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Heimtali Põhikoolis praktikal
Paljudel õpilastel on tekkinud küsimus,
kes ma olen ja miks ma olen Heimtali
koolis. Aitan selles kirjutises vastata neile
ja teistele küsimustele.

Olen lähetatud Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemiast, kus õpin huvijuhtloovtegevuse õpetaja erialal. Olen jõudnud
Naljanurk
4
õpingutega neljandale kursusele, kus on
ette nähtud pedagoogiline praktika vabalt
Sündmused
4
valitud koolis. Kes on praktikant? Praktikant on õppeasutusest saadetud õpilane,
Teated
4
kes praktiseerib oma erialast lähtuvalt juhendaja juures. Minu juhendaja on Anett Suits,
kellelt olengi teadmisi õppimas. Minu ülesanded
juhendaja juures on kasvatada läbi praktiliste tegevuste valmidust, et töötada
huvijuhina. Lisaks on mul
võimalus mõista huvijuhi
töö põhimõtteid, mees“Lumikellukesed” Helena Tiidu (2. klass)
konnatöö iseärasusi ning

Karjääripäev

3

eriti oluliseks pean
võimalust
õppida
Anett`ilt suhtlemisoskust,
lugupidamist
teiste suhtes, kogemustest tulenevaid pädevusi, kohusetundlikkust, püüdlikkust,
täpsust ja ausust. Praktikal viibimine võimaldab tundma õppida ka õpilasi ja kogu
kooli personali. Püüan leida igast inimesest, keda koolis kohtan, midagi sellele
koolile iseloomulikku, ainuomast ja õpetlikku. Olen kogenud erinevaid olukordi ja
õppinud juba neist mõndagi.
Soovitan ka õpilastel tähele panna inimesi
enda lähedal nii koolis kui mujal. Kindlasti
leidub teist igaühe juures keegi, kellelt on
tarvilik, midagi õppida või kes võiks suisa
eeskujuks olla. Kuna kohe-kohe on aeg
kooli toimetustest puhata, siis soovin kogu kooliperele mõnusat kevadist puhkust
ja vahvaid kohtumisi toredate inimestega!
TÜVKA huvijuht– loovtegevuse õpetaja eriala üliõpilane Ester Valk

Kiidame III õppeveerandil väga headele ja headele hinnetele õppijaid!
Tunnistusel ainult „5“
I klass Karl Ariva, Kairit Kannel,
Remy Martin Kõiv, Mirt Mändoja,
Karita Naaber, Kristin Vaigla
II klass Laureen Luik, Eliis Anita
Mutle, Helen Parik
III klass Liset Kasepuu
IV klass Sandra Tjuška
V klass Marcus Sander Ruben
VI klass Gerda Hein, Rocco Smirnov, Carmen Wang
VIII Mait Allas

Tunnistusel „4“ ja „5“:
Reigo Hunt, Andra Karu, Jaanus
Kõll, Kauri Orason, Kevin Zuntov
II klass Kaisa Karin Jaska, Milena
Krushaeva, Kätlin Kuus, Alina Kuznetsov, Markus Saar, Helena Tiidu
III klass Mireli Jõgise, German Kuz-

V klass Johanna Perko, Taivo Suurpuu
VI klass Reinis Kiss, Berit Lehtsaar,
Laura Miller, Kristjan Jaak Valk
VII Tormi Suurpuu
IX Madis Kirsman

netsov, Kayla Louisa Küttä, Mirtel Õpilased, kes pole III veerandil õppetööst puudunud (v.a. kooli esindaPuna, Janete Pähn, Sten-Alex mine): III klass Brayen-Armando
Kaljula, V klass Taivo Suurpuu ,
Veidenbaum, Simo Verrev
VII Tormi Suurpuu
IV klass Reimo Hunt
Kelli Maksimova, Elina Tiidu
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Tüdrukute õhtu
hiljem maitsta sai. Järgnevalt saabus külaline Tallinnast,
kes tutvustas näohoolduse vahendeid, mis aitavad hoida näonaha puhta ja hoolitsetuna. Sealjuures sai selgeks, millised on esimesed elus vaja minevad näohoolduse nipid ning kuidas ravida lõhenenud huuli ja kaotada vistrikke. Samas tutvustati põgusalt ka tervisliku
toitumise võimalusi. Peale külalise lahkumist said soovijad õppida küünemaalinguid tegema ning sündmus
lõppes meeleoluka padjasõjaga.

Ester Valk õpetas küünemaalingute tegemist

Eriti osavõtlikud olid neljanda klassi tüdrukud, kes olid
kohal esimestena ja lahkusid peale neli tundi kestnud
tegevusi viimastena. Valdavalt soovisid sündmusel osalejad, et selline sündmus kestaks ajaliselt veelgi kauem.
Avaldati arvamust, et tegevused võiksid kesta kuni
hommikuni. Peakorraldaja Ester Valk

Naistepäeva puhul peeti Heimtali koolis meeles 4-9
klassi tüdrukuid, kes said 7. märtsil osaleda tüdrukute
õhtul. Sündmuse eesmärk oli noortele õpetada oskusi,
mida täiskasvanuks saamise teel vaja võib minna. Esmalt oli võimalus proovile panna end kokakunstis, valmistades kodunduse klassis mitut sorti muffineid, mida

Loodusring toob kevade koolimajja

Loodusringi juhendaja
Anne– Marii Nurs

Heimtali PK loodusringi õpilased osalevad Räpina Aianduskooli väljakuulutatud sõbrapäeva projektis. Nimelt kasvatame nelja erinevat sorti tomatitaimi ja sellega võistleme, kellel kasvavad
ilusama taimed, kellel hakkavad kõige varem õitsema ja kes saab esimesena küpse tomati. Lapsed
ise kastavad, väetavad ja varsti istutavad suuremasse potti ümber, taimed on juba päris kenad.
Samuti panid loodusringi õpilased erinevaid
seemneid potti ja nüüd ootame, vaatame, mis
sealt sirguvad ja jälgime, kui ilusad taimed meil
kasvavad. Põnevust jätkub! Looduringi juhendab
loodusainete õpetaja Anne- Marii Nurs

Loodussõbrad Laura Miller ja Jane
Õunap (6. klass)

Tervise On-line viktoriin
Heimtali Põhikooli õpilased Berit Lehtsaar, Carmen Xin Lin Wang, Rocco Smirnov, Siim Kõiv ja Tormi Suurpuu võtsid osa kolmel korral toimunud tervise viktoriinist. Esimesel korral saavutasid nupukad õpilased III
koha, teisel korral jagasid I-IV kohta ja viimase nädala tulemused on veel teadmata. Korraldajad lasevad meil
ärevuse ja põnevusega oodata, teeme seda. See huvitav tervise On-line viktoriin toimus Viljandimaal esimest
korda 2007/08 õppeaastal, Viljandimaa TEK võrgustiku algatusel. Kui esimesel aastal osales mängus kümmekond võistkonda, siis 2009/10 õppeaastal osales mängus juba 91 võistkonda, kellest jõudis 63 võistkonda ka
võiduka lõpuni. Loodusainete õpetaja Anne– Marii Nurs

Põnev tund kotkastest
Minu issi (kotkauurija Gunnar Sein) käis meie klassile kotkastest rääkimas.
Kotkaid on 5 liiki: merikotkas, kalakotkas, kaljukotkas, väike-konnakotkas,
suur-konnakotkas. Poegi saab rahustada, kui müts talle pähe panna. Seda on
vaja, et neid rõngastada. Pärast saab neid hiljem uurida. Aitäh issile!
Mirt Mändoja (1. klass), juhendaja Erika Kuusik
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Mirt Mändoja “Kotkas” (1. klass)

Meie kooli kunstnikud
Meie koolis õpib tublisid joonistajaid. Käesoleval õppeaastal oleme osalenud nii mitmelgi joonistuskonkursil. I veerandil osalesid Laureen, Markus ja Helena 2.
klassist ning Simo ja Janete 3. klassist Euroopa Parlamendi väljakuulutatud võistlusel „Sport ja mina“. Teisel veerandil saatsid oma tööd RMK Pähni looduskeskuse Metsapostkaardi võistlusele Helen, Helena ja
Markus 2. klassist, German kolmandast, Gerda 6. klassist ning Siim, Tormi ja Agur 7. klassist. Väga toredaid
ja siiraid pilte saatsime vabariigi aastapäeva eel president Toomas Hendrik Ilvese korraldatud joonistusvõistlusele “Meie Eesti head asjad“. Heleni, Helena,
Anita Eliise, Markuse (2. klass), Liseti ja Kayla Louisa
(3. klass) vahvaid pilte on võimalik vaadata ja kiitust
avaldada presidendi kodulehel. Osaleme ka AS Balbiino välja kuulutatud jäätisepaberi disainimise võistlusel.
Valisime välja järgmiste laste tööd: Anita- Eliis Mutle,
Helena Tiidu ja Alina Kuznetsov 2. kl, Mirtel Puna,
Gregor Vainola 3. kl, Reimo Hunt 4. kl, Karolina

Niinelo 6. kl ja Agur Hannusson 7. klassist. Varsti saab
neid pilte vaadata virtuaalnäitusel Balbiino Facebooki
aadressil http://bit.ly/MinuJäätis.
Kunstiõpetaja Leili Viinapuu

„Eestis on hea elada, sest siin on minu kaunis kool
Heimtalis!“ Liset Kasepuu (3. klass)

SPORDIUUDISED


6.-7 kl 3*3 korvpall, tüdrukud, 6 võistkonda, IV
koht Berit Lehtsaar, Karolina Niinelo, Carmen
Wang, Laura Miller



4.-5. kl 3*3 korvpall, poisid, 8 võistkonda, III
koht, Janek Palm, Marcus-Sander Ruben, Jaan
Martin Riigor



4.-5. kl 3*3 korvpall, tüdrukud, 5 võistkonda, IV
koht, Ann-Marii Hunt, Johanna Perko, Kristi
Mägi



6.-9. kl saalihoki, tüdrukud, 5 võistkonda, IV

koht, Annabel Vendelin,Mari-Liis Sepp, Kadri
Vinnal, Reelika Rappu, Evelyn Truss, Laura
Miller, Berit Lehtsaar, Carmen Wang, Karolina
Niinelo.


1.-5. kl Tähelepanu, start teatevõistlused, 6 võistkonda, IV koht, Johanna Perko, Kristi Mägi,
Kelli Maksimova, Hanna Kristin Kuusik, Hedly
Küper, Andrea Tomson, Janek Palm, Tanel
Räästas, Marcus-Sander Ruben, Jaanus Voll,
Jaan-Martin Riigor, Reimo Hunt
Kehalise kasvatuse õpetaja Marko Koks

KARJÄÄRIPÄEV

plaanin võib-olla sinna õppima minna. Minu arvates oli
küll tore.

„Kõige olulisema valiku peavad aasta lõpus tegema 9. klassi õpilased. Neile on abiks olnud karjääriõpetuse tunnid ja õppereisid erinevatesse koolidesse ning ettevõtetesse. Lisaks sellele toimus 16.
jaanuaril 9. klassile suunatud karjääripäev, mis
keskendus peamiselt edasiõppimisvõimalustele
Viljandimaal.“ Huvijuht- karjäärikoordinaator
Anett Suits

Meelis: See päev oli huvitav. Sain päris palju uusi
teadmisi, näiteks kuhu edasi õppima minna. Kõige huvitavam oli kindlasti erinevate koolide tutvustus ja teada saada, milliseid erialasid on võimalik õppida kutsekoolis. Selline karjääripäev aitas kindlasti paljudel endale järgmist kooli valida.

Laura: Minu jaoks oli see igav. Alguses, kui saime ise
Laura Hunt küsis 9.klassi õpilastelt, mida nad arvasid midagi teha, oli isegi päris vahva, aga pärast, kui me
lihtsalt istusime ja kuulasime, siis muutus päris igavaks
karjääripäevast.
ära. Tegelikult ei olnud see päev kõige halvem, kuna
Argo: Sain väga palju uusi teadmisi koolide kohta ja saime palju teada ka teistest koolidest.
palju infot, mida enne ei teadnudki! Kui meil käis üks
inimene Olustvere koolist rääkimas, sain palju teada ja Laura Hunt (9. klass)
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LAPSESUU
„Suleliste hulka kuuluvad kõik sulgedega
elusolendid - kanad,
haned, pardid, linnud
ja indiaanlased.“

NALJANURK

on see, kes annab su
pruudi tagasi. „
"Armastus on tobe...
aga ma ikkagi vist
proovin kunagi."

„Vanasti sai piima lehmadelt, nüüd annab
„Kõige parema meeleseda Alma.“
ga söön ma riisipudingit õunakompostiga.“ „Parem on ikka üks
kui kaks. Sest kui kahe
„Emadega ei tohi noripruudiga tivolisse minda, sest nad on kasulina, siis maksab see
kud.“
palju rohkem.“
„Vanaema on pere
„Lapsesuu naljakokõige kallim osa, tal on
gu“ Laura Hunt (9.
vanakraami väärtus.“
klass)
„Tõeliselt hea sõber

Angry Birds “Võidu lend” Reimo Hunt (4. klass)

Naerurohke stiilinädal
Stiilinädal (12.-17.01) oli tegus ja naerurohke. Igal päeval oli erinev stiil (nohikud, staarid, loomad, ametid, soovahetus). Stiilinädala kõige silmapaistvam õpilane oli Ivar Tutt (9. kl) ja õpetaja
Tiia Parik. Minule stiilinädal meeldis ja selliseid üritusi võiks veel
olla, samuti meeldis see kõigile teistele! Argo Lips (9. klass)

Ivar Tutt 9. klass
“nohikuna”

Õpetaja Tiia Parik
“keevitajana”

Sõbrapäevapidu

Nutikad vahetunnid

Meie loovtööks oli korraldada üks üritus ja valisime sõbrapäevapeo (14. veebruaril mõisa saalis kell 16:00-20:00) 4.-9.
klassi õpilastele. Parim etteaste oli 6. klassil, kes sai ka auhinna. Peale etteasteid oli disko, kus oli palju tantsuhuvilisi
õpilasi. Peoga olid paljud rahul ja pidu möödus jamadeta
(õnneks). Õppisime seda, kuidas korraldada üritust ja kuidas olla õhtujuht. Teine kordki! Annabel Vendelin,
Merilin Päiviste (8. klass)

Nutikad vahetunnid on toredad. Saab mängida
igasuguseid mänge: ping- pong, doomino, kaardimängud, male, kabe ja Wii. Neid mänge on väga
tore sõpradega mängida. Me sooviksime, et meil
oleks rohkem tegevusi: kaardimängud, piljard,
mini- bowling. Suured võiksid lasta väiksematel
mängida! Hanna Kristin Kuusik, Hedly Küper
(4. klass)

Viljandi valla noortepäev „PROLOOG“

TEAT
ED!

Heimtali Põhikool ootab reedel, 25. aprillil Viljandi valla õpilasi noortepäevale „PROLOOG“.
Töötoad, õpilaste etteasted, noortebändid ja disko. Täpsema info leiab peatselt Heimtali Põhikooli facebooki lehelt
ja huviblogist www.heimtali.blogspot.com! Kõik Viljandi valla noored on oodatud!
Eelregistreerimine ja täpsem info Anett Suits huvijuht@heimtali.vil.ee, 4351096
Näitus “Minu esivanemate pärand– armas reliikvia”
Heimtali Põhikool ja Heimtali Muuseum kuulutavad välja konkurssi teemal „Minu esivanemate pärand- armas
reliikvia“. Näituse avamine ja parimate tööde tunnustamine reedel, 4. aprillil kell 13:00 Heimtali Muuseumis.
Kõik huvilised oodatud! Töid koguvad ja õpilasi juhendavad õpetajad Leili Viinapuu (leili@heimtali.vil.ee) ja
Imbi-Sirje Torm (sirje@heimtali.vil.ee).
Heimtali Teataja meeskond: Anete Leiman, Hedly Küper, Elina Tiidu, Reimo Hunt (4. klass), Kardo Kivirand, Ato Aasmäe, Artur Vinnal (6. klass), Merilin Päiviste, Mari-Liis Sepp (8. klass), Laura Hunt, Ivar Tutt, Argo Lips (9. klass), .
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Peatoimetja Anett Suits (huvijuht@heimtali.vil.ee), keeletoimetaja
Anne Kaarmäe. Koolilehele jätkuks jälgi kooli tegemisi:
www.heimtali.blogspot.com, www.heimtali.vil.ee

