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Jõulunumbris:

Kallis Jõuluvana!
Annan teada, et kõik Heimtali Põhikooli lapsed ja töötajad on
olnud ääretult tublid ja usinad.

Kiri Jõuluvanale
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Kiidame
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Soovin, et nad saaksid lumised Jõulud ning piisavalt puhata ja
mängida!

Meeldejäävad
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Ise sooviksin kingituseks palju uusi ja loovaid mõtteid, mida
uuel aastal suure innuga täitma asuda.
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Võluline
Jõulula
Siselugu
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HÄID PÜHI!

Luulet
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Sinu huvijuht Eneli

Unenägu
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Eestimaa loomine
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Õpetajate
101 hobi.. 4
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KIIDAME II ÕPPEVEERANDIL VÄGA HEADELE JA HEADELE
Siselugu
6
HINNETELE ÕPPIJAID:
3.klass: Karl Ariva, Kairit Kannel, Alex Karu,
Ainult “5” on tunnistusel:
Andre Karu, Remy Martin Kõiv, Jaanus Kõll,
2. klass: Martin Viirpalu, Marcus Viirpalu,
Martin Mägi, Mirt Mändoja, Oliver Persidski,
Ron-Oskar Ruben
Kristin Vaigla
4. klass: Kätlin Kuus, Laureen Luik, Anita Eliis 4.klass: Kaisa Karin Jaaska, Kärt Kask, Markus
Mutle, Helen Parik
Saar, Helena Tiidu,

7. klass: Marcus-Sander Ruben

5.klass:Liset Kasepuu, German Kuznetsov,
Kaiya Louisa Küttä, Mirtel Puna, Janete Pähn,
Laura-Liis Säde

8. klass: Carmen Xin Lin Wang

7.klass: Maxim Jegorov, Kristi Mägi,

“4” ja “5” saavad koju viia:

8.klass: Reinis Kiss, Berit Lehtsaar, Rocco
Smirnov, Artur Vinnal

2.klass: Ailo Andri Hantson, Ruudi Koovit,
Kertu Tooming
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Minu kõige meeldejäävamad jõulud Vaatasin seda oodatud jõuluvana ja küsisin,
Minu kõige meeldejäävam jõuluõhtu oli siis,
kui ma olin umbes 5-aastane. Meile tuli jõuluvana ja tema kostüümi oli peitunud minu
onu, aga mina seda siis ei teadnud. Hakati
pakke jagama. Mina pidin esimesena luuletust lugema. Mäletan, et sain salmi loetud ja
kingituseks oli kaks erinevat palli ning mandariinid võrkkotis.

et kas ma võiksin tema habet katsuda. Jõuluvana lubas ja siis juhtus see, et ma tõmbasin
kogemata tal habeme eest ära. See oli nende
jõulude kõige naljakam olukord ja seni minu
elu kõige meeldejäävamad jõulud.

Ma olin väike ja ei mäleta nendest jõuludest
eriti palju. Tean seda, et meie kodus elutoas oli
ilusasti ehitud kuusk. Kuuse all oli kolm pakki.
Need olid emale, isale ja mulle. Minu oma oli
kõige suurem. Ma lugesin lasteaias õpitud luuletuse ette ja me avasime isaga minu suure paki.
Seal sees oli 3-korruseline nukumaja. Ma olin

Markus Riigor 5. klass

üliõnnelik. Me panime selle kokku ja ma hakkasin kohe mängima. Praeguseks on see nukumaja minu õe oma ning ta mängib sellega kogu
oma vaba aja.
Mirtel Puna 5.klass

Võluline Jõulula Heimtalis
Juba kolmandat korda muutus 1.-3. detsembril
Heimtali mõisakompleks võluliseks jõulumaaks, kus nii Heimtali Põhikooli õpilased kui
ka ümberkaudsed valla lapsed said osa maagilisest retkest.
Võluline Jõulula oli põnevust täis teekond. Huvilisi võttis vastu muinasjutuvestja, kes tutvustas neile ligi pooleteist tunni jooksul maagia
rohket maailma. Külalisi kostitati maitsvate
pannkookide ja sooja joogiga ning iga grupp sai
kingituseks Võlulise Jõulula meene. Edasi tutvuti taluloomadega, keda lapsed said hoida ja
toita. Peale seda jõuti mõisahoone taga asuvasse keldrisse, kus koos maagiga õpiti võlumist ja
segati võlujooke. Meisterdamise toas sai iga

Kogu teekonnale lisas põnevust päkapikk, kes
mõisa ümbruses piilus, ringi silkas ja laste tähelepanu püüdis. Samuti ei puudunud ka põhjapõder, kes lapsed võlulise jõulubussiga kohale tõi
ning hiljem ohutult lasteaeda või kooli tagasi
viis.

laps kujundada endale meelepärase puidust pä- Lume puudusest olenemata olid lapsed põnevil,
kapikumeene ning lõpetuseks tantsiti ja lauldi. õnnelikud ning neis tärkas jõulutunne.
Iga osaleja sosistas jõulutaadile ja –memmele
Huvijuht Eneli Rimpel
oma erilise jõulusoovi.
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Heimtali kool

Jõuluootus

Koer
(regilaulu ainetel)

Sügavad ja vooklevad orud,

Õhtuti ei tule und,

Olin enne noori koera,

neis voolab Raudna jõgi.

ootan jõule, ootan lund.

käisin kahe kuudi vahel.

Tema lõunapoolsel kaldal

Aga õues vihma sajab,

asub lumivalge mõis.

tuul kõik asjad ümber
ajab.

Hüppa nüüd, sest koer
hüüab,

Päkapikud käivad juba,

jookse nüüd, kui jalad
tahvad!

ning päevad läbi

jõuluehtes on mu tuba.

Hellakene, koerakene,

nad vaatavad lapsi,

Talv, kus ennast peidad
sa?

tule kaissu sa magama!

Mõisa ees need iidsed puud
seisavad kui valvepostil

kes igal hommikul vara
ja pärast tundide lõppu
mõisa juures voorivad.
Ringtee keskel seisab rist

Hakka ruttu tulema!

Koera mängib, lapski mängib,
ei tohi toassa mängida,

Silver Säde 3. klass

ei tohi toassa mängida!

kui meie iidne kaitseingel.

Koer nüüd vanaks jäänud
on,

Silmab meie tegemisi,

ei jõua enam ta mängida,

aitab ennast hästi tunda.

ei jõua enam ta liikuda.

Markus-Sander Ruben

Kairi Krusberg 9. klass

7. klass

Unenägu
Nägin unes, et pidime klassiga
marjule minema. Aga ei läinud seetõttu, et
läksime hoopis kehalisse. Kui me tunnist
tulime, nägime, et kogu kooli õu oli köögivilju täis. Meil olid ju ämbrid kaasas ja me
läksime kapsaid, kaale ja porgandeid kokku
korjama. Lõpuks, kui ämbrid täis said,
viisime köögiviljad Ellenile ja ta tegi suure
potitäie köögiviljasuppi.
Mirt Mändoja 3. klass
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Eestimaa loomine
Jumal tahtis luua rahuliku ja sõbraliku maa.
Ta jagas tegevused seitsmele päevale.
Esimesel päeval segas Jumal kokku savi, mulla, ja kivimid, millest tekkis maapind. Ta kõndis mõtiskledes ringi, astus siia ja astus sinna,
Sellest muutus maapind ühtlasemaks.

Jumal mõtles, et veekogud on kuidagi igavad.
Ta tahtis, et neis oleks elu ja rõõmu natuke
rohkem. Selleks pani ta kuuendal päeval jõgedesse ja järvedesse elama suuri ja väikesi veeloomi ning kalu. Nüüd tundis Jumal, et sai
hakkama toreda teoga ning tundis sellest rõõmu. Jumalale hakkas meeldima üks väike kala, kellega ta oli sõbraks saanud. Kala ütles
Jumalale:,, Sa võid mind räimeks kutsuda.“

Teisel päeval puistas Jumal seemneid mullale,
Seemnetest arenesid erinevad taimed. Maa- Kuuendal päeval lõi Jumal linnud, metsaloopind oli nüüd rohekas nagu rohi ja rõõmus kui mad ja inimese. Ta joonistas savile loomade
ja lindude kujutise, et näha nende erinevusi.
päike.
Inimese lõi ta enda näo järgi.
Kolmandal päeval lõi Jumal veekogud. Ta
kaevas oma suure käega maapinna sisse erine- Seitsmendal päeval nägi Jumal, et maa elas.
Ta sai aru, et seda ta oligi tahtnud. Pärast selva suurusega auke ja täitis need pisaratega.
list pingutust Jumal puhkas.
Neljandal päeval viskas Jumal suuri savikamakaid laiali. Mõned kukkusid vette ja mõned pudenesid maha. Maapinnale tekkisid
Artur Vinnal 8. klass
künkad ning veekogudesse erineva suurusega
saared.

Õpetajate 101 hobi...
Maalimise avastasin kaheksa aastat tagasi ja hakkasin seda enda jaoks kutsuma
“ellujäämiskursuseks”. Praeguseks on sellest kujunenud minu jaoks vajadus, milleta
enam hakkama ei saa. Soovitus kõigile—leidke ka endale miski, mida naudite!
Häid pühi!

Õpetaja Ly Ani

Peatoimetaja: Maret Pugal maret@heimtali.vil.ee. Kujundus: Eneli Rimpel huvijuht@heimtali.vil.ee
Aitäh koolilehe meeskonnale ja kõigile teistele, kes panustasid lehe valmimisse!
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