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Iga sügis on eriline. Õpilased saavad põhikoolis käies kogeda üheksa korda erinevat
kooliaasta algust, õpetajad võivad seda
teha kümme, kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend ja rohkemgi korda.
Meie kõigi jaoks oli eriline ka käesoleva
õppeaasta algus. Lisaks 2008. aastal valminud spordihoonele lisandus nüüd puiduja värvilõhnaline koolihoone uuenenud
mõisa härrastemajas. Lisaks sellele kannab
meie kool nüüd ka paikkonnaga sama nime – Heimtali, nii nagu ta oli Heimtali
vallakooli asutamisel 1821. aastal. Hea
uudis oli ka see, et meie kool oma 112
õpilasega on maakonna põhikoolidest
suurim. Uut kooliaastat alustasid 46 tüdrukut ja 66 poissi 19 pedagoogi juhendamisel. Tööle asusid meie seas uute kolleegidena sotsiaalpedagoog Kersti Sillaots ja

Fotol 1. klass esimesel koolipäeval
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füüsikaõpetaja Pille Pärn. Oma tegemistega on alustanud huviringid, pikapäevarühm ja õpiabirühm. Nüüd aga unistamisest. Olen unistanud oma paarikümne
tööaasta jooksul kõige muu kõrval töötingimuste paranemisest, mis on nüüd lõpuks teostunud. Jäänud on veel viimased
ehitajate ponnistused ning kohanemised.
Nüüd on jälle uued unistused. Unistan
sellest, et kooli hooned ja sisustus püsiksid
kaua kaunid, mis nõuab meie kõigi hoolt.
Unistan sellest, et õpilased, õpetajad ja
lapsevanemad oleksid sõbralikud, koostöövalmid ja täidaksid oma kohustusi korrektselt. Kõige rohkem unistan ma hetkel
sellest, et minu 5. klass mõistaks, mis on
koolis olulised ja õiged tegemised ning
kasvaksid viisakaks ja kooli kodukorda
austavaks klassiks. Unistage teiegi millestki heast, sest unistustel on tavaks täide
minna. Parimate soovidega alanud õppeaastaks õppealajuhataja Urve Mukk

1.KLASSI LAPSED ON KOOLIS KÄINUD ÜHE VEERANDI. NENDE MÕTTEID
TEEMAL. MULLE MEELDIB KOOLIS…
Gregor: „Kehalise tund ja seal jalgpalli mängida, korvpalli ka, Liset: „Meeldivad kõik tunnid ja
söögivahetund.”
kui on.”
Karl: „Kehaline, eesti keel ja matemaatika, loodusõpetus ja
Simo: “Laulda “Tähestikulaulu” ja laulu “Vallatu tee”, tore on vahetund, puutöötund ka.”
tantsutund ja puutöö.“
Sten-Alex: „Kehaline kasvatus, eesti keel, matemaatika ja tantJanete: „Eesti keel, kunstitund, söögivahesutund.“
tund ja boršisupp.”
Ruudi: „Joosta, spordihoones olla ja võimlas mängida.“
Enari-Aldre: „Mulle meeldib, ma veel ei tea.“
Markus: „Pikapäevarühmas klotsidega mängida, matemaatikas
Mirtel: „Bussiga koolis käia.“
arvutada ja eesti keeles kirjutada.“
Brayen-Armando: „Söögitund ja magustoit.“

Kayla Louisa: „Meeldivad kõik tunnid, sest lahe on koolis olla,
kehalise tunnis saab rõngast keha ümber keerutada ja tantsutunnis rahvatantsu tantsida – see meeldib mulle väga.“

Liis: „Eesti keel, matemaatika ja kehaline
kasvatus.“

Küsitles 1. klassi juhataja Pille Toodo
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saate koolilehest pikemalt lugeda. Veerandi alguses korraldati meile kodukaitsega koostöös põnev spordipäev, mis on väga hea spordi
populariseerimise seisukohalt. Puhake
Esimene kooliveerand on kui linnulennul möödunud, mõ- end välja ja alustage järgmisel veerandil
nele oli see päris esimene ja teistele jälle ei tea mitmes. uue hooga, paremini. Ilusat puhkust! ÕpiTraditsiooniline õpetajate päev oli edukas nagu paljud lasesinduse president Liisi Voll 9. klass
muud üritused, mis sellel veerandil aset leidsid. Alles
Fotol “õpilased” Elve ja Leili
eelmisel nädalal aset leidnud pidžaamapidu läks samuti
hästi: tehti palju vägivallavastast ennetustööd, sellest

Sügismõtted

Üks päev õpetajana
Õpetajate päeval, 5. Oktoobril sain mina vahetada kohad
matemaatikaõpetajaga ning anda tundi ka meie kooli õpetajatele. Minu hinnang pedagoogide suhtes kasvas päris
palju. Ma ei arvanud, et õpetaja roll nii raske on: tuleb
arvestada iga õpilasega, kellele parajasti tundi annad.
Peale oma tööpäeva olin väga väsinud nii füüsiliselt kui
ka vaimselt. Selline töö nõuab väga palju pingutamist ja
tugevaid närve. Õpetajatele tunde andes sain teada,
mis tunne on, kui mitte keegi ei kuula, mida räägitakse
ja töökohustuste täitmine on võimatu. See päev muutis
täielikult minu suhtumist õpetajate töösse! See on
kõvasti keerulisem, kui arvasin. Müts maha Teie ees,
lugupeetud õpetajad! Lugupidamisega, Kaidi Krusberg
9. klass
"Paigutage
siia lugeja
tähelepanu

Pidžaamapidu “Ei vägivallale!”

äratamiseks

Fotol uued “õpetajad”

Meie arvates oli seekordne pidžaamapidu igati tore ja vahva. Oli meeldiv, et ka vilistlased said osa
võtta. Eriti kihvt oli see, et oli kindel teema. Meil oli külas külaline Romet, kes on Tarvastu Gümnaasiumi huvijuht. Ta näitas
meile õpilastega tehtud lühifilme. Peale selle mängisime ka seltskonnamänge. Täname kõiki õpetajaid, kes viitsisid meiega
seal olla! AITÄH!
Kärt Tomp ja Madli Kõiv 8. klass

Meeleolukad fotod: www.heimtali.blogspot.com

MIS TEIE ARVATE:

Õpetaja Urve Mukk: Meeldib eelkõige sellepärast, et kõik on
uus ja mul on õppealajuhatajana oma ruum. Eriliselt meeldivad mulle puidust põrandad. Vajame veel kõik aega sisseelaKas teile meeldib mõisamaja ja miks?
miseks ning üksteisega harjumiseks. Küsitlesid Gerlin Räni,
MAIT: Jaa, sest see on suur maja ja ei pea enam sööma jooks- Mari-Liis Sepp, Annabel Vendelin
ma.
MERILIN: Jaa meeldib, maja on lahe!
Õpetaja Tiiu Allas: Meeldib, et nüüd on kõik puhas ja soe,
enamasti heledad toonid. Tore, et maja fassaadi on restaureeritud vastavalt ajaloolisele väljanägemisele.
Õpetaja Tiia Parik: Meeldib. Maja tegelikult sisendab rahulikust ja suursugust olemist (ma ei tea miks õpilased seda ei
tunneta ning jooksevad ja karjuvad). Armas on olla tagasi vanas majas, kus on kabinetid, mis võimaldavad õpetada ainet
paremini (ma vähemalt loodan).
Etno-kassi autor Laura Hunt, etno-jäneste autorid Erko Sild, Mait Allas, Annabel Vendelin
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KODUTÜTARDE ÜRITUSED 2011

Kuidas me Kodutütardega Paikusel laagris olime

Ööbisime Paikuse spordikeskuses. Võistlust alustasime varus- 26. oktoobril matk Ennukesemäe metsavennapunkrisse
tuse kontrolliga. Pidime katelokkidega vett keetma, lõhna
28. -29. oktoobril Kodutütarde Järgukatsete laager
järgi maitseaineid tundma, meditsiinis vereHolstres
jooksu peatama, puud ja põõsad ära tund05.-06. novembril Noorkotkaste ja Kodutütarde välima ja palju muud. Saime tagantpoolt viienlaager (Siniallikul)
da koha. Kokkuvõttes oli hästi tore laager.
12. novembril isadepäeva tähistamine Heimtali Põhikoolis (Kodutüred ja Noorkotkad)

Heimtali Kodutütred Carmen Xin Lin Wang
ja Karolina Niinelo. 4. klass
Kodutütarde
juhendaja
Tiina
(tiina.tyrk.002@mail.ee, 56497622)

19. novembril teatripäev (koostöö Nukuteatriga)

Türk

02-03. detsembril tantsulaager Paistu Koolis

Noored kotkad rebaseretkel

24. septembril toimunud rebaseretkel osavõtjana
olen vägagi rahul sellega ja kavatsen järgmiselgi aastal seda teha. See oli paras proovilepanek, arvestades seda, et mõned
kaitseliitlased katkestasid, põhjuseks villid jalgadel või muud põhjused. Ei saa öelda, et väikestel lastel pole mõtet osa võtta.
Heimtali PK noorkotkas Andrus Rikkinen läbis raja 5 tunni ja 42 minutiga ise olles 11-aastane. See retk oli seda väärt. Au ka
naiskodukaitsjatele, kes selle retke korraldasid ja maitsvad toidud ja joogid tegid. Noorkotkas Harri Valge

Taas meie kooli õpilased vabariigis Õpetaja kirjutas Heimtali mõisa
kõrgel kohal
ajaloost juba teiseraamatu
Mait Allas 6 klassist ja Markus Allik 8. klassist koostasid koduuurimusliku töö teemal „Mõisa ringtalli uus elu – spordihoone“ ( Juh. I-S Torm ja U. Mukk). Poisid jäädvustasid oma uurimuses olulisi fakte ringtalli ajaloost ja spordihoone ehitusest.
Ehituskäigust on lisatud ka hulgaliselt huvitavaid fotosid. Poisid tegid ka spordihoonest maketid. Žürii hindas töö sektsioonis „ Paik ja lugu“ I koha vääriliseks. Poisid jätkavad uurimistööd nüüd juba mõisa häärberi ehitusloost. Imbi-Sirje Torm

Tunnustus
Tänapäev pakub igale meist palju erinevaid võimalusi end
arendada. Mul on hea meel, et Mart Vinnal 8. klassist on
lasknud end saksa keele pisikuga nakatada. 26. september on
Euroopa Keeltepäev, mille puhul Euroopa Nõukogu Eesti
esindus korraldas veebipõhise viktoriini. Küsimused olid väga
mitmekesised ning nõudsid palju internetis surfamist. Vastu-

2008 aastal ilmus õpetaja Imbi- Sirje Tormi sulest raamat „
Heimtali mõisnikud Siversid ja mõisaajaloo käsitlusi koolitöös“. Nüüd on õpetaja kirjutanud esimesele raamatule järje
„Lugusid Siversitest ja Heimtalist“. Need, põnevalt kirjapandud lood, annavad lugejale pildi mõisaaja olustikust, mõisarahvast. Raamatu põhiallikaks on Saksamaalt pärit mõisnik
Friedrich von Siversi memuaarid. Raamatut on võimalik laenutada kõigist Viljandimaa raamatukogudest.
seid saadeti kokku 1055. Mart oli nende hulgas, kes kogus 12
punkti. Korraldajate tagasiside põhjal oli see hea tulemus,
sest maksimumi ei saavutanud keegi ja parimad jõudsid 1820 punktini. Tulemas on uus viktoriin, milles soovitan teistelgi end proovile panna. Novembri algul on maakondlik 8.- ja 9.
klasside saksa keele olümpiaad, kus ka Heimtali kool osaleb.
Õpihuvi soovides, Urve Mukk saksa keele õpetaja

INTERVJUU Heimtali Põhikooli uue sotsiaalpedagoogi

Kersti Sillaotsaga
G: Kuidas Teile meie kool siiani meeldib?
K: Mulle meeldib väga. Armas ja soe kool!
G:Kumb Teile rohkem meeldib mõisahoone või spordihoone?
K: Minule meeldib mõisahoone, mõnusad suured ruumid.
Muidugi on mõlemad majad head, aga siin on kuidagi parem
ja rohkem ajalugu.
G: Kas Teil on mingisuguseid soovitusi kooli jaoks?
K: Mina arvan, et kooli saaks paremaks muuta nii, et inimesed
teeksid rohkem koostööd! Küsitles Gertrud Sindi 8. klass
Fotol alati särav Kersti Sillaots
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Kingi naeratus, sest naeratus...
... ei maksa midagi, kuid annab nii palju;
...rikastab saajaid , kuid ei tee vaeseks jagajaid;
...kestab hetke, kuid meenub kaua;
....toob õnne ja on sõpruse salasõna;
Mõned inimesed on liiga väsinud, et naeratusi jagada,
kingi neile enda oma,
kuna mitte keegi ei vaja naeratust rohkem kui see,
kellel endal enam ühtegi anda pole.
Naeratamiseni, Sotsiaalpedagoog Kersti Sillaots

ANEKDOODID
"Isa, sind kutsutakse kooli,"
teatab Juku. "Miks?" "Ma
lõhkusin akna ära." Isa käib
koolis ära. Järgmisel päeval
teatab Juku jälle, et isa tahetakse koolis näha. "Mis sa siis
seekord tegid?" pärib isa. "Keemia labor läks põlema..." Tulebki isal jälle koolitee ette võtta. Kui teda mõne
aja pärast kolmandat korda kooli kutsutakse, protesteerib ta: "Kõik! Mulle aitab! Enam ma sinna sinu kooli ei
lähe!" "Ega ei ole mõtet ka!" toetab teda Juku. "Mis sa seal varemete vahel ikka tolkned!"
Õpetaja küsib Jukult: "Kuidas on kartul mitmuses?" Juku vastab: "Kuhi!"
Õpetaja: "Kuidas nimetatakse hambaid, mis viimasena suhu tulevad? "Juku:" „Kunsthambad ! "
Anekdoodid huvijuhi lauasahtlist:)

KES ON PILDIL?

Heimtali Põhikooli fotojaht „Meie kooli vaim“
Kooli vaim ehk eetos on hoiakute, väärtuste ja käitumisnormide kogum, mille kogu kooli
kollektiiv on omaks võtnud. Idee eesmärk: mõtiskleda meie kooli käitumismustrite üle ning
püüda sellele loovalt läheneda ja see pildile püüda. Põnevaid fotosid ootama jäädes! Huvijuht
Anett Suits (huvijuht@heimtali.vil.ee).

KOOLILEHE MEESKOND
Liisi Voll, Kaidi Krusberg, 9. klass, Kärt Tomp, Madli Kõiv 8. Klass, Gertrud Sindi 8. Klass, Mari- Liis Sepp,
Annabel Vendelin, Gerlin Räni 6. Klass, Carmen Xin Lin Wang ja Karolina Niinelo. 4. klass. Keeletoimetaja:
Erika Udaltsova. Vastutav toimetaja: Anett Suits (huvijuht@heimtali.vil.ee)
Kooli tegemistest loe: http://heimtali.blogspot.com; http://www.heimtali.vil.ee
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