võttis meid vastu muuseumi direktor Juhan Sihver (igati tore, lahke ja sõbralik inimene).
Ringhäälingumuuseumis algas päev televisiooni uudistesaadete ajaloo tutvustamisega, rääkisime tänapäeva teleuudiste tootmisest ning
hiljem saime ka ise uudiseid salvestada. Selleks tulid uudised ette
valmistada, see oli nii mõnegi jaoks raske ülesanne, kuid oli ka neid,
kellel oli kodunetöö ilusti tehtud ning ei pidanud enam uudiste koostamisel pead vaevama. Uudiste teemadeks olid näiteks Kuldkala 2013,
Koolitants 2013, horoskoop, räägiti ka Mõisa Hääle tegemistest jne.
Kui uudised olid ette valmistatud, mindi neid paarilisega salvestama.
Neil, kes parajasti ei salvestanud, polnud sugugi igav, need valmistusid salvestuseks või heitsid nalja, sel päeval polnud hetkegi naeruta,
igal hetkel võis näha kedagi kuskil itsitamas. Niipea, kui uudised olid
salvestatud, anti meile võimalus seda kõike näha, mida olime valmistanud. Selle nägemine tekitas kõigile jubedalt nalja. Aga siiski teadsime, et olime tublid ning see oli omamoodi kogemus.
Kui uudistega olime ühele poole saanud, saime muuseumis ringi vaadata. Sealt võis leida igasuguseid huvitavaid esemeid. Seal oli märgata ka erinevaid vahakujusid, mis olid enamuse lemmikud. Nendega oli
tore pilti teha. Kui aeg lahkumiseni hakkas jõudma, teadsid kõik, et
see oli korda- läinud päev ja jääb pikaks ajaks meelde.
Mõisa Hääle liikmed tänavad oma imetoredat juhendaja Kerstit, kes
selle päeva meile organiseeris. See oli suurepärane ja meeldejääv
kogemus.
Kristiina Tiidu ja Reet Priske/ Mõisa Hääle liikmed
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II klass külastas RMK Aimla looduskeskust
Veebruarikuu viimasel päeval istusid II klassi lapsed ja õpetaja bussi ning sõit läks lahti Aimla suunas. Teada
oli, et kusagil Aimla metskonnas ootavad meid programmijuhid Anne ja Mihkel.
Ilm oli päikseline ja imeilus, külma kõigest 3-4 kraadi.
Jõudsime kohale, jätsime oma kotid bussi ja kehastusime ümber karjaks ning suundusime karjajuht Mihkli saatel mööda põlluteed metsa poole. Olime tulnud osa saama õppeprogrammist “Kes elab metsa sees?”
Lastel oli põnev ja küsimusi kerkis esile suurel hulgal, millele saadi vastuseid tervel teekonnal.
Ilusas päiksepaistes sillerdavale lumele olid jälgi jätnud erinevad imetajad. Saime teada kellele jäljed kuulusid,
kuhu ja kuidas jäljekandjad liikusid ning kes okstest mööda minnes suutäie haukas. Tutvusime metsloomade
lisasöötmise põhimõtetega ja piilusime ka ise metsa jäetud toidulauale.
Pärast keha kinnitamist olid loomad jätnud lumele oma ekskremente. Nendesse talletatud info oli onu Mihkli
poolt põnevalt räägituna üsna kõnekas.
Seda, et metsas on loomadel talvel elu üpris keeruline ja toidu kättesaamine raskendatud, said lapsed ka ise
proovida. Nad püüdsid sea “kärsaga” kraapides maapinnani jõuda. No ei olnud kerge.
Metsakäigu lõpetas lõkkel pajas keedetud vaarikatee joomine ja vestlus.
Edasi suundusime looduskeskusesse, kus
meid ootas tädi Anne. Seal sõime, vaatasime
filmi loomadest ning metsaelust, vestlesime,
vaatlesime ja uurisime loomade nahku, topiseid, lahendasime ülesandeid ja mängisime.
Iga laps sai rääkida sellest, mida päeva jooksul õppis või põnevat koges.
See oli tõeliselt tegus, õpetlik ja meeldejääv
päev. Oli rõõm kohtuda oma ala hästi tundvate
ja mis kõige olulisem – tõeliste sädeinimestega, kes oskavad sütitada ja vaimustuma panna
mitte iga päev metsa sattunuid. Suur tänu
Mihklile ja Annele Aimla looduskeskusest!
Pille Toodo / 2. klassi juhataja

Pildil Kayla Louisa Kütt.

Pildil 2. klass täitmas töölehti

Pildil 2.klassi õpilased minemas matkale.
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“Sõber on see, kellega julged olla sina ise.” Pam Brown
“Kohtle oma sõpru nagu oma piltegi, paiguta nad oma
parimasse valgusse.” Jennie Churchill
Intervjuu Heimtali Põhikooli kõige sõbralikemate tegelastega.
Sõbrapäeval valis koolipere kõige sõbralikumaid tegelasi koolis.
Kõige sõbralikumad õpilased:
Reet Priske ( 8. klass ), Markus Riigor ( 2. klass)
Kõige sõbralikumad õpetajad:
Ly Ani ja Pille Toodo.
Mis sa arvad, miks just sind on valitud kooli kõige sõbralikumaks õpilaseks?
Reet: Ma arvan, et just sellepärast, et katsun kõiki oma sõpru hoida. Aitan alati ja üks kalli päeva alguses kulub ju igaühele ära.
Pille: Kohe hoobilt ei oskagi vastata. Kui natukene mõelda, siis ilmselt need särasilmsed lapsed valisid, kellega me iga päev koos samme seame ja mõtteid vahetame. Ju nad tundsid sel hetkel nii. Aitäh
neile!
Ly: Sellepeale ütleks, et ma ei tea. Võib-olla minu punase juuksevärvuse pärast, jään hästi silma.
Millised on sinu suhted teiste õpetajate ja õpilastega?
Reet: Õpetajatega saan väga hästi läbi ja õpilastega üldiselt samamoodi. Just sellepärast, et õpin kodus palju ja katsun kõigile meelepärane olla.
Pildil kõige sõbralikumad õpetajad.
Pille: Mulle tundub, et head. Püüan ajada nii-öelda ’’oma asja’’ nii
hästi, nagu parasjagu oskan ja vajalikuks pean, mõelda häid mõtteid Mängimas 2010 a. õpetajate päeval kaarte.
ja olla aus nii enda kui ümbritseva suhtes.
Ly : Üldjuhul head, põhimõtteks on see, et tee teistele head ja saad ise ka selle osaliseks. Seda teen ma ju
teiega ka.
Miks on oluline olla sõbralik?
Reet: Lõppude lõpuks on ikkagi iseendal hea olla.
Pille: Sõbralikkus on inimese väärt omadus – aitab igapäevaelus ning külvab rõõmu ja headust teistelegi.
Ly: Inimene peab olema sõbralik, ei tahaks ju ette kujutada, et iga inimene käib ja mossitab.
Milline on sinu arvates tõeline sõber?
Reet: Selline, keda saab alati usaldada ja kellele võib kõigest rääkida.
Pille : Tõeline sõber on aus, ei solvu ning on olemas nii heas kui halvas. Sõpra peab saama usaldada.
Ly: Kui sul on elus käes moment, kus on tõesti jama käes, siis tõeline sõber on see, kes jääb sinu kõrvale. Teised kaovad ja kui kõik on jälle lilleline, siis tulevad vaikselt tagasi.
Kas mina olen sinu sõber?
Reet : Jah, oled küll.
Pille: Loodan küll, pole põhjust teistpidi väita.
Ly: Oled küll. Te kõik olete.
Madis Kirsman /8. klassi õpilane
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ÕNNITLEME VÄGA TUBLISID JA TUBLISID ÕPPUREID III VEERANDI LÕPETAMISEL!
Väga hea õppimise eest :

Laureen Luik, Helen Parik, Markus Saar

1. klass

Liset Kasepuu, Janete Pähn

2. klass

Sandra Tjuška

3. klass

Marcus-Sander Ruben

4. klass

Carmen Wang

5. klass

Mait Allas

7. klass

Hea õppimise eest :
Kaisa Karin Jaaska, Milena Krushaeva, Kätlin Kuus, Anita Eliis Mutle, Helena Tiidu

1. klass

Kayla Louisa Kütta, Gregor Vainola, Mirtel Puna, Sten-Alex Veidenbaum, Markus Riigor,
Simo Verrev

2. klass

Reimo Hunt, Hanna Kristin Kuusik, Anete Leiman, Kelli Maksimova, Elina Tiidu

3. klass

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

Kristina Tiidu

7. klass

Madli Kõiv, Mati Raadik, Gertrud Sindi, Kärt Tomp

9.klass

1. klassi õpilased joonistasid pildi etendusest “ Suhkrukohvik”

Pildi autor Laureen Luik

Pildi autor Kätlin Kuus

Pildi autor Markus Saar

Kooli tegemistest loe:
heimtali.blogspot.com
www.heimtali.vil.ee
Koolilehe toimetus: Karolina Niinelo
5.klass, Madis Kirsman 8. klass ja
Janar Kiik 9. klass
Keeletoimetaja: Erika Aas
Vastutav toimetaja: Elina Tirgo
Telefon: 43 51 096,
E-post: huvijuht@heimtali.vil.ee
Pildi autor Kaisa Karin Jaaska

Pildi autor Helena Tiidu

ILUSAT KOOLIVAHEAEGA !
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