17. oktoober 2014 VÄLJAANNE NR. 17
DIREKTORI JUHTKIRI
Aeg on kogunud tuure ja juba ongi käes I
kooliveerandi lõpp. Sellel aastal õpib meie
koolis viimase seitsme õppeaasta rekordarv õpilasi -123. Eks need aastad on olnud
palju muutusi ja ehitusi, kuid nüüd on õppekohad ja majad korras ning tundub, et
Heimtali Põhikoolis saab keskenduda sellele kõige tähtsamale-tarkuse omandamisele ja elus hakkama saamise oskuse õppimisele. Oleme eriline kool - mõisakool.
Meie tööd ja tegemised toimuvad
looduskaunis mõisakompleksis, mida võib-olla me ise ei tajugi, kuna
oleme sellega harjunud, kuid soovitan ikka vahel meelde tuletada endale ja uhkust tunda, et õpime ja
töötame väga erilises koolis. Nautige
lapsepõlve - õpilaseks olemist ning
vaheajanädalasse planeerige
ka
mõni õueüritus. Tunnen uhkust Teie
üle Heimtali Põhikooli pere!
Heimtali Põhikooli direktor
Eero Metsvahi

Kutse!
Olete oodatud lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 5. novembril algusega kell 17:30 Heimtali Põhikooli mõisamajas. Lisaks õppekasvatustööga
seotud teemadele on vajadus valida
uusi lastevanemate esindajaid kooli
hoolekogusse. Iga lapse vanemate osavõtt on oluline! Võimalus kohtuda klassijuhatajate ja aineõpetajatega.

Heimtali Põhikooli koolipere soovib ilusat sügisvaheaega!

KIIDAME I ÕPPEVEERANDIL HEADELE JA VÄGA HEADELE
HINNETELE ÕPPIJAID
Ainult „5” on tunnistusel Karl Ariva (2.kl), Kairit Kannel (2.kl), Andra Karu (2.kl), Remy Martin
Kõiv (2.kl), Mirt Mändoja (2.kl), Kristin Vaigla (2.kl), Laureen Luik (3.kl), Anita Eliis Mutle (3.kl),
Helen Parik (3.kl), Liset Kasepuu (4.kl), German Kuznetsov (4.kl), Mirtel Puna (4.kl), Carmen
Wang (7.kl), Mait Allas (9.kl).
„4” ja „5” saavad koju viia kokku 23 õpilast: Reigo Hunt, Alex Karu (2.kl), Kaisa Karin Jaaska,
Kätlin Kuus, Alina Kuznetsov, Jaanus Kõll, Marko Ragun, Markus Saar, Helena Tiidu (3.kl), Kayla
Louisa Küttä, Janete Pähn, Sten Alex Veidenbaum (4.kl), Reimo Hunt, Anete Leiman, Elina Tiidu,
Kelli Maksimova, Mark Joakim Saaremets, Sandra Tjuška, (5.kl), Markus-Sander Ruben (6.kl),
Gerda Hein, Reinis Kiss, Berit Lehtsaar, Karolina Niinelo, Rocco Smirnov, Jane Õunap (7.kl), Tormi Suurpuu (8.kl). Õppenõukogu otsus 17. oktoobril 2014, Heimtalis
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LUMEJÄNESED
ABI ABC 2014

29. septembril toimus Holstre koolis
päästealane õppus Abi ABC 2014. Meie
koolist oli kohal võistkond nimega Lumejänesed koosseisus: Mait Allas, Erko Sild,
Mari-Liis Sepp ja Karolina Niinelo. Meil tuli
lahendada erinevaid ülesandeid alates
ratta vigursõiduga, lõpetades esmaabi ja
miinisaabastega käimisega. Oma üllatuseks kohtasime palju tuttavaid, kes olid ka
varasematelgi aastatel kannatanuid mängimas. Sel aastal läks meil samamoodi nagu eelmiselgi aastal- saavutasime II koha,
kusjuures vahe esimestega oli 0 punkti.
Esimese ja teise koha kindlaks tegemisel

vaadati päästepunkti tulemusi- õnnetuseks olime meie just seal kehvemad. Meie
olime parimad nii pommipunktis, tulekustutamises, meditsiinis kui ka rongiohutuses. Ma arvan, et see päev andis kõigile
uut ja huvitavat. Eredalt jäid meelde mõned hetked: esimene punkt - „narko“ pakkus palju lõbu, Mari-Liis pidi võistlema
karkudega, kui kuskil oli kuulda naeru võis
arvata, et need oleme meie. Eriline tänu
veel meie juhendajale eripedagoog Anneli
Simsile.
9. klassi õpilane Mait Allas

TUBLID SPORTLASED
Esimesel veerandil käisid õpilased esindamas Heimtali Põhikooli 6.-9. kl. jalgpallis, nii poisid kui ka tüdrukud ja 1.-5. kl. murdmaateatejooksu võistlusel. Poisid saavutasid jalgpallis viienda, tüdrukud aga seitsmenda koha. Murdmaateatejooksus saavutas meie kool koosseisus Andrea Tomson, Hedly Küper, Hanna
Kristin Kuusik, Kelli Maksimova, Elin Meos, Mats Anier, Sten-Alex
Veidenbaum, Ruudi Miller, Markus Riigor, German Kuznetsov aga tubli kolmanda koha (fotol). Jaksu edaspidisteks võistlusteks uuel veerandil!
Kehalise kasvatuse õpetaja Marko Koks

OLETE OODATUD HEIMTALI
MÕISAKONVERENTSILE
Möödunud sügisel arutlesime Heimtali mõisakonverentsil teemal „Kultuurikontaktidest pärandimaastikul“, kus põhiküsimuseks oli mõisa ja
talukultuuri põimumine. Mõisakultuur on olnud
meie talurahva kultuuri tugev mõjutaja. Sel aastal on konverentsi teemaks „ Ajatud ja ajalikud
väärtused kasvatuses“. Me arutleme selle üle,
millised olid aadli kasvatuspõhimõtted, mis andsid inimesele sisemise kindluse, säilitasid väärikuse, välistasid

ÕPILASESINDUSE ARVAMUS

matsluse, lihvisid suhtlemist. Tajume, et tänases neoliberalistlikus ühiskonnas, on paljud väärtushinnangud hariduselus hävimisohus. Meid aitab aja vaimu jõudu ja ajatuse väge lahti mõtestada ja anda soovitusi kasvatusele mõeldes Tallinna Ülikooli
kasvatusteadlane dotsent Tiiu Kuurme.
Konverents toimub 7.novembril 2014 , algusega kell 14:00
Heimtali mõisa saalis. Ootame konverentsile kõiki teemast
huvitatuid lapsevanemaid. Oma osavõtu soovist palun teatada
aadressil: kool@heimtali.vil.ee või telefonil 4351095, hiljemalt
22.oktoobriks.
Heimtali mõisa ajalugu uuriv õpetaja Imbi-Sirje Torm

lillepidu. Nimelt tahame esile tuua puudused koolis- näiteks istekohtade puudus ja mängud vahetundides, mida ei hoita hästi.
Lõhutakse pingpongipalle ja loobitakse koroonanuppe. Õpilasesindus ootab õpilastelt suuremat vastusust ja asjade hoidmist,
kuna me ei saa vahetundides erinevaid tegevusi teha, kui asju ei
hoita ja lõhutakse kohe ära. Kas me tahame tagasi jõuda sinna,
kus vahetundides mingeid tegevusi polnud? Ilmselt ei taha. Me
tahame, et vahetundides oleks rohkem tegevusi ja lõbusam. Me
ootame kõikidelt õpilastelt ideid ja mõtteid uute ühisürituste ja
tegevuste osas vahetundides, kuna õpilasesindus esindab õpilasi
ja seisab õpilaste huvide eest. Me tahame, et õpilastel oleks
koolis hea õppida ja nutikam vaba aeg! Sooviks selle veerandi
lõppulõbutsege vaheajal ja nautige puhkust! Uue veerandi algusesse ütlen ainult seda, et soovitan õppida, sest nagu ütlevad ka laulusõnad "Kõik mis sa teed, teed kõik endale." Ära
Õnneks on I veerand lõpule jõudnud ja nüüd ootab meid nädala- ütle õpitavale EI, see aitab Sind edasi.
ne puhkus. Õpilasesindusel algas see õppeaasta päris ilusti. Me Olge ikka vahvad ja lõbusad :)
saime paika pandud tegevuskava. Meil ei ole kõik ainult lust ja Heimtali Põhikooli õpilasesinduse president Erko Sild

vikus õigeid valikuid teha.”
kaunis ja muuINTERVJUU UUE
SOTSIAALPEDAGOOGIGA Mis on Teie lemmikvärv? “Ma kasu- dab selle pere
tan harva sõna „lemmik“, kuna värv, siin veel ühtseENELI PÕDER

mis parasjagu meeldib, sõltub sellest, maks.”
Kus olete õppinud/töötanud? “Olen milline on tuju või mis tunne mul paõppinud veel raamatupidamist, sot- rasjagu on. Ma võin armastada kõiki
siaaltööd ning sel kevadel lõpetasin värve, aga neid eraldades ja erineva- Mis on meie
tel aegadel.”
koolis muret teTÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
kitav?
Noorte heaks ja noortega koos
“Mure on ikka
olen töötanud alates 2004. aasnende
noorte
“Heaga saavutab head, kurjaga
tast, kui asusin tööle Mõisaküla keskpärast,
kes
aeg
kooli huvijuhina. 2006 kutsuti mind
kurja!” Eneli Põder
ajalt ei märka
tööle oma koduvalda Karksisse, kus
teisi
enda
asusin tööle laste- ja noorsootöö
ümber.
Püüan
ikka neile näidata,
spetsialistina. Karksi vallas töötasin
et heaga saavutab head ja kurjaga
2014. aastani.”
Kes on Teie lemmiklaulja? “Võin nauMis hobid Teil on? “Minu kõige pika- tida klassikalist muusikat, samas võib kurja. Seetõttu elan ise ja püüan näiaegsem hobi on olnud line-tants, mil- juhtuda, et sama päeva õhtul naudin data ka noortele teed motoni „Ära
tee teisele seda, mida sa ei taha, et
lega ma olen tegelenud juba üle küm- juba raju rocki.”
sulle tehakse.”
ne aasta. Tänaseks loon ise uusi linesoovitate
õpilastele/
tantse ja juhendan ka Karksi-Nuias Mis Teile meeldib Heimtali Põhikoo- Mida
õpetajatele sügisvaheajaks?” Sügistäiskasvanute tantsugruppi. “
lis? “Mulle meeldib selle koolimaja
Mida oskate eriti hästi? “Vahel kuku- õhkkond- ainuüksi siinne interjöör on vaheajal soovitan kõigil võtta ette
vad mõned road päris hästi välja, eriti selline aukartust ja austust äratav. kindlasti üks jalutuskäik metsas, kus
mõtiskleda selle üle, kes ma olen ja
koogid.”
Lisaks teevad selle koolimaja eriliseks
Mis on Teie unistused? “Mu unistus veel inimesed, kes siin majas igapäe- mida ma tahan tulevikus korda saata.
on vist väga sarnane teiste emade vaselt viibivad- lapsed, õpetajad ja Võtke aega ka iseenda jaoks ja olge
omadega. Ikka see et lapsed oleksid muu personal. Mis mulle veel eriti endaga pisut üksi. Ma mõtlen päris
üksi- ilma nutitelefonita!”
terved ja tugevad ning oskaksid tulemeeldib on see, et Heimtali
Intervjueerisid 5. klassi õpilased
Põhikooli õpilastel on oma
Hedly Küper ja Elina Tiidu
koolivorm, mis on tõsiselt

VÄIKE MÕTE
Miks mitte lasta õpilaste loovusel rohkem välja paista.
Igas klassis on stende, mille kujundamisel võiksid õpilased oma käe külge panna. Võõrkeele klassis, mis on
6.klassile koduklass, on selline stend olemas. Praegu
on võimalik näha kahe kuu motot, mis on seotud kooli
ja õpetajatega. Stendi kuu mõte on küll minu, aga
teostus õpilaste. Kas siis leitakse materjale Internetist, kasutatakse
hea käega vanaema või täieneb see stend mingil muul moel – see
on loovuse näitaja. Ma loodan, et kõik õpilased, kes selles klassis
on viibinud, on ka stendi näinud ja nautinud kauneid joonistusi.
Sellistelt stendidelt võiks leida koomikseid, jutte ja muud huvitavat, mis puudutavad meie koolielu, hobisid jne.
Kulla õpilased – lükake oma mõtted liikuma ja ärge olge ainult
oma nutikates abivahendites, vaid kasutage neid sihipäraselt ja
meie kõikide huvides. Arendage endis loovust ja teie koolielu
muutub palju sisukamaks ja huvitavamaks!
Õpetaja Tiia Parik

ÜKS PÄEV ÕPETAJANA-

vas, et vahet pole, kas on 9. klassi õpi- raske.“
lane või nende klassijuhataja klassi
Erko Sild: „Ei soovi, kuid mõned plaaRASKE JA ÕPETLIK ?
ees.”
nid on kooliga seotud, näiteks kui ma
Mis oli kõige raskem?
Erko Sild: „Õpilased läksid ülekäte
lavakasse sisse ei saa, siis plaanin
minna õppima huvijuhiks.“
Mait Allas „direktor“: „Kõige raskem kehalise kasvatuse tunnis, kus nad
said
õiglase
karistuse
harjutuste
läbi.“
oli õpilasi ohjata.“
Taavi Leirost: „Mitte kunagi, väga
Merilin Päiviste: „2. klassi õpilasi
kontrolli all hoida, neile teha mõistetavaks, et tunni ajal ei mängita!“

Kas tekkis hetki, mis pani õpetajate
peale mõtlema? Miks täpsemalt?

Merilin Päiviste: „Jah tekkis, KUIDAS
Erko Sild: „Minu jaoks ei olnud midagi ÕPETAJAD JAKSAVAD?“
rasket, see kõik oli koomiliselt lõbus.“ Taavi Leirost: „ Kuidas õpetaja Raudkivi neid poisse talub?“
Mis oli kõige kergem/meeldivam?

keeruline ja närve tappev.“
Mis oli kõige meeldejäävam?
Merilin Päiviste: „Kui oli lõpp-sõna,
pidime laulma ja laulusõnad kadusid
peast.“

Erko Sild: „Terve päev oli meeldejääv,
Mait Allas „direktor“: „Õpetajatega Joonas Riigor: „Sain aru, et Tiia Pariku see kuidas õpetajatega „selfie“ tegitegelemine, tunnustamine kooli ees.“ vastu on õpilastel rohkem austust, kui me ja kuidas laheda „õpilaste“ pildi
minu vastu. Olin õpetajana teiste
tegime.”
Merilin Päiviste: „Sain õpilasi kiita,
jaoks tühi koht.“
Mida soovid õpetajatele edaspidikuna mõned olid tõesti meeldivalt
Kas
soovid
saada
ise
kunagi
õpetaseks?
tublid.“
jaks? Miks?
Merilin Päiviste: „Jõudu ja jaksu nenAnnabel Vendelin: „Õpilased ei hakaMerilin Päiviste: „Ei, tundub minu
de õpilastega toime tulemiseks!“
nud vastu.“
jaoks liiga keerukas ja
Erko Sild: „Soovin teile edu ning
Erko Sild: „Kõige lahedamad tunnid
seda, et te oleksite rõõmsad,
olid õpetajatega ja 1. klassilõbusad. Õpetaksite oma aineid
ga, viimastega saime lauda
läbi nalja ja mängu, kui võimaja tantsida.“
lik. Soovin teile lõbusaid ja lustTaavi Leirost: „3. klassi tüdlikke koolipäevi ning raudseid
rukud olid viisakad ja töötanärve :D“
sid hästi tunnis.“
Taavi Leirost: „Edu, et olete
Kas õpilased läksid ülekäte?
siiani vastu pidanud.“
Mis tunne tekkis?
Küsimused koostas 9. klassi
Merilin Päiviste: „Mõni õpilaõpilane Kristina Tiidu
ne tõesti tõstis nina püsti ja arMARU KÕIV: „Hea õpetaja peab korralikult õpetama ja
MILLINE PEAB OLEMA HEA ÕPETAJA? oskama arvutiga tööd teha. Peaks oskama ka autoga sõita.“
STEN SARV: „Hea õpetaja peab olema tore, ta ei tohi kar- RON-OSKAR RUBEN: „Hea õpetaja peab oskama tahvlile
juda. Peab olema ilus. Mängima korvpalli. Õpetaja peab kirjutada.“
olema krossimees ja sumomaadleja. Peab oskama lapsi
Esimene klass ütles, et nende õpetaja on nii-nii ilus, tal
aidata.“
on ilus kaelakee, on hea ülesannete lahendaja ning ta
REBEKA KUHI: „Hea õpetaja peaks laulma, tantsima ja
on hea rock-tantsija!
peab oskama lapsi aidata.“
KERSTI RAGUN: „Hea õpetaja peab olema äge ja tore
ning käima korralikult riides. Õpetaja peaks olema kind- 1. klassi õpilasi küsitlesid valikuliselt 7. klassi õpilased
Karolina Niinelo, Carmen Wang, Berit Lehtsaar
lasti tark kui ka ilus.“
TOMI SILD: „Hea õpetaja peab olema tubli ja tore.“
Peatoimetaja ja kujundus: 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

