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LISA! JÕULUERI

Hea lugeja!
Armas koolipere!
Jõuluootuses on iga kodu ja kool. Tavaliselt
tehakse sel ajal kokkuvõtteid, vaagitakse lõppevat aastat ja antakse lubadusi järgnevaks.
Heimtali kooliski tõmmatakse õppetöös joon
alla 2013. aastale. Kooli üks ülesandeid on luua
head tingimused õppetööks. Meie 115 õpilase
hulgas on tublisid ja väga tublisid, kes annavad endast parima, luues sellega aluse oma
edukale tulevikule. Kahjuks pole kõik veel sellest aru saanud, et iseendast sõltub kõige rohkem, kuidas läheb õppimine, millised on suhted sõprade, klassikaaslaste, õpetajate ja oma
perega. Oluline on õppida kõigest, mida koolis pakutakse, ka väljaspool klassiruumi. On
olnud õppekäike, projekte, külalisi, osalemisi
olümpiaadidel ja võistlustel, palju võimalusi
osaleda huviringide töös jne. 1. novembril läbi
viidud kiusamisvastase projekti „Julgelt vastu!“ raames andsid kõik õpilased allkirja, et ei
kiusa kaaslasi, ei õpilasi ega õpetajaid ja vastutavad oma tegude eest. Seda lubadust ei tohiks keegi unustada. Targalt tegutseda on vaja

JÕULUD 2013
ka internetis, millest kõneldi samuti ühel koolituspäeval. Seda mõtet tuleb kanda kogu aeg
ja mõelda oma tegude tagajärgedele. Iga tegu
jätab meist jälje! Jõulud on ikka olnud üks põnevamaid ja teguderohkemaid aegu, kuna iga
päev toob lähemale kauaoodatud pühad.
Ootamise aega on aidanud lühendada advendiküünalde süütamine, advendikohvikute pidamine, maja kaunistamine, aga ka jõululaulude ja teiste etteastete õppimine kooli rahvuslikuks jõulupeoks. Detsembrikuu teise nädala muutis eriliseks esmakordselt läbi viidud
Heimtali Jõulula, mis tõi meie juurde ligi 300
külalist ja andis korraldajaile hea tunde tublist
meeskonnatööst. Nii mõnigi jõudis kolmandal
advendil korraldatud Heimtali jõululaadale
spordihoones. Ees on teistmoodi koolipäev
neljapäeval ja punkti paneb veerandile tublimate tunnustamine ja jõulupidu reedel, kus
igaüks saab esineda ja olla osaline meie ühisel
peol. Võtke jõulude ajal enda jaoks aega,
mõelge oma lähedaste peale ja tehke head
ning uskuge, et kõige ilusamad jõulud on just
nüüd. Kosutavat vaheaega!
Õppealajuhataja Urve Mukk

KIIDAME II ÕPPEVEERANDIL VÄGA HEADELE JA HEADELE
HINNETELE ÕPPIJAID!
Ainult „5” on tunnistusel Laureen Luik (2.kl), Liset Kasepuu (3.kl), Sandra Tjuška (4.kl), Markus-Sander
Ruben (5.kl), Mait Allas (8.kl).
„4” ja „5” saavad koju viia kokku 23 õpilast: Kaisa Karin Jaaska, Milena Krushaeva, Kätlin Kuus, Alina
Kuznetsov, Anita Eliis Mutle, Helen Parik, Markus Saar, Helena Tiidu (2.kl), Mireli Jõgise, German
Kuznetsov, Mirtel Puna, Janete Pähn, Simo Verrev (3.kl), Elina Tiidu, Kelli Maksimova (4.kl), Johanna
Perko (5.kl), Gerda Hein, Berit Lehtsaar, Laura Miller, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak Valk, Carmen
Wang (6.kl), Tormi Suurpuu (7.kl).
II õppeveerandil pole puudunud ühtegi tundi õppetööst (kokku 9): I klass - Reigo Hunt, Kairit Kannel, Remy Martin
Kõiv, Martin Mägi. III klass – Karl Kask, Ruudi Miller, Sten-Alex Veidenbaum, Simo Verrev. VII klass – Tormi Suurpuu

MULJEID MAAKONDLIKULT SAKSA KEELE OLÜMPIAADILT
4. detsembril said Viljandi Kesklinna koolis kokku 3liikmelised 8. ja 9. klasside saksa keele õppijate võistkonnad. Meie kooli esindasid 8. klassist Mait Allas, Mari-Liis
Sepp ja Erko Sild. Lahendamiseks oli neli erinevat ülesannet, kus oli vaja tekstist aru saada, täita lünkteksti, lahendada ristsõna ja joonistada liitnimisõna tähenduse järgi.
Iga olümpiaad on erinev igapäeva õppetööst ja nõuab
suuremat pingutust.

Osalejad ise arvasid nii: Mait: “Minu arvates oli olümpiaad päris hea katsumus. Aega oleks võinud rohkem olla, aga muidu jäin rahule.”
Mari-Liis: “Minu arvates oli olümpiaad huvitav, aga oli ka
raskeid ülesandeid. Joonistamist oleks võinud rohkem
olla.” Erko oli sama meelt. Tänan osalejaid pingutuse
eest! Saksa keele õpetaja Urve Mukk

RAHVASTEPALLIS EDUKAD
6. novembril toimusid Halliste Põhikoolis Viljandimaa Väga südika esinemise eest hoolitsesid Kristi ja Johanna 5väikeste koolide esivõistlused rahvastepallis, seda nii poistele kui ka tüdrukutele. Poiste võistlusel oli osalemas seitse kooli. Meie kool sai endale loosi tahtel vastasteks alagrupis Halliste, Paistu ja Leie kooli võistkonnad. Poisid
mängisid väga tublilt ja alagrupis tuli esimene koht. Edasi
tuli juba poolfinaal, kus teiselpool platsi Kirivere kooli
võistkond. Ka nendest saime jagu ja ees ootas finaal KolgaJaani Põhikooliga. Mäng oli väga tasavägine ja kuigi vastu
tuli võtta 0:2 kaotus, olid mõlemad geimid väga pingelised. Lõppkohaks siis väga tubli teine koht. Võistkonnas
mängisid Janek, Tanel, Marcus-Sander, Jaan-Martin, Jaanus 5. klassist ja Reimo 4. klassist. Tüdrukute võistkondi
oli samuti seitse. Alagrupis olid meie vastasteks Kirivere,
Kolga-Jaani ja Paistu võistkonnad. Peale mänge oli alagrupi seis väga pingeline ja tasavägine, sest kolmel koolil oli
ühepalju punkte ja alles geimide lugemise järel selgusid
edasipääsejad finaalidesse. Kõige parem geimide suhe oli
meie kooli võistkonnal ja seega alagrupis esimene koht
ning ees poolfinaal. Poolfinaalis tulid meile vastasteks
Mõisaküla kooli tüdrukud, tulemuseks 2:0 võit ja pääs finaali, kus ees ootamas juba Halliste kool. Finaal oli finaali
vääriline ja meil õnnestus sealt ka võitjatena välja tulla.

ndast ning Anete, Hanna Kristin, Hedly, Kelli ja Andrea 4.
klassist. Tasuks ka võimalus osaleda vabariiklikus poolfinaalis, mis leidis aset Viljandi Spordihoones 15. novembril.
Mängisime alagrupis koos Pärnu Koidula G, Viljandi Kesklinna Kooli, Kuusalu KK ja Pala Pk-ga. Saime võidu Pala Pk
üle ja neljanda koha, mis andis meile võimaluse mängida
kohtadele 7.-9. Vastaseks Viimsi KK. Võitsime ning saavutasime tubli seitsmenda koha, mis on arvestades meie
kooli
lastearvu
väga
suurepärane
tulemus.
Kehalise kasvatuse õpetaja Marko Koks

Fotol Marko Koks koos 4. ja 5. klassi tüdrukute võistkonnaga

KOGUSIME LIISUSALME
I-IV klassi õpilased kogusid mapitäie liisusalme, mida teadsid
juba nende vanavanemad. Salme kirjutades jäädvustasid õpilased
koolilukku oma käekirja. Mõni õpilane näitas oma head arvutil
kirjutamise oskust. Muuseumitoas on saja aasta vanune raamat
„Eesti keele ilukirjutused“ (1913). Muuseumitoas on võimalik ka
saja aasta tagusel viisil sule ja tindiga kirjutada. Selline kirjutamisviis tekitas õpilastes elevust. Hea lugeja, kui sul on huvitav
liisusalm, too see muuseumituppa.
Fotol proovivad 2. klassi õpilased Anita Eliis Mutle ja Laureen
Luik oma arvutis kirjutatud liisusalmi sule ja tindiga kirjutada.
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Muuseumitoa õpetaja Imbi-Sirje Torm

TÖÖVARJUPÄEV
9. klassi õpilased valisid 21. novembril töövarjupäevaks endale ise huvipakkuva ameti ja ettevõtte, millega tutvust teha. Huviorbiidis oli Viljandi Huvikool,
Viljandi Lasteaed Krõll, Viljandi Draamateater Ugala,
Delux OÜ, Bestra Engineering AS, Viljandi Pärimusmuusika Aida kohvik, Karksi-Nuia pubi Tantsivad
Mulgid, August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, Sakala Keskuse Kohvik Harmoonia, Heimtali Lasteaed,
Combimill OÜ ja OÜ Heimtali Hobusekasvandus.

Töövarjupäev oli väga tore vaheldus tavalisele koolipäevale. Õppisin sel päeval, mis on vaja osata, et olla lasteaiakasvataja. Läksin töövarjuks Lasteaeda (Krõll, Muumide rühma) kell 9.00. Kui sinna jõudsin, õppisid lapsed (23aastased) metsloomi. Minu seal viibides vist ei tulnudki
neil õppimisest midagi väga välja, kuna nende pilgud olid
minul ja väikesed poisid näitasid keelt. Kuna ma pole kade
ja seisin kasvatajate taga, näitasin keelt vastu. Mind hämmastas kõige rohkem see, et väikestel lastel on nii vähe vaja, et olla õnnelik. Õppisin nii mõndagi ka väikestelt.
Töövari Laura Hunt 9. klass

TÖÖVARJUPÄEV KOOLIS
8. klassi õpilased „varjutasid“ Heimtali Põhikooli töötajaid ehk siis uurisid, milliseid teadmisi, oskusi, isiksuseomadusi, haridust on vaja teatud ametikohtadel ning millised on vastavad tööülesanded, töökeskkond ja töövahendid. Vaatluse all olid direktor, õppealajuhataja, huvijuht,
sekretär-majandusjuhataja, IT-spetsialist, sotsiaalpedagoog, õpetaja, remonditööline, kokk. Annabel Vendelin:
„Õppisin seda, et direktori (Eero Metsvahi) töö ei olegi nii
lihtne, kui ma alguses arvasin. Taavi Leirost: „Õppisin sot-

siaalpedagoogi (Kersti Sillaots) tööd ja mis kogemusi läheb
vaja.“ Erko Sild: „Õpetaja Ly Anit varjutades õppisin, et
õpetajal on ikka ränk töö ja järeldan, et õpetajal peavad
olema raudsed närvid, peab oskama seletada ning ta peab
oskama erinevatesse olukordadesse sekkuda. Kogesin seda,
et tunnis olla ja kedagi „varjutada“ on ikka päris igav. Mari
-Liis Sepp: „ Huvijuhi (Anett Suits) töö on ikka päris huvitav ja raske ka. Tuleb palju tegeleda arvutiga ja korraldada
palju üritusi. Õppisin, mida tuleb teha selle töö juures. Järeldan,
et
tegelikult
on
see
töö
raske.“
Töövari Mari-Liis Sepp 8. klass

4. KLASSI SÜGISREIS TARTUSSE
Sellel reisil osalesid 4. klassi õpilased, klassijuhataja Anett ja mõned 5. klassi õpilased. Veekeskuses oli nii lahe, me olime kogu aeg klassiga mullivannis ja lasime torudest alla. Neljanda ja viienda klassi õpilaste arvates oli seal tore ja mõne
jaoks ka lausa ülilahe. Siis tegime väikese lõunapeatuse McDonalds`is. Edasi läksime Cinamoni kinokeskusesse, kus vaatasime 3D-filmi „Taevast sajab lihapalle 2“. Ostsime popkorni ja jooki, kõik võtsid suured topsid, et puudu ei tuleks .
Peale kino läksime Tasku ostukeskusesse poodidesse. Meie klassi ja viienda klassi õpilaste arvates oli see üle aegade parim reis. Meie saime igatahes maksimumi sellest reisist. Ja veel, see ei olnud lihtsalt lõbureis, sest me kõik õppisime midagi sellest. Loodetavasti! Elina Tiidu ja Hanna Kristin Kuusik 4.klass
lus vaadata „Su nägu kõlab tuttavalt!“ Salvestus oli väga lahe
ja põnev. Aitäh Kersti, Anett, Madis, kes viitsisid meiega
Taaskord sai Mõisa Hääl minna saate salvestusele „Su nägu kaasa tulla. Argo Lips, 9. klass
kõlab tuttavalt“. Meie päev hakkas juba vara hommikul, kui
kõik me oma rõõmsate nägudega rongi peale läksime. Meil
olid seekord kaasas Anett Suits, Kersti Sillaots ja Madis Pihu. Kui olime juba ennast rongis mõnusasti sisse seadnud,
tuli Kerstil idee mängida „puuviljasalatit“. Mäng kestis nii
kaua, kui rongi tuli rohkem inimesi ja me mängu lõpetasime. Kui olime rongilt maha tulnud, kõndisime reipal sammul Solarise keskusesse. Me ei pidanud kartma, et ära eksime, sest kaasas oli meil oma „GPS“ Anett. Enne poodi minekut tegime ka koos grupipildi. Meil oli vahepeal nii palju
aega, et saime käia poodides ja süüa koos üks mõnus lõuna.
Peale seda hakkasime liikuma TV3 poole, kus avanes võima-3

SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT

olema pikad juuksed, kindlasti
ei tohiks olla kuskile süstitud olla
silikooni või botoxit, ilulõikused on ka halvad.“ Meelis
Heinpõld: „Ilus, lahke, heatahtlik, viisakas.“ Erko Sild:
„Ilus tüdruk on ilus, lõbus, aktiivne, sportlik. Ta peaks olema mõistev. Kindlasti keskmiselt pikkade juustega, et saaksin patsi punuda, kuna mulle meeldib patsi punuda. Ta
peaks olema valmis üllatusteks ja ehmatusteks, sest lapsemeelne tuju kipub vahel välja vupsama.“

KUI MA OLEKSIN TÜDRUK
Millisena sa kujutad enda elu tüdrukuna ette?
Madis Kirsman: „Raskena. Arvan, et ma ei taluks neid lõputuid pilke endal. Samas ehk naudiksin tähelepanu. Jutt
käib ju siiski minust ja pilke vältida on üsna keeruline.
Oeh, raske.“ Mait Allas: „Ma tõuseksin iga päev varakult
üles, et saaksin endale ilusa soengu ja meigi teha. Kindlasti
käiksin iga nädal mitu tundi „šoppamas“, ajaksin poistel
oma iluga pea sassi. Teeksin ka mingit sporti, et veel ilusam
välja näha.“ Meelis Heinpõld: „Elu tüdrukuna kujutaksin
ette raskena, enda meikimine, riiete valimine ja sada muud
häda.“ Erko Sild: „Enda elu tüdrukuna kujutan mina väga
naljakana. Ma oleksin väga energiline, ilus, lõbus ja hüperaktiivne, muidugi sportlik“.

Millised riided peaksid tingimata sinu garderoobis
olema?
Mait Allas: „Minu garderoobis peaksid olema kindlasti vähemalt 10 peokleiti, hunnikutes särke, seelikuid ja pükse.
Kuskil oleks ka mõni kübar. Kingi võiks ka mingi 10 paari
olla, siis ei tüdine ära.“ Erko Sild: „Minu arvates peaksid
tüdrukud kandma kleite ja seelikuid, kuna need on naiselikud, kui minu garderoobist rääkida, siis seal oleks palju
kleite ja seelikuid, muidugi palju kingi, ehteid, kaelakeesid
ja muidugi palju sõrmuseid ja lõhnaõlisid.“

Kui sa oleksid tüdruk, milliseid ilutooteid kasutaksid?
Madis Kirsman: „Mitte midagi. Oleksin juba loomulikult
hämmastavalt kaunis.“ Mait Allas: „Ma kasutaksin selliseid
ilutooteid, mis ei oleks kahjulikud. Ma prooviksin kasutada
võimalikult vähe meiki, kuid ilma ripsmetuši, huulepulga ja
puudrita ma kodust välja ei läheks.“ Meelis Heinpõld:
„Huulepulka.“ Erko Sild: „Tüdrukuna kasutaks ma igasuguseid asju: kvaliteetseid lõhnu, puudreid, kreeme. Ripsmetušš oleks kindlasti minu meigikotis.“

Kui sa oleksid tüdruk, siis mis su nimi peaks olema?
Madis Kirsman: „Megan Fox.“ Meelis Heinpõld: „Kristel“
Mait Allas: „Minu nimi oleks siis Elisabet v Rebeka.“ Erko
Sild: „Tüdrukuna minu nimi poleks midagi keerulist, see
oleks lihtsat ja meeldejäävat näiteks Elisabeth. Elisabeth
sellepärast, et see on ilus nimi, see jääb meelde ja on ilus
Milline on sinu jaoks ilus tüdruk?
nimi ka. Lisab: Minuga igav ei hakkaks, ma oleks nagu
Madis Kirsman: „Selline nagu mina!“ Mait Allas: „Ilus
kuum päike, lõbus ning tooksin head tuju!“
tüdruk ei tohiks meigiga üle pakkuda, peaks olema norKüsitles Laura Hunt 9. klass
maalne, mitte mingi kümme kihti meiki näos. Tal peaksid

KUI MA SUUREKS KASVAN...
Kui ma suureks kasvan, hakkan presidendiks. Kõnnin mööda saale, punane vaip maas, astun suurtest saalidest läbi ja kohtun tähtsate inimestega. Rajaksin parke ja teid, et inimestel oleks hea ja turvaline tee kooli,
töökohta ja igale poole. Annan intervjuusid ja räägin Eesti elust. Arutlen riigikoguga tähtsatel teemadel ja
esindan väärikalt oma riiki.
Simo Verrev 3. klass. Kodanikupäeva jutuvõistluse võitja.
Juhendaja õpetaja Pille Toodo
Koolilehe “Heimtali Teataja” meeskond
Elina Tiidu (4. klass), Anete Leiman (4. klass), Hanna-Krsitin Kuusik (4. klass), Hedly Küper (4. klass), Mari-Liis Sepp
(8. klass), Laura Hunt (9. klass), Ivar Tutt (9. klass), Argo Lips (9. klass). Peatoimetja Anett Suits
(huvijuht@heimtali.vil.ee), keeletoimetaja Erika Aas. Koolilehele jätkuks jälgi kooli tegemisi:
www.heimtali.blogspot.com, www.heimtali.vil.ee
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