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Raudna Põhikooli viimane kooliaasta
on jõudnud lõpule. Meil on võimalus
olla tunnistajateks ajalooliselt väga
tähtsale sündmusele. Sellel kevadel
lõpetab viimane lend Raudna Põhikooli. Alates 1. septembrist on meie kooli
nimeks Heimtali Põhikool. Arvan, et
see aeg sobib igati meie kooli nime
muutmisega, kuna sügiseks on valmimas koolihoone ja uueneb kooli õppekorraldus. Alustame kabinetsüsteemil
põhineva
hariduse
andmisega.

Septembris on meie kooli tulemas viimase viie aasta rekordarv õpilasi. Liigume jõudsalt oma uute võimalustega
kõige suurema põhikooli suunas maakonnas. Märgatavalt on paranenud
meie valla laste koolivalikud just valla
koolide suhtes. Loodan, et suvel on
piisavalt päikselisi päevi, kus saate korralikult välja puhata järgmiseks õppeaastaks.
Meeldivat
suve!
Ra u d n a
Põ h i k o o l i
d i rek t o r
Eero Metsvahi

Sõbrad Petershagenist
Raudna kool võõrustas maikuu viimasel nädalal oma sõpru Saksamaa Liitvabariigist. 11 õpilast ja kolm saatjat
olid majutatud traditsiooniliselt peredesse. Kuue päeva kestel mahtus
programmi Olustvere mõisa külastus
ja keraamikakojas meene valmistamine, Energia talus piknik koos kohaliku
ravimtaimeteega, Hüpassaares rabamatk, parvetamine Emajõel ja Tartus
AHHAA Keskuse külastus. Kindel soov
oli külastada ka pealinna. Tallinnas
veedeti terve päev põhiliselt kaunis
vanalinnas.
Huvi
pakkusid loomulikult
meie koolielu ja
spordihoone. Koos
meie õpilasesindusega sõeluti ideid,
kuidas kahte kooli
ühendavat keskkonnaprojekti kavandada. Üks päev möödus Puiatu kooli
staadionil sportides, kus Petershageni

noored tegid võidukalt kaasa valla antiikolümpiamängudel. Kohustuslik lisa
oli tõelise jalgpallimaa esindajatele
sõpruskohtumine Raudna kooli võistkonnaga nende lemmikspordialal. Viimasel päeval jõuti veel ära käia Võhma küünlavabrikus, kus igaüks endale
ka toodangunäidise kaasa sai valmistada. Rõõmsat elevust pakkus uisutamine parafiinist liuväljal ja kardisõit. Nädal lõppes kooli kevadpeoga, kus meie
õpilased esitasid teiste seas ka saksakeelseid luuletusi ja väikese näitemängu. Sõpruskool vastas omaloomingulise tantsuga. Ühiselt lauldi sõprusest
saksa keeles. Lahkumishetk oligi käes.
Tihe nädal pakkus taaskohtumisi (kolm
õpilast olid juba teist korda), avastamisrõõmu ja kindlustunnet, et kohtume taas – järgmisel kevadel
Petershagenis. Siis täitub kahekümnes
aasta meie kontaktide algusest.
/Urve Mukk/
Fotol sakslased Puiatus Antiik-olümpiamängudel

Raudna Põhikooli õpilased sportimas
19.—20. mail olid staadionil Viljandi maakonna
noorte kergejõustiku meistrivõistlused. Meie koolist
osales võistlustel neli üheksanda klassi õpilast. Edukaim oli Birgit Karu, kes sai II koha nii teivashüppes
(2.01 m) kui ka kaugushüppes (4.43 m). Auhinnalisele kohale tuli veel Reio Sild 800 m jooksus
(2.28,85 s.). Lisaks veel tubli 4. koht 1500 m jooksus.
Poiste A kl kaugushüppes jaotusid kohad järgmiselt:
5. Keiro Usin (5.35 m), 7. Reio Sild (5.06 m) ja 8. Keio
Nõgel (5.03 m). See võistlus oli heaks ettevalmistuseks 22. mail toimuvateks X SAKALA MÄNGUDE kergejõustiku võistlusteks. Raudna Põhikooli õpilased
esindasid Pärsti valda. Mängudel noorte võistlusklasse kavas ei olnud, nii tuli meie noorsportlastel
võistelda vastavalt naiste ja meeste vanuseklassides. Taas oli edukaim Birgit Karu, kes saavutas Pärsti
naiste 4 x 100 m teatevõistkonna koosseisus III koha. See on väga hea tulemus, arvestades, et esindatud olid peaaegu kõikide valdade ja linna võistkonnad. Meeste kaugushüppes oli osalejaid palju.: 17.
Keiro Usin ( 5.04 ) ja 18. Reio Sild(5.02 ). 5000 m
jooksus saavutas Reio Sild 9. koha tulemusega
19.05,9 min - proovige järele, kaugele Teie selle ajaga jõuate!
SAKALA MÄNGUDE kavas oli ka 2000 a ja hiljem
sündinud poiste jalgpall. Pärsti valda esindasid

parimad poisid valla kõikidest koolidest. Kuna poisid
ei olnud enne koos mänginud, siis toimusid Puiatu
staadionil eelnevalt ühistreeningud, kus sõeluti veel
välja parimatest parimad. Raudna Põhikoolist pääsesid valda esindama järgmised õpilased: Teet Jüris,
Siim Kõiv, Janek Palm, Kardo Kivirand, Artur Vinnal.
Poisid mängisid tublilt : 6 mängu ja 3 võitu. Võideti
Tarvastut 1:0, Paistut 9:0 ja Karksit penaltitega 2:1.
Tasavägises mängus kaotati Põltsamaa vallale 1:2.
Eriti tahaks esile tõsta Arturit, kes tõrjus mitu väravat, sealhulgas ka penalti. Samuti oli tubli ka väljakumängijana. Sportlik järelkasv on olemas, jätkuks
neil ainult tahtmist ja tahtejõudu edaspidiseks!
/Kehalise kasvatuse õpetaja Lilian Estorn/

Raudna Põhikooli parimad sportlased Puiatus Antiik-olümpiamängudel

Tantsuaasta kujunes tegusaks
Taas on lõppenud üks kooli- ja tantsuaasta. 20102011 õppeaastal tantsis Raudna koolis 38 last. Kuna
sel aastal peetakse Tallinnas järjekordset laste ja
noorte laulu- ja tantsupidu, mõjutas see ka Raudna
kooli rahvatantsuringe. Ehkki tihedat konkurentsisõela sel korral läbida ei õnnestunud, said poisid ja
tüdrukud selgeks mitu vahvat tantsu ning samuti

üleriigilistel ülevaatustel osalemise kogemuse. Lisaks jagus õppeaastasse mitmeid esinemisi, mille
lõpetasid kooli kevadpidu ja maakondlik tantsupidu.
Tegusa aasta eest said tantsulapsed preemiareisi
Tallinnasse loomaaeda. Suur tänu lastele ja vanematele koostöö eest ning kohtume sügisel!
/Tantsuõpetaja Hilka Raba/

Unustatud mõisad 2011
Alates 2004. aastast osaleb Raudna kool toredas
külastajatemängus „Unustatud mõisad“. Huvilised
Eestist ja kaugemaltki saavad osa mõisate ja koolide
ajaloost. Meie koolis on külastajaile uurida lisaks
mõisa-ajalooga seotud materjalidele ka aastate
jooksul valminud kodu-uurimistööd ja huvitavad
näitused laste joonistustöödest viimasel kooliaastal.
Selle aasta ajalootund on õpetaja Imbi-Sirje Tormi
poolt kokku pandud teemal “Põnevaid lugusid mõisahärra päevikust“. Alati on olnud giidina suureks
abiks õpetaja Tiia Parik ning
LEHEKÜLG
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head giidi-töö kogemust ammutasid juba eelmisel
aastal Markus Allik ja Mait Allas. Sel suvel on mõisa
peahoone muutumas tõsiseks ehitustandriks, kuid
mängust osa saama kutsume siiski kõiki huvilisi! Ajalootund ja näitused on külastajate jaoks ootel spordihoones. Külastuspäevad toimuvad 11. juunil, 9.10. juulil, 30. juulil ja 6.-7. augustil. Lisainfot leiad
veebiaadressilt
www.unustatudmoisad.ee
ja
Facebook’ist otsinguga Unustatud mõisad. Ilusat
suve ja põnevaid elamusi soovib „Unustatud mõisate“ mängu meeskond. /Kersti Nõmme/
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SÕNADE TIIVAD
Sõnad kaotavad oma tiivad
kui lendavad läbi valede tule
nad kukuvad sinna kuhu tuuled
viivad
olles kaotanud viimse kui sule

Asjapulk

jäänud pidama nad nutavad
sest ei iial enam nad saa lennata
pisarad sõnad maha matavad
sest tiibadeta sõnad ei saa elada
ja nii jäävad peitu meie mõtted
sest valed neile seadnud on tõkked
ning sõnad mis kord olid meie mõtteis
jäävad valama pisaraid endid
maha mattes

9. klassi ülestunnistused

Joonistus ja luuletus: Elli Kõiv

Andke andeks, kallis matemaatika õpetaja, ei

nast välja, et lund võtta ning nii mõnigi neist

olnud poisid need, kes klassilauale limonaadi

kukkus alla. Algklassides lendas seintele ja lakke

laiali ajasid ning mille tõttu laud hiljem kleepus,

plastiliin, „tatiplönnid“ ja tainas. Sooritasime ka

vaid hoopis Moonika ja Anni. Viiendas klassis

guaššvärvidega omale imeilusaid näomaalin-

toimus all, keskmises klassiruumis guaššvärvisõ-

guid, mida hiljem maha ei saanud. /Moonika

da – guaššvärvipurgid lendasid „kogemata“ vas-

Viibur/

Joonistus: Birgit Karu

tu seina. Üks seintest sai omale uue roheka värvi. Kui lõbu läbi, asusid kõik kuriteopaika puhastama. Õnneks ei saanud õpetajad sellest haisu
ninna. Talviti sai klassis tehtud ka lumesõda.
Lumepallid visati lakke ja hiljem tunni ajal tilkusid need laudadele. Poisid riputasid üksteist akLEHEKÜLG
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Intervjuu: Vastas Dem ehk Demo Lees

Vokaalid ju ei tule plaadi pealt, nii et vahet ei ole.

seal olla, aga
ei jõudnud
kahjuks. Väga tore, et
kool tegeleb
õpilastega
peale tunde
ning tutvusFotol Proloogi peaesinejad Ofi ja Dem (paremal)
tab neile
midagi muud
peale matemaatika ja keemia.

Kärt: Kuidas üldine (Proloogi) peo mulje oli?

/Küsitles Kärt Tomp 7. kl./

Kärt: Kuidas jäid rahule rahvaga?
Demo: Väga hea rahvas oli, jäin rahule!
Kärt: Esineksid sa veel teinekordki sellisel üritusel?
Demo: Aga muidugi!!!
Kärt: Kas häiris, et muusika tuli plaadi pealt?
Demo: Ei häirinud, me esinemegi nii, kuna pole enda
bändi.

Demo: Päris lahe üritus oli, oleks tahtnud algusest peale

KÜSIMUS ÕPILASTELE: Mis oli selle aasta kõige huvitavam sündmus koolis?
Jane: Proloog, sest see oli lahe ja
seal olid Ofi ja Dem.

Ann-Marii: Proloog, ma ei tea
miks.

pidu.

Mari-Liis: Proloog, sest seal olid
Maarja: Proloog, sest seal olid Ofi lahedad inimesed ja seal oli lahe. Reio, Keio, Keiro: Proloog ja seikja Dem:)
luspark, sest et lahe oli!
Laura: Proloog, sest see keelati
Meelis: Proloog, sest see oli lahe ära.
Milliseid kooliüritusi soovid korraldada järgIntervjuu huvijuhiga Anett Suits
Mis oli selle aasta kõige huvitavam sündmus misel õppeaastal? Korraldada rohkem õppereise,
koolis? Kõik võidetud ja sponsoreeritud õppereisid kutsuda kooli huvitavaid külalisi ning suurendada
karjääriõppe sündmuste osakaalu. Luua sõprussuh(Okupatsioonide muuseumi, Viljandi Ühendatud
Kutsekeskkooli ja Valgeranna Seikluspargi külastus) teid teiste koolidega ning teha ühisüritusi. Ideid on
ning Elamuspanga poolt rahastatud GPS-karjääriinfo palju! Küsitlesid Annabel Vendelin ja Mari-Liis Sepp
seiklus ning Proloog

OMALOOMING
9. klassi lõpuaktus toimub
18. juunil 2011

Kas hakkan jalgpalluriks ma?
Või alustan käsipalliga?
Osad sõbrad hängivad,
teised lihtsalt mängivad.
Täna olid võistlused mul
ja mulle tuligi kuld.
Ma sain medali ka
ja teised ütlesid "aa".
Kes minust saab?

algusega kell 12.00
Heimtali spordihoones
Fotol 1. klassi õpilaste lilled ja lepatriinud
MEESKOND

Vastutav toimetaja:

Moonika Viibur 9. klass

Anett Suits

Elli Kõiv 9. klass
Kärt Tomp 7. klass
Mari- Liis Sepp 5. klass

Ato Aasmäe
3. klass

Annabel Vendelin 5. klass
Keeletoimetaja:
Erika Udaltsova

huvijuht@raudna.vil.ee
Kooli tegemistest loe:
http://raudna.blogspot.com
http://www.raudna.vil.ee

ILUSAT SUVEVAHEAEGA JA
PALJU PÄIKEST!

