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Ilusat koolivaheaega!

JUUNI 2012

DIREKTORI JUHTKIRI

SISUKORD

Kooliaasta on lõppenud. Ma loodan oma eesmärgid ja ülesanded saite
täidetud ning hea on minna kerge südamega nautima puhkust, mille
olete välja teeninud. Puhake ja tehke seda, mis hing ihkab!
Suvi on ju aeg enese jaoks. Soovitan siiski arvutist natuke võõrduda.
Kooli lõpuklassile soovin kindlat närvi ja keskendumist lõpueksamitel.
Kui usute endasse, siis on kõik võimalik.
Ilusat suve ja kohtumiseni uue kooliaasta alguses!
/ Heimtali PK direktor Eero Metsvahi/
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Petershageni ja Heimtali
NALJANURK
6
sõprussuhted said alguse
1992. aastal ja on hoolimata muutuvatest aegadest hästi vastu pidanud. Bussisõitu
alustasime 17. mai varahommikul ja kõik sujus takistusteta
Berliinini välja. Berliini vaatamisväärsused haarasid meid
täielikult ja päev möödus kiiresti.
Tähtsamad peatuspunktid linnas olid Branden-burgeri väravad, Berliini müüri jäänused, Riigipäeva hoone ja Berliini
katedraal. Unustamatu mulje jättis Sony Center,
mida peaks igaüks ise nägema. Petershagenisse jõudes jagati meid peredesse, kus igaüks sai proovile panna oma keeleoskused. Meile tutvustati Petershageni väikest linna ja selle ümbruskonda. Saime ka koolitundidest osa võtta ja koolisüsteeme võrrelda. Järgmistel
päevadel külastasime Hannoveri loomaaeda, Herrenhausen'i suursugust aeda ja Kaiser-WilhelmDenkmal'i. Lõbus oli aega veeta paljude erinevate atraktsioonidega Pott's pargis, kus ka õpetajatel igav ei
hakanud. Sõitsime ka laevaga mööda Wesseri jõge ja nägime, kuidas lüüsid töötavad. Ilusa punkti meie
reisile pani hüvastijätupidu Petershageni koolimajas. Lahkuminek äsja leitud sõpradest kurvastas paljusid,
aga õnneks saab suhtlemist jätkata sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sõprus püsib igavesti!
/ 9. klassi õpilane Liisi Voll/
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PROLOOG 2012– KUNST MEIE ÜMBER
Proloog toimus Heimtali Põhikoolis 4. mail neljandat korda.
Kõigepealt toimusid töötoad, mis algasid 14.00 ja lõppesid 17.00.
Töötubades toimus soengute tegemine, vinüülplaatidele maalimine,
paberlinna ehitamine, multifilmide tegemise õpetamine ja DJ ametiga tutvumine. Õhtune pidu algas 19.00. Esines Karksi-Nuia Noorteteater "O", Viljandi Spordikooli judo õpilased, Desire ja XLS tantsustuudio tantsijad, Õpilasesindus ja õhtul oli ka DJ. Pidu lõppes
22.30. Kõigega võib üldiselt rahule jääda, kuigi inimesi oli seekord
kahjuks üsna vähe.
Kunstiõpituba– tegemas vinüül/8.klassi õpilane Kärt Tomp/ plaadile oma meistriteost.

SPORDIPÄEV
10. mail toimus meie koolis spordipäev, mida korraldasid ÕE ja kehalise kasvatuse õpetajad. Osalesid kõik
klassid. 1.-5. klassile oli tehtud vana hea klassikaline spordipäev. Nende päevakorra kuulusid järgmised alad:
pallivise, kaugushüpe, 60-meetri jooks, 1000m jooks ja paljud teised. Väiksemate klasside õpilased olid edukad ja pingutasid kõigest väest.
6.-9. klassile oli korraldatud ÕE poolt väike fotojaht, kus õpilastele anti kätte paber piltidega ja nad pidid ülesandeid lahendama. Kontrollpunktides olid järgmised ülesanded: asjade leidmine, ämblikuvõrk, limbo, paku
veeretamine, tiimikaaslase kandmine, kuulsate sportlaste ära arvamine, „kõrge lint”, ristsõna ja täpsusvise.
Tänud kõigile, kes korraldasid!
/ 8. klassi õpilane Gertrud Sindi /

Meeskond ülesannet täitmas ja
4. klass valmistumas 1000 m jooksuks.

TAGASI LASTEAEDA!
Heimtali Põhikoolis toimus veidike teistsugune tegutsemine – 4. klassi õpilased suundusid lasteaeda, et sealsetele mudilastele ette lugeda. Lugemismaterjaliks oli inglise keelest tõlgitud „Rüütlid ja lohed“.
Raamat on eesti keeles ilmunud esmakordselt ja see pärast lastel huvitav kuulata. Suurt huvi tekitasid jutud
„Pelglik lohe“, „Jäärüütel“, „Kuldse lõvi rüütel“.
Selline ettevõtmine sai 4. klassi õpilastega teoks esmakordselt, kuid tundub, et taolist lugemist tasub jätkata.
Ettevõtmine meeldis nii lasteaia- kui ka koolilastele. Loodame, et saame sama ettevõtmist korrata ka järgmisel
aastal, kuid ehk juba veidi teises võtmes!
Ilusat suvepuhkust kõigile!
/ 4. kl eesti keele õpetaja Ly Ani /
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OLUSTVERE KÜLASTUS
25. aprillil käis Heimtali Põhikooli 1.-9. klass tutvumas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga.
Alguses käisime leivakojas, kus me tegime endale sobiva kujuga pisikese leiva, mida sai kaunistada päeva lilleseemnetega. Pärast leivakoja külastamist läksime koolis peetavate loomadega tutvuma, need olid
jänesed, lambad, kitsed, kanad, vasikad ja muud loomad. Pärast loomade vaatamist said huvilised sõita
nii hobuse kui ka traktoriga. Käisime ka muuseumis, kus olid puust hobused ja ka töövahendid, millega
tehti tööd vanasti. Külastasime mesindusmaja, kus meile räägiti mesilastest ja nende perest, pärast seda
sai süüa mett.
Tutvusime paari klassiga, mis olid ilusad suured. Külastatud klassides olid suured telekad, millest saavad
õpilased vaadata õppeainega seonduvaid filme. Viimasena käsime tutvumas kooli õpilaskoduga. Õpilaskodu on uus ja igas toas on voodi, õppimislaud ja tool. Söögi tegemiseks ja hoidmiseks on olemas miniköök ja külmkapp, mida tuleb jagada toakaaslastega. Lõpetuseks saime süüa Olustvere mõisas ja siis saime ka kätte enda tehtud leivad. Õppereis oli kasuks 9. klassile, kes peab otsustama, kuhu edasi õppima
minna ja teistele klassidelegi oli see õppereis õpetlik.
/8. klassi õpilane Janar Kiik /

RMK ÕPPEPÄEVAD SOOMAAL JA AIMLAS
9. mail käisid meie kooli algklassid Soomaa Rahvuspargis. Soomaal ootas lapsi kaks giidi, kes viisid
meid Koprarajale. Klassid jagati kaheks rühmaks. Üks rühm läks rajale vastupäeva, teine rühm läks päripäeva. Mööda laudteed oli mõnus kõndida, ei pidanud jalgu märjaks tegema. Vahepeal näitas giid meile
kopra näritud puid ja natukese aja pärast tegime ühe peatuse. Kui lapsed olid veidi puhanud, näitas giid
lastele kopratammi. Giid rääkis lastele, et kui natuke maad edasi minna, tuleb koprapesa. Natukese aja
pärast nägimegi koprapesa, siis giid näitas meile kopra koljut, koljul olid väga pikad ja kollakas-oranžid
hambad. Hakkasime juba raja lõppu jõudma, kuid giid ei lasknud lastel veel ära joosta, ta tahtis näidata
suurt ja vana tammepuud, kuhu oli välk sisse löönud. Lapsed tormasid laagriplatsile oma pirukaid välja
nõudma ja sööma. Niimoodi lõppes laste reis Soomaa Rahvuspargis.
/3. klassi õpilane Marcus– Sander Ruben/
18.mail külastas 8. klass Aimla looduskeskust. Looduskeskus asub Suure-Jaani vallas Aimla külas 17
kilomeetrit Viljandist Põltsamaa poole. Looduskeskuses vaatasime õpetlikku filmi, kus räägiti miks ja
kuidas raiutakse metsa, millised on metsamehe vajalikud oskused. Pärast filmi vaatamist asusime täitma
töölehti, kus tuli leida erinevaid mõõtmeid. Pidime arvutama puuriida mahu ruumimeetrites ja tihumeetrites. Arvutasime ka proovitüki suuruse ja lugesime seal kasvavad puud. Selle proovitüki suuruse abil
leidsime puude arvu, mis peaks kasvama 1hektaril. Pidime määrama puu ja lipu kõrguse karjapoisi meetodil ja siis mõõtsime puu pikkuse üle spetsiaalse mõõteriistaga. Lõpetuseks vaatasime ja arutasime, millised olid vead ja kes oli võitja meeskond. Looduspäev oli õpetlik. Kes tahab minna tööle metsameheks
sai teada, mida oleks vaja koolis rohkem õppida.
/ 8. klassi õpilane Janar Kiik /
Kõnekäänud:
On natukene metsa poole
Mees nagu metsapull
Elab nagu puu metsas
Pane sarved pähe, saba taha, lase metsa
RMK TEADETETAHVEL
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Heimtali Põhikooli 1. lend on finišisirgele
jõudnud!
Kui Heimtali kooli peale mõtlen, tulevad kõigepealt meelde vana mõisamaja iidsete põlispuude
all ja palju toredaid õpetajaid, kes on meile alati
nõu ja jõuga toeks olnud.
Vana maja on aastatega muutunud paremuse
poole ja tahaks uskuda, et nii on juhtunud meie
kõigiga. Et hea algus on tehtud, võime me julgelt tulevikku vaadata ja oma ootused ja lootused teoks teha.
Kindlasti oli meie klass kõva pähkel nii mõnelegi õpetajale, aga tahame loota, et meist ka head
on meenutada: aeg-ajalt juhtus, et kui ülearuse
energia õigesse kohta suunasime, suutsime ka
mõndagi head korda saata. Näiteks hea tulemus
„Tere, kevad!“ loodusviktoriinil ja osavõtt suitsuprii klassi võistlusest.

9.klassi arvamused Heimtali Põhikoolist
Jane

Täitsa lahe kool.

Kaidi

Armas väike kool, kus kõigil on lõbus.

Agnes

Pisike kool, aga ühtehoidvad õpilased.

Liisa – Mari

Liisi
Ly

Väike ja hea kodulähedane kool.
Heimtalis on õpilastele loodud turvaline ja
moodne keskkond. Õpetajad on vastutulelikud ja kaasõpilased abivalmid.
Hea kool. Paistab olevat normaalne.

Hoidke pöialt, et 15. mail toimuval 9. klassi
lõpuaktusel seisame teie ees terves koosseisus!

Aroni

Väike, aga hea kool.

Raivo

Väike kool ja sõbralikud õpilased.

/9. klassi õpilane Liisi Voll/

Tarmo

Sõbralikud koolikaaslased, lahedad õpetajad.

Reigo T.

Lahedad ja sõbralikud õpilased.

Reigo V.

Välimuselt on koolimaja väga ilus, sõbralik
koolipere ja suhteliselt normaalsed õpetajad.

Olete oodatud 9. klassi lõpetamisele 15. juunil
kell 17.00 Heimtali mõisasse!
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MEENUTUSI SELLEST ÕPPEAASTA TEGEMISTEST HUVIRINGIDES


Kodu –uurimise ja noorgiidide ring.

Kodu-uurimise ja noorgiidide ringis 2011/2012 õppeaastal jätkus Heimtali mõisakooli ajaloo uurimine õp. Imbi-Sirje
Tormi juhendamisel. Oktoobris 2011 esitasid kodu-uurijad Mait Allas (6. kl) ja Markus Allik (8. kl) Tallinnas üleeestilisel koolinoorte kodu-uurimise konverentsil oma uurimust „ Heimtali mõisa uus elu- spordihoone.“ Sektsioonis
„ Paik ja lugu“ tunnistas žürii uurimuse esikoha vääriliseks, õpilaste kodu-uurimustööde kogumikus nr. 29 on töö
publitseeritud lühendatult.
Poisid jätkasid uurimustööd. Kevadeks valmis töö“ Heimtali mõisahäärberis asuv koolimaja „. Töö koostamise käigus
jälgiti restaureerimise käiku, uuriti arhitektuurialast kirjandust, vesteldi kooli direktori, vallavanema ja teiste asjaosalistega. Tööd illustreerivad rohked fotokoopiad ja väljavõtted restaureerimisprojektist. Kuna algne mõisaplaan puudus, on õpilased teinud hulga loogilisi oletusi ruumi paiknemise kohta.
Mait ja Markus on tõsise arhitektuuriteaduse rakendamise kõrval uurimustöösse toonud ka lustakaid näiteid õp. ImbiSirje Tormi raamatust “ Lugusid Siversitest ja Heimtalist“.
Nii on poisid kehastanud mõisaprouaks ja –härraks, teenijarahvaks ning esitavad dialooge huvilistele. Kavas on teiste
objektidega jätkata Heimtali mõisakompleksi uurimist.

/õp. Imbi-Sirje Torm/


Koorid lõppeval õppeaastal

Õppeaasta algas suurte ootustega, kooli tuli palju uusi tublisid laululapsi, kuid kõik plaanid ei teostunud. Paljud väga
võimekad lauljad ei soovinud kooriproovidel käia. Nii ei käivitunud poistekoori ja lastekoori töö. Järgi jäi väga tubli
mudilaskoor. Kooris laulavad õpilased 1.- 6. klassini. Proove tegime 4 tundi nädalas erinevate gruppidega vastavalt
tunniplaanile.
Esinesime kooli jõulupeol, ühinevate valdade EV aastapäeva kontsert—aktusel Ugala teatris, kooli EV aastapäeva
aktusel, Heimtali laadal, Pärsti valla 12. laulu- ja tantsupeol, Viljandi maakonna laulupeol, kooli kevadkontserdil.
Osalesime ja korraldasime ise Viljandi maakonna mudilaskooride päeva meie koolis.
Suvevaheajal on ees esinemised kooli lõpuaktusel, Pärsti vallavanema vastuvõtul ja UNUSTATUD MÕISAD projekti raames Heimtali mõisapäeval.
Okas kurku kõikidele lauljatele ja kohtumiseni sügisel uute plaanidega!

/õp. Eda Anton/

HOOLEKOGU UUS ALGATUS
Iga kuu ühel õhtul koguneb koolimajja üks seltskond inimesi, kes moodustavad Heimtali Põhikooli hoolekogu. Sinna kuulub igast klassist lapsevanemaid, lisaks valla ja kooli õppenõukogu esindaja. Hoolekogu eesmärgiks on aidata koolil areneda ja rikastada koolielu uute ideedega.
Hoolekogu algatusel korraldati meie kooli õpilaste vanematele esmakordselt verandakohvik-klubi ümarlauavestlusringid. Ideeks oli kutsuda vanemaid kooli kooliastmete kaupa. Teemad, mida käsitleti olid kõigil kooliastmetel sarnased, kuid lähenemine neile pisut erinev, olenevalt õpilaste vanusest. Kohtumised toimusid
kolmandal kooliastmel 3. aprillil, teisel kooliastmel 10. aprillil ja esimesel kooliastmel 17. aprillil.
Vestlusteemadeks olid küsimused, millega kooli hoolekogu selle õppeaastal oma koosolekutel oli tegelenud,
näiteks õpilastevahelised suhted, õppevahendite olemasolu, koduste tööde tegemine, põhjendamata puudumised ja kõige olulisem oli arutelu uue koolivormi üle. See oli ka peamisi põhjuseid, miks vanemad kokku
kutsuti. Hoolekogu soovis teada saada lapsevanemate suhtumist ideesse valida koolivormiks kooli logoga
pluus. Vastukaja oli positiivne ja idee läkski käiku. Lisaks tegi kooli sotsiaalpedagoog Kersti Sillaots kokkuvõtte õpilaste seas läbi viidud ankeetküsitlusest koolikiusamise kohta. Hoolekogu kostitas omalt poolt külalisi maitsvate suupistete ja kohviga. Kujunes vaba ja sundimatu õhkkond, millest ei puudunud ka väike vaidlus. Samas eks see viibki edasi.
Loodetavasti kujuneb sellistest kokkusaamistest edaspidi kena traditsioon ja lapsevanemad leiavad tänu sellele meelsamini ja sagedamini tee kooli. Oluline on julgelt väljendada oma mõtteid ja soove nii vanemate
kui kooli poolt, sest eks laste kasvatamine ja õpetamine ongi lastevanemate ja kooli ühine hool.
/ Hoolekogu liige Küllike Raudkivi /
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OMALOOMING :

Olete oodatud

Suvi on leidnud oma alguse
Päikese kuldses valguses
Iga särava rõõmuga

Heimtali Põhikooli

KEVADKONTSERDILE !
teisipäeval, 5.juunil 2012

Külvanud üle rõõmuga
Suvi oma kleepuva lämbusega

kell 17.00 mõisa saalis.

Kaasavad magusad lõhna uhangud
Äikesesinine taevas
Õhk müriseb vaevas
Energiat täis piksenooled

01.06

Ülevallaline lastekaitsepäev
Heimtalis

02.06

Maakonna laulu- ja
tantsupidu Viljandis

05.06

Kevadkontsert

Päike paistab ilm on soe,
raamatuid ma nüüd ei loe.
Kuulan linnulaulu,
vaatan liblikalendu.

15.06

9. klassi lõpuaktus

/6. klassi õpilane Erko Sild /

01.09

Niisutab nahka hellusega
Tuule soojad puhangud

Olulised kuupäevad :

16, 30.06 Unustatud mõisad
01, 19.07 Unustatud mõisad
03, 04.08 Unustatud mõisad
Kooli avaaktus!

Lõhestavad külma-sooja pooled
/8. klassi õpilane Madli Kõiv/

1.

2.

3.

4.

2.

1.

/ 3. klassi õpilane Johanna Perko/

***

Kooli tegemistest loe:
heimtali.blogspot.com ja
www.heimtali.vil.ee
Koolilehe toimetus: Liisi Voll, Kaidi
Krusberg, 9. klass,
Kärt Tomp, Madli Kõiv, Gertrud Sindi ja
Janar Kiik 8. Klass
Keeletoimetaja: Erika Udaltsova
Vastutav toimetaja: Elina Tirgo
Telefon: 43 51 096,
E-post: huvijuht@heimtali.vil.ee

Õpetaja küsib Jukult: „Mida sa teeksid, kui oleksid merel ja paadi
ühte otsa tuleks auk?”
Juku: „Ma teeksin teise otsa ka augu, et sissevoolav vesi saaks välja
voolata!”

ILUSAT KOOLIVAHEAEGA JA
PALJU PÄIKEST !

4.
3.

/ 5. klassi õpilane Agur Hannuson/

NALJANURK
Bioloogia õpetaja loeb tunnis õpilasi juba mitmendat kord üle, üks
on puudu. Lõpuks siis küsib klassi käest: “Kes teil puudub?“ Klass
vastab, et mitte keegi. Õpetaja siis vaatab uuesti ja hakkab naerma:
„See üks magab seal ja mina mõtlesin, et see on jopehunnik.“
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