
   

   

 

 

 
 

Käes on jälle kooliaasta lõpp ning alga-
mas pikk ja soe puhkus. Heimtali Põhi-
koolis õpib momendil 115 õpilast. Nen-
dest 12 jõuab oma esimese haridusvers-
tapostini ning lõpetab põhikooli. Uuel 
õppeaastal alustab haridusteed meie 
koolis 15 väikest koolijütsi.  See kooli-
aasta on olnud meie jaoks eriline juba 
selle poolest, et kooliaasta käigus ühi-
nesid neli valda ja uue valla nimeks sai 
Viljandi vald. Uue valla esimesteks prio-
riteetideks on korrastada meie koolivõrk 
ja proovida kooliharidust anda väikse-
mate kuludega, kui siiani on seda teh-
tud. Seda just suuresti laste vähesuse 
tõttu. Meil endil on sel aastal olnud koo-
li esindamisi mitmetel üritustel, võist-

lustel ja olümpiaadidel, mis kulmineerus 
muidugi presidendi auhinnaga Mait 
Allasele uurimustööde võistlusel teemal 
"Pärand on pärandus". Samuti omistas 
Mait tiitli Huvipärl 2014, mis iseloomus-
tab kõige aktiivsemat õpilast Heimtali 
Põhikoolis. Uuel õppeaastal käivitub 
loodetavasti Kaunite Kunstide Kool 
Heimtalis, mis kujutab 
endast  huviringide tegut-
semist põhjalikumalt pro-
fessionaalide käe all.  
Loodame, et tuleb ilus 
suvi ning olete jälle sep-
tembriks tahtmist täis 
kooli tulla. Ilusat suve-
puhkust!  

Lugupidamisega,  
Heimtali Põhikooli direktor  

Eero Metsvahi 
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Oleme juba kogenud tõelist suveilma ja kolm kuud suvevaheaega  ootavad veel ees.  Ikkagi selle aasta ainuke 

suvi enne sügist ja talve. Enda jaoks on teinud õppeaasta lõpetamise rõõmsaks ja pidulikuks need õpilased, kes 

saavad oma tubli töö eest ainult väga heade või heade hinnetega tunnistuse. Sellest tunnevad rõõmu ka õpeta-

jad, vanemad ja vanavanemadki. 

Õppeaasta lõpetasid ainult „5“ tunnistusel järgmised 

õpilased: 1.kl. – Karl Ariva, Kairit Kannel, Andra Karu, 

Remy Martin Kõiv, Mirt Mändoja, Karita Naaber, 

Kristin Vaigla; 2. kl. – Laureen Luik, Helen Parik, Ani-

ta Eliis Mutle; 3. kl.  – Liset Kasepuu; 4. kl. - Sandra 

Tjuška; 5. kl. – Marcus-Sander Ruben; 6. kl. – Gerda 

Hein, Rocco Smirnov, Carmen Wang; 8.kl. – Mait Al-

las. 

 

 

„4“ ja „5“ klassitunnistuse viivad koju: 1.kl. – Alex 

Karu, Jaanus Kõll, Kauri Orason, Kevin Zuntov; 2.kl. – 

Kaisa Karin Jaaska, Milena Krushaeva, Kätlin Kuus, 

Markus Saar, Helena Tiidu, Alina Kuznetsov; 3.kl. – 

Mireli Jõgise, German Kuznetsov, Kayla Louisa Küttä, 

Mirtel Puna, Janete Pähn, Sten-Alex Veidenbaum, 

Simo Verrev; 4.kl. - Reimo Hunt, Kelli Maksimova, 

Elina Tiidu; 5.kl. – Johanna Perko; 6.kl. – Reinis Kiss, 

Berit Lehtsaar, Laura Miller, Karolina Niinelo, Jane 

Õunap, Rasmus Savi, Kristjan Jaak Valk; 8. kl.- Mari-

Liis Sepp; 7.kl. – Tormi suurpuu; 9.kl. – Madis 

Kirsman. 

Suvi, sillerdav suvi, lõputult pikk on päev, kauaks nõnda nüüd jälle jääb, 

suvi, vallatu suvi , laotuses väike naer,  nüüd on rõõmudeks antud aeg …  nii ütleb laulusalm. 

Soovin kõigile suvesoojust ja lõõgastavat puhkust!  Kohtumiseni uue kooliaasta lävepakul! 

Õppealajuhataja Urve Mukk 
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2013./14. õppeaastal osalesid meie kooli õpilased 
järgmistel matemaatikaülesannete lahendamise 
võistlustel. Nuputa piirkonnavoorus võistlesid 5.-6. 
klassi võistkond ja 7. klassi võistkond, kes saavutas 
tubli 7. koha. Matemaatika olümpiaadi piirkonna-
voorus 4., 5. ja 6. klassile esinesid tublilt SANDRA 
TJUŠKA 4.klasist (20.-24.  koht, õpetaja Küllike 
Raudkivi), MARCUS-SANDER RUBEN 5. klassist (6.-7. 
koha jagamine, jäi napilt välja maakonna võistkonna 
koosseisust osalemaks Tartu-Valga-Viljandi maakon-

dade Nutikate matemaatikute võistlusel), CARMEN 
XIN LIN WANG  6.klassist (10. koht). MAIT ALLAS  ja-
gas olümpiaadi piirkonnavoorus 8. klassi arvestuses 
2.-3. kohta Rahvusvahelisel matemaatikaviktoriinil 
Känguru (meilt osales 25 õpilast) oli esmakordselt 
arvestus ka 1.-2. klassile. Meie kooli parimad olid 2. 
klassist LAUREEN LUIK  ja ANIITA ELIIS MUTLE (õp K. 
Raudkivi) ning 6. klassist CARMEN XIN LIN WANG, kes 
kõik teenisid oma punktisummaga välja ka väikese 
auhinna. 3.- 4. klasside arvestuses oli meie parim 
Sandra Tjuška (õp K. Raudkivi). 

Matemaatika õpetaja Tiiu Allas 

 
 

Maakondlik aineolümpiaadide ja õpilasürituste 

võitjate ning nende juhendajate15. ajaloolaste 

uurimistööde võistlusel Viljandi maakonna parim 

Mait Allas Heimtali Põhikooli 8. klassist saavutas 

raamatupreemia ja presidendi tänukirja, juhendas 

õpetaja Imbi-Sirje Torm. 

Viljandimaa geograafia olümpiaadil parim 8. klas-

side arvestuses: Mait Allas Heimtali Põhikool, ju-

hendas geograafia õpetaja Elve Kivi 

XXXII võistlus "Nutikad matemaatikud" Viljandi-

Tartu-Valga maakonna kohtumine Parimad võist-

kondlikus 8.klasside arvestuses (I koht): Mait Allas 

Heimtali Põhikoolist, juhendas matemaatika õpeta-

ja Tiiu Allas. 

XXIII August Maramaa nimelise matemaatika üles-

annete lahendamise võistlusel parim 7.-8. klassi-

de arvestuses Mait Allas, juhendas matemaatika 

õpetaja Tiiu Allas 

Kooli parimad rahvusvahelisel matemaatikavikto-

riinil Känguru, juhendas Tiiu Allas. 

Viljandimaa koolispordi võistluste võitjad: 1.-

5.kl. tütarlaste rahvastepallis, juhendas kehalise 

kasvatuse õpetaja Marko Koks 

Viljandi maakonna 3. klasside õpioskuste olüm-

piaadil 3. koht. Võistkonda kuulusid Mirtel Puna, 

Liset Kasepuu, Kayla Louisa Kütta, juhendas õpeta-

ja Pille Toodo 

ENNE KUI SÕIDAD VIINI,     

KÜLASTA HEIMTALIT! 

Unustatud mõisate suvistel  mängu-
päevadel on kooli  külalisteraamatus-
se  jäetud read:  mõisalood kiirgasid 
vaimuvalgust, inspireerisid, olid hu-
vitavad, vaimselt rikastavad. 
Kas oled  mõisa härrastemajja või 
spordihoonesse tõtates peale tajuta-

va silmailu, looduse häälte ja lõhnade, mõelnud ka 
sellele, mis on mõisaajast  peale materiaalse väärtu-
se  meile veel pärandatud. Kas minu tarvis  on siin 
midagi õpetlikku? Püüame mõtestada mõisa väärtusi. 
Keskkond, kus me viibime mõjutab meid. Tee äärde 
paigutatud lihvimata ja  lihvitud kividel või saalis si-
sekujundajate poolt kujutatud elu headuse ja kurju-
se sümbolil-ruudulisel põrandal  või teistel  märkidel, 
on tähendus. Mitte kõigel vanal ei ole  väärtust. Me 
peame tegema valiku, edasi viima traditsioo-
ne,millised rahuldavad meie tänaseid vajadusi. Mõi-
sakultuuris osati aega hinnata, laste andeid rakenda-
da, peeti tähtsaks käitumiskultuuri. Meie  noorte aja-
loo-uurijate loov  kujutlusvõime mõtestab praegu 
verandal mõisaproua kombeõpetust, seostades seda  

saja aasta taguste sõnajalgade tärkamise ja  kõrval 
asuvaid kivist võlve, ahjualuse tegudega. Tore, kui 
õpilased hakkaksid  vahetundide meelispaika pidama 
„viisakuse toaks“. Et maailma muuta, peame alusta-
ma iseendast. Sel aastal koostas 8. klassi õpilane 
Mait Allas uurimuse „ Mina ise pärandi looja ja talle-
taja“. 50 lehekülge eneseanalüüsi läbi oma senise 
koolipoisi elu, sai EV presidendi tänukirja ja hinnalise 
raamatupreemia. Tema klassikaaslane Erko Sild koos-
tas mahuka uurimuse „Minu pere kodu endises Loodi 
raudteejaamas.“ Noormees sai uurimisest innustust 
ja kavandab juba uut tööd, kus põhiküsimuseks kuju-
neb enda  sisekaemus ja pilguheit  tuleviku unistus-
tesse. Kui kavandad oma suvesõite, siis tea, et 
Heimtali mõis on heade mõtete, enesesse vaatamise, 
unistamise ja unustamise koht, hea paik fantaasia-
lennuks ja suve nautimiseks. 
„Unustatud mõisate“ päevad on : 12 ; 13; 25; 26 
juuli ja 9.august. Mõis avatud kella 10-18.40-ni. 
Ootame sind mõisasaali igal täistunnil. Varu aega  
jalutuskäiguks pargis, kohvi ja mõisaproua koogi 
maitsmiseks, näituste külastamiseks. Oled ooda-
tud!  
                                        Õpetaja Imbi-Sirje Torm 

TUNNUSTAME KOOLI EDUKA ESINDAMISE EEST VABARIIKLIKEL JA MAAKONDLIKEL  

OLÜMPIAADIDEL/ VÕISTLUSTEL! 
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2013/2014 õppeaasta on lõppemas ja 
samuti on lõpule jõudmas kooli huvitege-
vuse aastaring. Sellel õppeaastal tegutses 
aktiivselt 20 huviringi, mida juhendasid 
tublid õpetajad meie koolist ja mujalt. 
Kevadpeol tunnustasime kõiki ringijuhen-
dajaid ja kooli kõige aktiivsemaid õpilasi 

ning andsime esmakordselt välja tiitli Huvipärl 2014, 
mille pälvis 8. klassi õpilane Mait Allas. Kõige edukamaks 
uueks projektiks kujunes Heimtali Jõulula, mida külas-
tas umbes 270 lasteaia- ja koolilast Viljandimaalt ja kau-
gemalt.  Juba kuuendat korda toimus noortesündmus 
Proloog 2014, tuues kohale 100 osalejat, tõestades oma 
vajalikkust ja jätkusuutlikkust. Eelmisel aastal edukalt 
toimunud heategevuslik teatri- ja muusikaõhtu „Me hoo-
lime“ leidis aset ka sel aastal, pakkudes põnevat kont-
sertprogrammi mõisasaalis, mida külastasid 98 inimest. 
Koolis peame oluliseks õpilaste loomingulist arengut ja 
omaalgatust ning sellel aastal särasid 6. klassi õpilased 
Carmen Wang, Karolina Niinelo, Berit Lehtsaar, Laura 
Miller, Kardo Kivirand, Jaanus Voll Viljandi maakonna 
noorte moeloojate konkursil „Noor Moelooja“ saavuta-
des auväärse III koha. Huviringidest võiks esile tõsta näi-
teringi, kuna 2. mail esietendus Heimtali Põhikoolis 
Otfried Preusseri muinasjutu ainetel muusikaetendus 
„Väike Nõid“, mille lavastas eesti keele õpetaja Anne 
Kaarmäe, muusikalise kujunduse tegi muusikaõpetaja 
Eda Anton ja kunstilise kujunduse kunstiõpetaja Leili 
Viinapuu. Etenduses mängisid 6. klassi õpilased, kes ülla-

tasid meid oma näitlejameisterlikkuse ja hea lauluosku-
sega. Väga suure töö on ära teinud mudilaskoor ja rahva-
tantsijad, kes osalesid laulu- ja tantsupeo ettevalmista-
vas protsessis, kahjuks suurele peole nad ei saanud.  
Meie kooli kõige aktiivsem huvigrupp on endiselt kooli-
raadio Mõisa Hääl, kes lisaks raadio tegemisele võistle-
sid Viljandimaa Animatsioonifilmide Festivalil lühifilmiga 
„Maale“.  Mõisa Hääl on olnud abiks paljude koolisünd-
muste korraldamisel ja läbiviimisel (sh. „Me hoolime“), 
lisaks astunud üles humoorikate etteastete ja naljasket-

šidega.  

Sellel õppeaastal on kooli külastanud hulgaliselt põne-
vaid külalisesinejad ja on toimunud mitmeid südamlikke 
kontsert-aktuseid. Õpilased on osalenud tasuta õppe-
programmides ja- reisidel, karjääriõppepäevadel jm. 
Õpilasesindus sai taas hoo sisse, kuid järgmisel õppeaas-
tal ootaks presidendi ja liikmete suuremat omaalgatust 
ja häid ideid! Esmakordselt algatasime koolis „aktiivsed 
vahetunnid“, mis ärgitasid õpilasi mängima ja tegutse-
ma, mitte veetma vaba aega ainult nutitelefonide selt-
sis. Järgmisel õppeaastal on eesmärgiks arendada edasi 
„nutikaid vahetunde“ ja luua rohkem arendavaid vaba 
aja veetmise võimalusi koolis ja laiendada huviringide 
valikut. Ärgitan kõiki õpilasi üles tellima koolivormi, mis 
näitab Teie austust kooli ja kaasõpilaste vastu. Suvel 
soovitan õpilastel koguda töökogemusi, osaleda õpilas-
malevas või teistes laagritest. Huvitegevuse info ja foto-
albumid leiad ajaveebist heimtali.blogspot.com ja kooli 
kodulehelt heimtali.vil.ee. Aktiivset suve soovides!     

Huvijuht-karjäärikoordinaator Anett Suits 

 
Heimtali Põhikool osales sellel õppeaastal väljaspool 
kooli 22 võistlusel. Koolisiseselt toimusid sügisel tervise-
päev „Reipalt koolipinki“, talvine vastlaorienteerumine 
ja kevadine spordipäev. Lisaks osalesid  meie lapsed ühi-
se uue valla eest Võrtsjärve valdade talimängudel. 22st 
võistlusest kahel saavutasime esimese koha, ühel teise 
koha ja neljal võistlusel kolmanda koha. Kuuel võistlusel 
jäime napilt esikolmikust välja. Kõige tublimateks saa-
vutusteks tuleb pidada tüdrukute rahvastepalli esimest 
kohta maakonnas, kui ka finaalis saavutatud seitsmen-
dat kohta. Samuti 4.-5. kl. kergejõustiku neljandat 
võistlust, kus kaitsesime edukalt mullust esikohta. Tuleb 

ära märkida ka Marcus-Sander Ruben`i individuaalne 
võistlus. 78 osaleja seas saavutatud II koht on igati 
kiiduväärt tulemus. Tema punktisumma oli 2304 p., mis 
jäi esimesele kohale alla  vaid 90 punktiga. Tüdrukute 
rahvastepallivõistkonnas mängisid Johanna Perko, Kristi 
Mägi, Hanna Kristin Kuusik, Kelli Maksimova, Hedly 
Küper, Anette Leiman, Andrea Tomson. Kergejõustiku 
võistlustel andsid oma tubli panuse võistkonna edusse 
Johanna Perko, Kristi Mägi, Andrea Tomson, Hedly 
Küper, Kelli Maksimova, Marcus-Sander Ruben, Daniel 
Sinitsin, Janek Palm, Tanel Räästas, Jaan-Martin Riigor 
ja Jaanus Voll. Head sportlikku suve soovides! Kehali-
se kasvatuse õpetaja Marko Koks 

INTERVJUU „HUVIPÄRL 2014“  

MAIT ALLASEGA 

 

 Millega tegeled koolist vabal ajal? „Minu 
hobideks on sulgpall, giiditöö, Noored 
Kotkad, puutöö ja spordiringid.“ 

 Millega soovid tegeleda järgmisel õppe-
aastal? „Tuleval aastal soovin kuuluda 
õpilasesindusse, ma ei välista ka kooliraa-
diosse kandideerimist!“ 
 

 Milliseid tegevusi võiks koolis olla? 
„Üldjoontes on üritused ja ringid „omal 
kohal“. Mina neid väga ei muudaks! Koolis 
võiks sügisel ja kevadel olla rohkem vaba-
õhuüritusi!“ 

 Millega plaanid suvel tegeleda? “Osaleda 
spordilaagrites, kaitseliidu laagrites ja 
minna tööle. Soovitus suveks– puhake ja 
mängige!”   
Intervjueeris Mari-Liis Sepp /8. klass/ 
Fotol Mait Allas ja Mari-Liis Sepp 

http://www.heimtali.blogspot.com
http://www.heimtali.vil.ee
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RÜNNO-  armas, hästi lahe ja suhteliselt 

energiline kutt.  Kohati ka lapsik, eriti siis 

kui klassivennaga koos lollitavad. Temaga 

saab omavahel hästi rääkida, on tore ja hea 

sõber.   Üpris lärmakas. Abivalmis. Meeldib 

arvutimänge mängida. Tore klassivend. 

MADIS- aktiivne, tore, lõbus ja mõistev. Ai-

tab teisi ja on tore klassivend. Jutukas, õpib 

hästi, temaga saab nalja. Käib trennides, on 

aktiivne, tal meeldib teistega koos olla. Abi-

valmis. Hea huumorisoonega. Hea sõber, 

usaldusväärne. Vahel veidi ülbe. 

GEIDI- ilus,  tore tüdruk, abivalmis, sõbralik, 

vahel väga terava keelega. Üliarmsad põselo-

hud.   Tavaliselt rõõmus, kuid vahel kiuslik. 

Mõnikord väga laisk.  Alati kuskil olemas ja 

parematel päevadel äärmiselt nutikas. 

ARGO– alati valmis teisi hädast päästma, 

meeldib väga palju naerda. Üldiselt vaikne, 

aga muidu lahe vennike. Täitsa tore kuju. 

MEELIS-  sõbralik, usaldusväärne. Hea kaasla-

ne.   Teeb ka kõige halvematel päevadel tuju 

heaks.  Positiivne klassivend.              

KERLI- lahke, sõbralik, 

kiusav, tore, kuri, hoo-

liv. Üks positiivne tüd-

ruk. Vaatad peale – 

tagasihoidlik, kuid te-

gelikkuses metsik. 

Saab kõigiga hästi läbi. 

IVAR-  naljavend, õpib 

hästi. Saab kõigiga 

hästi läbi. Talle meel-

divad väga arvutimängud ja näitlemine. Ta 

oskab õppimises teisi aidata ja oskab kuula-

ta, kui kellelgi on mure. Teda saab usaldada. 

JANARI-  täitsa lahe kuju, suhteliselt  laisk.   

Naljamees, vahel liigagi.  Hea sõber. Lahe 

poiss, kellele sõnad suhu pidama ei jää. Abi-

valmis ja usaldusväärne. 

REGINA-  rõõmsameelne, seltsib kõigiga, 

lahke. Meeldib lumelauaga sõita. Parimaks 

sõbraks Kerli, kellega on pidevalt koos. Va-

rem oli hästi tagasihoidlik, kuid nüüd on nae-

rupall. 

 

EGERD- selline killuvinkel, kes näeb välja 

vaikne ja tagasihoidlik. Väga hea sõber. Vaik-

ne, sõbralik, hooliv. Arvatakse, et temast 

saab tulevane elektrik, sest selleks on tal 

taipu. Laisk on ka, ei viitsi kehalises käia. 

RAINE– ilus,  sõbralik, naljakas, jutukas, 

tark, hooliv, kannatamatu, mates kõva käsi. 

Rõõmus. Aktiivne. Abivalmis.  Kus õppimine 

on laita, seal tuleb Raine ja aitab…… 

LAURA-  sõbralik, hulljulge, tark, vahel laisk, 

jutukas, hooliv. Teeb palju nalja. Usaldus-

väärne. Hea kunstianne.                                             

Minu 9. klass! Võin öelda, et koos oleme käinud 
läbi kõiksugu murede ja rõõmude – koos naernud 
ja nutnud, rõõmustanud, kurvastanud. Oleme kõik 
koos vastu võtnud ja ära saatnud neid kaaslasi, 
kes on klassi juurde tulnud ning jällegi pidanud 
mingil põhjusel lahkuma. Koos nendega oleks meil 
päris suur arv õpilasi klassis! Aga mida öelda nüüd 
eksamite ning lõpetamise eel? On üks hea ütlus – „ 
Oled saanud üle koera – saad ka üle koera saba 
….“ Üle 9 aasta olete saanud, nüüd on vaja saada 
veel üle 3 eksami ning siis on üks etapp mahajäe-
tud ning uus terendab ees!  Selleks teile jõudu, 
jaksu, õnnelikku kätt! Eeskätt aga teile siiski kõik 
vajalikud soovid eksamiteks, millele te mul ka 
saalis tutipäeval kombekohaselt vastasite. Olge 

tublid! 9. klassi juhataja Ly Ani 

Armas õpetaja Ly! Sinu 9. klass arvab, et Sa oled:  

Positiivne, sõbralik, heatujuline ja humoorikas, lõbus, 

abivalmis, tark ja nutikas, vahel kuri- aga nii peabki, 

hoolitsev ja hooliv, hea südamega, kuulad, kui on mure!                                 

Peatoimetaja: Anett Suits huvijuht@heimtali.vil.ee. Koolilehe meeskond ja kõik koolilehe väljaanded:  

www.heimtali.vil.ee/?page_id=11. Koolilehele jätkuks jälgi kooli tegemisi: www.heimtali.blogspot.com, 

www.heimtali.vil.ee  
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http://www.heimtali.vil.ee/?page_id=11
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