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JUHTKIRI - MEIL ON KOOL, KUS
IGAL NÄDALAL MIDAGI PÕNEVAT
TOIMUB!
Tuntud eesti lastelaulus on
sõnad: „Pole rannailma,
pole suusailma, ah ajame
siis läbi ilma!“ Just selline
on olnud see tänavune talv,
millega me kõik nüüd heal
meelel hüvasti jätame. Loodan siiski väga, et igaüks
meist sai kasvõi mõned korrad suusa- ja uisurõõmu nautida, tunda naudingut liikumisest ja
sportimisest värskes õhus mõnusate kaaslaste
seltsis. Ometi on olnud sellel talvel palju erinevaid põnevaid ettevõtmisi, üks neist sõbralikuma klassipildi valimine. Palju elevust pakkus
„sõbraselfie“, mida võiks ju enamik noori
hommikust õhtuni klõpsida- mis saab siis vahvam olla, kui see on lausa osa koolitööst! Lõbusal stiilinädalal sai igaüks lasta oma fantaasial
lennata. Olla kohe päris kellegi teise „nahas“ kehastuda kokaks või keevitajaks, piraadiks või

printsessiks, laevakapteniks või Robin Hoodiks. Vanematel klassidel oli võimalus osaleda
karjääripäeval ja mõelda enda jaoks selgemaks,
et mida soovib oma elu ja tulevikuga ette võtta. Millist tulevikku ta endale kõige enam soovib ning mida konkreetset selleks tegema peab.
Loodetavasti andis see nädal paljudele julgustust oma unistusi ellu viia. Ja muidugi erinevad laadad ja kohvikud, mis alati kõigile rõõmu
pakuvad. Traditsiooniline Vabariigi aastapäeva
aktus ning Noorkotkaste ja Kodutütarde vastuvõtmine.
Rääkimata
suursündmusest
„Heimtali Noor Moelooja 2015“, mis väärib
eraldi artiklit. Tahaks loota, et viimasest saab
meie kooli tore traditsioon. Nagu ütles üks 5.
klassi õpilane: „Meil on kool, kus iga nädal
midagi põnevat toimub. Meil on iga nädal
erinev ja huvitav!“ Hoidkem ja hinnakem
seda toredat, mis meil on ja hinnakem võimalust olla ise osa sellest. Armsad Heimtali Põhikooli õpilased - kaunist kevadvaheaega teile
kõigile!

Hoolekogu liige Riina Saaremets

TUNNUSTAME III ÕPPEVEERANDIL HEADELE JA
VÄGA HEADELE HINNETELE ÕPPIJAID
Direktori käskkiri nr 18 , 12.03.2015
I Avaldan kiitust väga hea õppimise eest III õppeveerandil:

Joonistus “Sõbrad linnud”
Tomi Sild 1. klass

1.klass: Marcus Viirpalu, Martin Viirpalu, Ron-Oskar Ruben. 2.klass: Karl
Ariva, Kairit Kannel, Andra Karu, Remy Martin Kõiv, Mirt Mändoja, Kristin
Vaigla. 3.klass: Kätlin Kuus, Laureen Luik, Anita Eliis Mutle, Helen Parik.
4.klass: Liset Kasepuu. 6.klass: Marcus-Sander Ruben. 7.klass: Carmen
Wang. 9.klass: Mait Allas
II Avaldan kiitust hea õppimise eest III õppeveerandil:
1.klass: Ruudi Koovit, Gerret Raudmets, Sten Sarv, Tomi Sild, Kertu Tooming. 2. klass: Alex Karu, Jaanus Kõll. 3.klass: Kaisa Karin Jaaska, Markus
Saar, Helena Tiidu. 4.klass: Kayla Louisa Küttä, German Kuznetsov, Janete
Pähn, Mirtel Puna, Sten-Alex Veidenbaum. 5.klass: Mats Anier, Reimo
Hunt, Kelli Maksimova, Sandra Tjuška. 6.klass: Johanna Perko. 7.klass: Gerda Hein, Reinis Kiss, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak Valk, Artur Vinnal

Joonistus “Kevadootus”
Marcus Viirpalu 1. klass

NUTIKAD MATEMAATIKUD
Kolmandal veerandil osalesid meie kooli õpilased matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus ja viktoriinil Nuputa. Olümpiaadil olid tublid German Kuznetsov (4. kl., õpetaja Küllike Raudkivi), Mats Anier ja Reimo Hunt (5.
kl.), Kristi Mägi ja Marcus-Sander Ruben (6.kl.), Carmen Xin Lin Wang, Gerda Hein, Kristjan Jaak Valk, Jane
Õunap, Laura Miller (7. kl.), Mait Allas (9. kl.). Marcus Sander saavutas 51 kuuenda klassi õpilase hulgas esimese koha ning osaleb maakonna võistkonna koosseisus Viljandi - Valga ja Tartu maakonna Nutikate matemaatikute võistlusel. Carmen ja Mait olid kutsutud endise Viljandi linnapea ja matemaatikaõpetaja August Maramaa
nimelisele võistlusele, kus nad olid keskmiste tulemustega. Mõlemad pidid võistlema ka koos aasta vanematega.
Nuputa viktoriinil osales meie 7. klass koosseisus Carolina Niinelo, Carmen ja Jane Õunap (tubli 7. koht).
Meie rõõmustame uute kogemuste ja heade tulemuste üle. Palun rõõmusta Sina ka. Jõudu ka rahvusvaheliseks matemaatikaviktoriiniks Känguru valmistumisel (26.03.).
Matemaatikaõpetaja Tiiu Allas

SÄRTSU TÄIS KOOLIPÄEV
11. veebruaril kasutasime ära õppealajuhataja poolt pakutud ideed
külastada 3. klassiga Viljandi Kutseõppekeskuse uut õppehoonet
Vana-Võidus. Kuna juba 3. klassis tutvutakse elektriga, selle saamise ja kasutamise võimalustega, siis lootsime näha midagi huvitavat ja teistsugust. Meil ei tulnud pettuda. Uues õppehoones võttis meid vastu Karmen Selter. Lapsed uudistasid huviga avarat ja
kaasaegset koolimaja. Tegevus toimus elektrilaboris, kus meile
näidati elektrimootoreid, õpetati tegema vooluringi ja saime näha
ka õpilaste ehitatud nutikaid autosid. Õpetaja Ruudi Silmann selgitas kõike eakohaselt ja oskas vastata igale laste poolt esitatud
küsimusele. Külastus lõppes ringkäiguga mööda maja. Tore oli
see, et nägime palju oma kooli vilistlasi, kes nüüd selles koolis
eriala omandavad. Oli palju uudistamist ja imestamist. Kindlasti
soovitame ka teistel põhikooliõpilastel tutvuda VIKKis õppimise võimalustega või lihtsalt minna seda toredat kooli
vaatama.
3. klassi klassiõpetaja Küllike Raudkivi

Fotol 3. klass Viljandi
Kutseõppekeskuses

KARJÄÄRIKUU LENNUTAS MÕTTED Tartu puhul jäi eredalt meelde väga head tingimused uued koolimajad, uus ühiselamu ja koolisisene praktiTULEVIKKU
Jaanuar oli meie koolis karjäärikuu, mille käigus toimus
karjääripäev, külastasime Tartu Kutsehariduskeskust ja
Viljandi Kutseõpekeskust. Tartus käisime 8. jaanuaril.
Meil oli seal hea võimalus tutvuda kõigi erialadega.

Fotol 9. klassi õpilased Erko Sild ja Annabel
Vendelin VIKK avatud uste päeval

kavõimalus. Nädal hiljem 15.01 toimus spordihoones
arvutiklassis karjääripäev, mille raames olid kohale tulnud esindajad Viljandi Kutseõppekeskusest, Viljandi
Gümnaasiumist, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, Viljandimaa Rajaleida Keskusest ja Töötukassast. Päev oli väga huvitav ja ülevaatlik võimalustest
nii Viljandimaal, kui ka üldse Eestis. Karjäärikuu lõpetas väljasõit Viljandi Kutseõppekeskusesse. VIKK on
arenev kool, kus on olemas uued ja modernsed õppehooned, paar vana hoonet ja üks uus on valmimas sügisel. Kõik vajalik õppimiseks on VIKK-is olemas nii
õpilaskodu kui ka praktikaruumid. Avatud uste päeval
sai ka ennast proovile panna erinevate ametite töödega. See oli inspireeriv ja huvitav. Suur aitäh meie kooli
huvijuhile Anett Suitsule, kes leidis need võimalused,
mis aitavad kaasa meie tuleviku planeerimisel.

9. klassi õpilane Mait Allas

MÕISAMUUSIKAST I-PADIDENI

Fotol 5. klassi õpilased Hedly Küper ja
Elina Tiidu Tarvastu Pillipäeval
I-Padide õpitoas

Päev lõppes suure kontserdiga, kus astusid üles kõikides
töötubades osalenud õpilased. Ei puudunud ka kringlilaud. Oli tore päev.
13. veebruaril toimus meie koolis mõisakoolide õppepäev “Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas” ,
kunst ja muusika - „Vanale uus väärtus“. Osalesid mõisakoolide õpetajad kogu vabariigist. Meie koolist jagasid
oma kogemusi õpetaja Leili Viinapuu käärilõigete tegemisest, õpetaja Imbi- Sirje Torm mõisa tutvustamisest ja
mina mõisamuusikast Orff- pillidel. Minu etteastet ilmestasid pillimängijad 5. klassist ja lauljad- kehapillimängijad 3. - 4. klassist.
26. veebruaril osalesid 5. klassi tüdrukud mõisakoolide
laulupäeval Puurmani mõisakoolis. Esitasime meie mõisa tunnuslaulu „Hoolimise laul“. Sellel üritusel osalesid
laulumaiad erinevatest mõisakoolidest. Tutvusime ka
kauni Puurmani mõisaga. Oli tegus kuu. Ees ootavad
uued väljakutsed ja esinemised. 5. klassil on valmimas
pillilugu W. A. Mozarti loomingust.

5. veebruaril osalesid 4.- 6. klassi õpilased Viljandi maakonna XII pillipäeval Tarvastu Gümnaasiumis. See oli
tore päev nendele õpilastele, kes armastavad mingit pilli
mängida. Algul toimusid erinevad töötoad, kus oli võimalik õppida erinevaid pille: plokkflööti, kitarri, käsikellasid, plaatpille, rütmipille ning teha muusikat ka i- Koolile on tellitud 2 komplekt käsikellasid ja plokkflööPadidega. Juhendajateks olid õpetajad Tarvastust, Elvast, did. Nii saame laiendada oma pilliõppe muusikamaailma.
Suure- Jaanist jm. Mina juhendasid plaatpillide töötuba.
Muusikaõpetaja Eda Anton
Lisaks sellele oli lastel võimalik teha ise pille.

VÕIDUKAD HEIMTALI
NOORED MOELOOJAD
27.02 toimus Viljandis Noor moelooja, kus meie kooli
tiimi saavutas tubli kolmanda koha ja Karolina Niinelo
sai parima modelli tiitli. Nädal varem toimunud moeloojal, mis toimus meie koolis, saavutasid nad esimese koha
ja ka seal sai Karolina Niinelo parima modelli tiitli. Tiimi
kuulusid Siim Kõiv, Karolina Niinelo, Ato Aasmäe,
Kardo Kivirand, Artur Vinnal, Laura Miller, Carmen
Wang ja Berit Lehtsaar. Kollektsioon kandis prantsusekeelset nime "Le seul dans le monde". Inspiratsiooni
saime mustast värvist, kui ka CD plaatidest. Tahtsime
teha midagi erilist ja teistsugust. Vanadele jalanõudele
kleepisime CD - tükke ja saime väga originaalse tulemuse.

Paljud ütlesid, et nad kannaksid selliseid jalavarje isegi
vabal ajal, mis on meile väga kompliment. Me ei oleks
hakkama saanud ka ilma meie kahe suurepärase abiliseta,
suur tänu ja kummardus meie kooli huvijuhile Anett`ile,
kui ka meie klassijuhataja Leili Viinapuule abi eest!

OLIME VÕIDU PÄRAST VÄGA

VÕITSIME, SEST TEGIME KOOS JA

ÕNNELIKUD

HÄSTI HOOLEGA

3. klass esitas lamba aasta programmi. Meie klassil oli
välja mõeldud, mida teha. Tegime proovi iga päev ja
olime valmis. Ja nii me võitsimegi. Auhinnaks oli suur
kommikott ja karikas. Karika tegi poiste tööõpetuse
õpetaja Tarvo Prinzmann. Me olime võidu pärast väga
õnnelikud! 3. klassi õpilane Madis Vinnal

Meie koolist esinesid 3. kl., 4. kl., 5. kl. ja 7. kl., Kalmetu
koolist oli palju inimesi. Me valmistusime juba ammu ja
me olime parimad ja vinged. Kui meid kutsuti siis olid
kõik vaimustuses ja me võitsime karika, mis on meie
kapis. Võitsime, sest tegime koos ja hästi hoolega!

Fotol noored moehuvilised Karolina
Niinelo, Siim Kõiv, Artur Vinnal

7. klassi õpilane Karolina Niinelo

3. klassi õpilane Andris Tomson

TEATRIELAMUS - „HELISEV MUUSIKA“ VÕITIS MINU SÜDAME
5. märtsil premeeris meie kool parimaid õpilasi reisiga Tartusse teatrisse Vanemuine vaatama
muusikali „Helisev muusika“. Etendus oli väga lahe, milles oli palju muusikat ja kõige ägedampeaosas mängis Eesti üks superstaaridest Birgit Õigemeel. See oli väga meeldiv üllatus, mille
kool oma parimatele organiseeris. Soovitan seda etendust ka teistele.
Helisev Muusika võitis minu südame!
6. klassi õpilane Johanna Perko

SÕBRAPÄEV JA “SÕBRASELFIED” punkti ning III-koha sai 1.klass, kes teenis 38 punkti.
Nagu ikka on veebruar sõbrakuu – nii ka Heimtalis.
12. veebruaril tähistati Heimtali Põhikoolis sõbrapäeva.
Toimusid ka mitmed erinevad konkursid, milleks olid
„sõbraselfie’d“ ning sõbralikud klassipildid. Samuti
valiti välja kooli
sõbralikumad õpilased - õpetajad,
kui ka sõralikum
koolitöötaja.
„Sõbraselfie“
konkurssi võitsid
9. klassi õpilased
Kristina Tiidu ja
Parim “Sõbraselfie” MariMari-Liis Sepp.
Liis Sepp ja Kristina Tiidu
See
polnud ainuke võit 9.
klassile, neile kuulub ka
sõbralikuma klassi tiitel. I-koha saanud 9. klass võitis
90 punktiga, II-koha sai omale 5.klass, kes teenis 39

Kooli kõige sõbralikuma õpilase tiitli omanikeks said
järgmised õpilased: Kertu Tooming (1. kl), Sten Sarv
(1. kl), Liset Kasepuu (4. kl), Karl Kask (4. kl),
Karolina Niinelo (7. kl) ja Erko Sild (9. kl). Kõige sõbralikumateks õpetajateks valiti välja 1. klassi klassijuhataja Pille Toodo ning 9. klassi klassijuhataja Ly Ani.
Kooli kõige sõbralikuma töötaja tiitli sai omale huvijuht Anett Suits.
Kertu: “Mina arvan, et ma olen väga sõbralik. Minu parim sõber on Rebeka ja tema hääletas minu
poolt.“
Sten: „Minu parimad sõbrad on Marcus ja Martin.
Sõbrad on tähtsad!“
Karl: „Mina olen kogu aeg sõbralik. Kõik tüdrukud arvavad seda ja hääletasid minu poolt. Olen
klassi kõige popim poiss.“

9. klassi õpilane Kristina Tiidu

OTEPÄÄ „WINTER PLACE“- SIIT ME TULEME!
III veerandi algul potsatas õpetaja postkasti kutse Otepääle lustima minna. Arutasime asja ja otsus valmiski –
läheme veebruaris. Pikk veerand – vaja vahepeal pisut hinge tõmmata. 18. veebruaril olime kogu klassiga valmis sportlikuks päevaks. Otepää võttis meid vastu kerge lumesaju ja mõnus ilmaga. Algul tehti meile mäel käitumise instruktaaž ja siis läks lahti 1,5 tundi mõnusat „snowtub’i“ sõitu. Nalja, naeru, kokkupõrkeid, üksteise
abistamist, koos liu laskmist - seda kõike jätkus „tubimäele“. Lõpetasime oma päeva lõunasöögiga Oti Pubis ja
väikese väljasõitudele omase „kohustusliku“ poeringiga. Kokkuvõtteks, soovitame soojalt järgmisel talvel
klassi plaanidesse võtta. Mõnusat vaheaega!
6.klass ja klassijuhataja Tiia Parik

SUURED SÕBRAD

2. klassi õpilane Kristin Vaigla

PÄIKE JA KUU
Taevas paistab päike, kuid varsti tuleb äike.
Taevas paistab kuu, kuid varsti tuleb tuul.
Siis arutles päike, kuidas jagu saada äikesest.
Ja arutles kuu, kuidas saada minema tuul.
Nad rääkisid üksteisega ja leppisid kokku,
et ei kiusa kedagi, enam mitte kunagi.

3. klassi õpilane Anita Eliis Mutle
Heimtali Teataja varasemad numbrid ja meeskond: http://heimtali.vil.ee/?page_id=11
KAUNIST KEVADIST KOOLIVAHEAEGA! KOHTUME 23. MÄRTSIL!

LUULENURK

Oli kord jänes, kes oli üksildane. Ta soovis endale
sõpra. Ühel päeval leidis ta ühe tüdruku, kelle nimi
oli Lili. Nendest said suured sõbrad. Jänku oli väga
õnnelik. Nad mängisid hommikust õhtuni. Kui Lili
kooli läks, siis tuli jänes ikka kaasa. Jänku oli väga
õnnelik. Kui nad veel surnud pole, siis elavad nad
praegugi ja on väga õnnelikud.

