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NUTIKAS LUULE

J_ul_d on te_tud unist_st_st p_hm_test kui l_mi,
kõrg_te_t kui t_h_d.
O_gu S_nu j_ul_des
na_ruh_linat, sil_asära,
v_ ikesi jõ_luim_sid
ja s_daml_kke kokk_saamisi.
Heimtali Põhikool soovib kõigile rahulikku
jõuluaega!
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KIIDAME II ÕPPEVEERANDIL VÄGA HEADELE JA HEADELE
HINNETELE ÕPPIJAID:
II veerandi lõpetasid ainult „5”ga: 2. klass: Oskar Link, Romet Luik, Alo Malmre, Martin Mändoja, Merilin
Mirka, Kertu Puna, Lisandra Romantšuk; 3. klass: Martin Viirpalu, Anne Marie Õmblus; 5. klass: Laureen Luik;
6. klass: Liset Kasepuu; 8. klass: Marcus-Sander Ruben; 9. klass: Carmen Xin Lin Wang
II veerandi lõpetasid hinnetega „4” ja „5” tunnistusel: 2.klass: Anett Ariva, Brigita Kaljula, Märt Kannel,
Liisbet Sõerde; 3.klass: Ruudi Koovit, Ron-Oskar Ruben, Marcus Viirpalu; 4.klass: Karl Ariva, Andra Karu ,
Remy Martin Kõiv, Jaanus Kõll, Mirt Mändoja, Kristin Vaigla; 5. klass: Kaisa Karin Jaaska, Kärt Kask, Kätlin
Kuus, Anita Eliis Mutle, Helen Parik; 6. klass: German Kuznetsov, Kayla Louisa Küttä, Sten-Alex Veidenbaum;
9. klass: Gerda Hein, Berit Lehtsaar, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak Valk, Artur Vinnal, Jane Õunap
I klass – kõik on olnud tublid tarkuseteel astujad
Kõige tublimad kooliskäijad:
1.klass: Kaspar Kink, Saskia Oja, Aron Roosna, Romek Ragnar Soa, Helerin Tiidu; 2. klass: Martin Mändoja,
Marielle Alexandra Tipp, Oskar Link, Romet Luik; 3. klass: Ruudi Koovit, Ron-Oskar Ruben, Renaldo Valk;
4. klass: Karl Ariva, Kairit Kannel, Remy Martin Kõiv, Kauri Orason; 5. klass: Anita Eliis Mutle, Milena
Krushaeva; 6. klass: Berit Pulk, Sten-Alex Veidenbaum, Liset Kasepuu, Kayla Louisa Küttä, Janete Pähn;
7. klass: Hanna Kristin Kuusik
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MINA JA RAAMTUD

lugemine alati meeldinud.

Miks ja kuidas hakkasin lugema? Millal ma nüüd loen ja Kuigi lugemine on mulle alati meeldinud, ei ole mul
miks vahel ei taha mõnda teost kätte võtta? Mis kohal on viimasel ajal aega raamatut kätte võtta. Isegi
raamatud ja lugemine minu kodus?
kohustusliku kirjandusega on raskusi. Siiani olen õnneks
kõik raamatud jõudnud läbi lugeda, vahel ka une arvelt.
Meie peres loetakse palju. Tihti istuvad ema ja vanaema
Sageli ma ei tahagi raamatut kätte võtta. Põhjuseks võib
raamat ühes käes ja teetass teises. See on neile puhkus ja
olla raamatu pealkiri, mis ei tõmba, või autor, kellest ei
meelelahutus. Nad neelavad raamatuid, seetõttu ei osta
tea midagi, või sõbra arvamus, mis ei veena. Tavaliselt
me raamatuid, vaid laenutame. Iganädalane
siiski hakkan raamatut lugema siis, kui ema või mõni
raamatukogus käimine on muutunud lausa traditsiooniks.
sõber on seda kiitnud.
Igaüks valib mõne meelepärase teose ning tagastab
eelmise nädala raamatu. Kuigi me ei osta poest
Lugemine on kui gripp, ta nakkab. Mina sain pisiku oma
raamatuid, on meil kodus suur raamaturiiul, samuti ei
perest ja minult on nakkuse
puudu raamatud WC-st ja öökapilt.
saanud mu õde. Raamatud
köidavad inimesi ning on nende
Ma arvan, et oma lugemispisiku saingi kodust. Kuna ma
igapäevases elus väga tähtsal
ikka vaatasin, kuidas ema-vanaema raamatut lugedes
kohal, nii ka minu elus.
naerust turtsatasid või mõnikord isegi laginal naerma
plahvatasid ning vahel isegi paar pisarat poetasid.
Carmen Xin Lin Wang, 9. klass
Hakkasingi lugema huvist, sest tahtsin teada, mis seal nii
naljakat või kurba on. Nii avastasin täiesti uue ja pöörase
maailma, kus kõik on võimalik ja miski pole ebareaalne.
Ma ei mäletagi, mis oli mu esimene raamat ja millal ma
lugema hakkasin, aga nii palju kui ma mäletan, on mulle
MINA JA RAAMATUD
Raamatud on osa me elust. Neid on väga palju erinevaid
ja nad saadavad meid terve elu. Raamatud elavad meist
kauem, nende mõte elab kaua, kuid
tõlgendus mõttest võib aja jooksul
muutuda.
Raamatuid oleme harjunud lugema
paberkandjal, aga nüüd on üha rohkem
raamat loetav oma nutikast seadmest.
Reisidel käies on mulle mugavam
nuhvlist lugemine, ei pea raskeid
raamatuid kaasas kandma, kuigi kodus
lugedes eelistan igal juhul raamatut
paberkandjal. Õpikuid oleks võib-olla
mugavam nuhvlist lugeda, aga ma arvan, et see tekitaks
algul probleeme. Miskipärast arvan, et tulevikus
õpetatakse koolis tahvelarvutitest.
Minu lemmikud raamatud on reisilood ja –kirjeldused.
Need on minu jaoks huvitavad ja põnevad.

Samuti meeldivad entsüklopeediad ja teaduslikud
raamatud. Pikka aega ei leidnud endale huvitavaid
raamatuid. Sõbrad soovitasid erinevaid, aga mind jätsid
need külmaks. Raamatuid on maailmas nii palju
erinevaid, et poes või raamatukogus võtab silme eest
kirjuks.
Raamatu ostmises on nii miinuseid kui plusse. Kui
raamat väga meeldib, siis see vahel ostetakse. Aga
raamatud on vaja kuhugi panna. Tihti on nii, et ostetakse
raamat ja hiljem, kui nad ei ole enam huvitavad ja
ruumigi pole, siis õnneks saab raamatu ära müüa või
anda. On aga teoseid, mis aja jooksul muutuvad
kirjanduspärliteks. Neid saab raamatukogust ikka ja jälle
laenutada. Seega, enne ostu mõtlen, kas ta mulle hiljem
ka kasulik ja huvitav on või on ühekordseks lugemiseks.
Ma arvan, et raamatud meeldivad mingil määral kõigile,
ükskõik milliseid ja kustkohast nad neid loevad.
Gerda Hein, 9. klass

JÕULUAEG – IMEDE AEG

lasteaia ja algklassi lastele, seepärast olidki meie kooli 1.
ja 2. klass proovipäeval osalised, et teha kindlaks, kas
Heimtali Jõulumaa on ettevõtlike õpetajate võimalus
kõik plaanitu ikka õnnestub. Kokku külastas kolmel
teha hoopis midagi muud kui igapäevane koolitöö. Lund
päeval Jõulumaad 180 last ja korraldustoimkonda kuulus
me ei suutnud võluda, aga sepikojas naela meisterdada,
kolmteist koolitöötajat, lisaks teised õpetajad, kes
savist jõuluehteid vormida, pannkooke küpsetada – see
töötasid suurema koormusega tunde andes.
kõik õnnestus. Lisaks said Jõulumaale tulnud mudilased
valla ja linna lasteaedadest jälgida küülikute elu
Usun, et see tore traditsiooniks saanud ettevõtmine
õueterrassil, vaadata mõisasaalis 6. klassi õpilaste
väärib jätkamist. Minu sügav kummardus kõigile
näitemängu ja hiireurus kuulata hiireema pajatusi. Kõik sündmuse õnnestumisse panustajatele!
see mahtus pooleteise tunni sisse ja kogu paketti
Urve Mukk
täiendas jõulubuss, kus roolis istus väärikas põder, kes
lapsed kohale tõi ja jälle soovitud kohta tagasi sõidutas. õppealajuhataja
Kõigepealt kohtuti aga Jutuvestjaga, kes lapsi
jõuluretkel saatis. Ei puudunud ka päkapikud, kes mõisa
külla tulnud lapsi jälgisid ja lõpuks kommikotist maiust
jagasid. Mälestuseks saadi kaasa kohalike meistrite
küünal ja peale ahjus kuumutamist ka laste valmistatud
keraamilised jõuluehted. Meie Jõulumaa on sobilik
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LOOVUSPÄEV VIIRATSIS

30.novembril toimus Viiratsi koolis algklasside
loovuspäev. Meie kooli esindasid Ketlin 1. klassist,
Lisandra 2. klassist ja Anne Marie 3. klassist.
Pärast kolmandat tundi tõttasime koos õpetaja Eerikaga
bussile, mis viis meid Viiratsisse. Kõigepealt pidime
endale valima värvilise ruudu, mille järgi meid
gruppidesse jaotati. Näiteks kollane ruut oli muusika- ja
roosa kunstigrupp. Kõikidele anti aega 45 minutit. Mina
ja Lisandra sattusime muusikagruppi, kus pidime
erinevate täishäälikutega laulma ,,Põdra maja“ ( padral
maja.... ja pedrel meje...) ning sellega ka pärast
esinema. Peale kõikide rühmade ettekandeid saime süüa
kokandusgrupi tehtud kooki. Seejärel anti kõikidele
osalenud koolidele tänukiri ja šokolaad, mis oli pakitud
erilisse Viiratsi kooli paberisse.
Koju jõudsime rõõmsamatena kui sinna minnes.
Anne Marie Õmblus, 3. klass

VÄRVIDE LUMMUSES HEIMTALI
Käesoleva kooliaasta I veerandi viimasel
päeval kuulutati välja Heimtali Põhikooli 195.
sünnipäevale pühendatud fotovõistlus, mille
eesmärgiks oli suunata tähelepanu meid
ümbritsevale keskkonnale ja selle ilule.
Konkursil osales 24 fotot 13 autorilt. Osalesid
nii Heimtali Põhikooli õpilased, kui ka
töötajad. Võistlusele lisas põnevust see, et
pildistada võis ainult oma nutitelefoniga. 9.
novembril, kooli sünnipäeva kontsertaktusel
tunnustati parimaid. Žürii lemmikuteks
osutusid 7. klassi õpilase Kelli Maksimova, 9.
klassi õpilase Kristjan Jaak Valgu ja õpetaja
Urve Mukki fotod.
Eneli Rimpel

Autor: Kristjan Jaak Valk

Autor:
Kelli Maksimova

huvijuht
Autor: Urve Mukk

TÖÖVARJUPÄEV
Oma sõbra Janega käisime Swedbankis kontorijuhti ja
klienditeenindajaid varjutamas. Päev oli küll ainult neli
tundi pikk, kuid siiski väsitav.
Hommikul pidime kell üheksa kohal olema. Meid
juhatati ruumi, kus tutvustati kontorijuhti ning –
töötajaid.
Peale kohtumist läksime klienditeenindajate juurde, kes
näitasid, kuidas vahet teha võltsrahal ja pärisrahal. Me
jälgisime, kuidas klienditeenindajad inimestega
suhtlevad ja mida teevad. Veel näidati meile ruumi, kus
hoitakse raha. Meile seletati, et pangas ei olegi varus
väga palju raha, kuna tänapäeval tehakse suurem osa
tehingutest interneti teel.

Meile näidati erinevaid pangakaarte, mida Swedbankis
teha saab, nt uut viipekaarti, millega saab maksta 10 euro
kaupa. Kui tahad osta midagi üle 10 euro, siis pead
kasutama PIN-koodi, Iga kolme makse tagant peab
panema PIN- koodi. Ja juhul, kui kaart varastatakse, siis
maksab pank raha tagasi.
Päev oli lahe. Sain teada, et selleks tööks on vaja olla
kannatlik, abivalmis ja tolerantne. Ise ma pangas töötada
ei tahaks, kuna mul pole selleks tööks vajalikke
isikuomadusi ning ma ei suudaks terve pika päeva toolil
istuda. Ma soovitan ka teistel õpilastel minna töövarjuks
Swedbanki.
Laura Miller, 9. klass
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Eelmises numbris küsisime, kummas suunas
pildil olev buss sõidab?
Vastus peitub ustes. Pildil ei ole näha uksi ja kuna
bussiuks on alati teeserva poole, siis meie parempoolse
liiklusega teedel liigub buss paremalt vasakule.
ÕPILASTE LOOMING
TAHAN PÄKAPIKKU
NÄHA
Aknalaual seisab suss,
teki all ma olen kuss.
Magama ei jääda taha,
tahan päkapikku näha.
Äkki lahti läheb uks,

süda teeb mul tuks-tuks-tuks.
Sussi juurde hiilib ema,
kas siis päkapikk on tema?
Silver Säde
4.klass
PÄKAPIKU TÖÖ
Päkapikk akna taga,

piilub mida teed.
Paneb kirja hea või paha –
tuua kommi või püüa veel.

ei ole jõulutunnet sees.
Reigo Hunt
4.klass

Päkapikul kiired ajad,
jõulud ukse ees.
Ilma päkapikuta

JÕULUOOTUS

Autor: Ailo Andri Hantson

Autor: Lisandra Romantšuk

Autor: Brigita Kaljula

Autor: Anett Ariva

KAUAOODATUD KLAVER
JÕUDIS HEIMTALI
29. novembril 2016 sai Heimtali
Põhikool vana kabinet klaveri
asemele
uue
digitaalse
tiibklaveri.

avanes võimalus ka osa mõisa
teenitud tulust paigutada vajaliku
digitaalse klaveri ostu ning
Heimtali Põhikool ei pea enam
muretsema klaveri halva kõla ja
häälestamise pärast. „Uus pill on
pehme kõla ja mitmekesiste
võimalustega“ ütles koorijuht Ene
Uuland.

11. juunil 2016 koguti Heimtali
Põhikooli vilistlaste kokkutulekul
heategevusliku oksjoniga raha
mõisa uue klaveri soetamiseks. Heimtali Põhikool tänab kõiki, kes
Kui seeme oli olemas, muutus unistuse täitumisele kaasa aitasid.
mõte
uuest
klaverist
üha Heimtali Põhikool
realistlikumaks. Nüüd, aasta lõpus

OLULISED SÜNDMUSED
III ÕPPEVEERANDIL:
23.01 - 30.01 karjäärinädal
23.02 - Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulik aktus
märtsis - lahtiste uste päev
17.03 - III veerandi pidulik tunnustusaktus
18.03 - 26.03 kevadvaheaeg

Peatoimetaja: Maret Pugal maret@heimtali.vil.ee. Toimetaja ja kujundus: Eneli Rimpel huvijuht@heimtali.vil.ee

Aitäh koolilehe meeskonnale ja kõigile, kes panustasid lehe valmimisse!
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