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HEIMTALI

PÕHIKOOLI KOOLILEHT

SÜGISVAHEAJA OOTEL
On aeg teha esimesi kokkuvõtteid alanud õppeaastal. Start pärast suvevaheaega
pole just kerge olnud. Esimesel koolipäeval oli avaaktusel 117 õpilast, võrreldes
eelmise aastaga on see arv veidi kasvanud. Kaasaegses õpikeskkonnas ja rikkaliku huvitegevusega koolipäevades on toimunud palju põnevat. Kõigil, kes on
soovinud, on olnud võimalus end õppetöös, võistlustel, huviringides, olümpiaadil, avatud klassis, raamatukogus täiendada ja teostada. Õppetöös väga edukaid
ja edukaid oli kokku 36, s.o 31 % õpilaste koguarvust.
Väga entusiastlikult on rakendunud kooliraadio Mõisa Hääl, meil on käinud mitmeid külalislektoreid kõnelemas väga erinevatel teemadel, startis noorte ettevõtlikkuse programm ENTRUM, 4.-6. ja 8.-9. klass said käia RMK loodusretkedel ja veepuhastusjaamas, 7. klassil seisab külastus Olustvere tähetorni veel ees.
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LEIVANÄDAL
Oktoober on Hea õpetaja kuu, kus igal nädalal on erinev teema. Kuu algas õpetajate nädalaga, mille raames tähistasime 9. klassi korraldusel õpetajate päeva.
ENTRUM
Teisel nädalal olid tähelepanu all lapsevanemad, kellega koos pidasime kokku
ÕNNITLEME
kolm kokkusaamist verandakohvikus. Kohale tulid poolte õpilaste vanemad.
Osaleti leivanädala üritustel ja valiti lemmikleib. Veerandi viimane nädal kesKUULUTUSED,SUDOKU
kendus karjääriõppele, kus nõustati 9. klassi õpilasi. Reedel on külas Euroopa
Noored projektimeeskond, kes tegeleb 7.-9. klassi õpilastega ning 5.-6. klass
osaleb võistkondlikus karjääri- ja loodusõppeteemalises GPS orienteerumismängus kooli lähiümbruses.

Ja ongi algamas koolivaheaeg, mille igaüks saab sisustada vastavalt oma soovidele ja võimalustele. Selleks
kõigile päikest ja häid mõtteid ning tegusid, et saaksime koos edukalt vastu minna jõulueelsele õppeveerandile.
Urve Mukk / Õppealajuhataja

ESIMESED KOOLIMULJED
Laureen Luik: Mulle meeldib see kool, sest siin on vähe lapsi, on puhas, avar, valge. Loodus on ilus. Raamatukogu on lähedal. Toit on hea.
Helena Tiidu: Meeldib see kool, maja on suur, on kaks maja. Saab kohe pärast kooli trenni minna. Trenn on
tasuta. Ruumi on palju. Raamatukogu on lähedal. On puhas. Vahetunnis saab joosta, saab sõpru leida. Kool
on väike.
Anita–Eliis Mutle: Siin on palju sõpru, saab õppida. Kool on lähedal, saab jalgsi koju minna.
Milena Krushaeva : Saab õppida. Tohib vahetunnis tahvlile joonistada ja mängida. Saab lugeda loomadest ja õues hobuseid vaadata.
Kaisa Karin Jaaska: Siin on palju sõpru. Hea söök
on.
Helen Parik: Maja on hästi ilus. Vahetunnis saab
ringi joosta.
Madis Vinnal: Puud on pargis värvilised.
Küllike Raudkivi /1.klassi juhataja

Fotol 1. klass esimesel koolipäeval
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ÜKS PÄEV ÕPETAJANA
05.oktoobril toimus Heimtali Põhikoolis õpetajate päev.
Õpetajaid asendas 9.klass.
Kirjeldame seda päeva kokkuvõtvalt mõne lausega.
Milline oli see päev meie jaoks ja kas oli midagi üllatavat?
Kärt – Ma olin matemaatikaõpetaja. Polnud hullu midagi, kõik laabus päris hästi ja isegi sellised
õpilased, kellest poleks oodanud, et nad vaiksed on, olid vaiksed. Igat pidi võib rahul olla.
Mati – Ma olin saksa keele ja ajalooõpetaja. Poleks oodanud 8. ja 7. klassilt niisugust vaikust, nagu seda õpetajate päeval oli. Tõesti, nad olid vaiksed ja tegid tööd.
Gert – Ma olin kehalise kasvatuse õpetaja. Muidu oli normaalne, aga 8. klassi poistel oleks võinud olla kehalise riided kaasas ja 7. klassi tüdrukud oleks võinud olla natukenegi viisakamad.
Gertrud – Olin matemaatikaõpetaja. Kõik sujus väga hästi. Minu üllatuseks tegid õpilased tunnis
kaasa. Eriti veel 8. klassilt ei oodanud ma sellist koostööd. Väga positiivne kogemus.
Janar – Olin saksa keele ja loodusõpetuseõpetaja. Kõik õpilased tegid kaasa ja eriti 8. klass oli
korralik. Isegi 6.klass tegi ilusasti tööd kaasa ja ühegi õpilasega ei olnud probleemi.
Madli – Olin inglise keele õpetaja. Oli tore, 3. ja 4. kl. olid armsad ja tahtsid õppida ning neid oli
tore õpetada.
Marili – Olin eesti keele õpetaja. Kõik oli üllatav. Poleks uskunud sellist vaikust mis oli. Koostöö
sujus väga hästi. Võiks seda päeva kindlasti korrata.
Karl O. – Olin 1.klassi õpetaja. Neile oli tore raamatut lugeda ja pargis jalutada. Kõik sujus hästi.
Villu – Olin 3.klassi õpetaja. Kõik tegid tunnis korralikult tööd kaasa. Vahepeal küll lärmasid,
kuid muidu sujus kõik hästi.
Jass Kalev – Olin eesti keele õpetaja. Normaalne ja lihtne oli. Klassid olid vaiksed ja tegid koostööd ilma vaevata, kuigi vahest tuli häält tõsta.
Ranno – Olin 1.klassi õpetaja, kõik oli väga rahulik. Õpetajate päeva võiks olla mitu korda aastas.
Ahti – Olin 2.klassi õpetaja, kõik sujus hästi, lapsed tegid usinasti tööd ja polnud mingit probleemi.
Karl H. – Olin 2. klassi õpetaja. Üldiselt sujus kõik hästi, aga mõningad lapsed tegid ka kõvemat
häält.

Fotol 9. klass Õpetajate päeval
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Markus – Olin direktor. Oli huvitav tunde anda ja oli täiesti teistmoodi elamus, aga tunde ise anda ei
tahaks.
Martin – Olin 4. klassi õpetaja. Lapsed oli tublid ja tegid kõik tööd ilusti kaasa, aga tunde ise ei tahaks
anda.
Katriin – Olin inglise keele õpetaja. Lapsed olid toredad ja koostöö sujus hästi.
Mart – Olin kehalise kasvatuse õpetaja. Lahe kogemus oli, paljud ei kuulanud sõna, aga sellegi poolest
oli väga naljakas ja imelik olla õpetaja.
Harles – Olin 3. klassi õpetaja. Kõik õpilased olid aktiivsed ja tegid tunnis kaasa.
9.klass

Matemaatikaõpetajad tundi
andmas

1.klassi
loodusõpetus

MÕISA HÄÄL RAPLAS ehk Kuidas me bii jagama hakkasime
11.oktoobril läksime Mõisa Hääle esindusega (Janar, Mari-Liis, Erko, Kristina, Markus ning ka Kersti,
Madis ja Sten) Raplasse RVG kooliraadiole külla - meie eesmärgiks oli vaadata, kuidas toimetab mõni
teine kooliraadio- ikka lootuses ise miskit vahvat juurde õppida, saada häid ideid ja julgust edaspidiseks. Raplasse hakkasime sõitma kell 6.42. Ärkama pidime kell 5.00. Ärkamine oli küll väga raske,
kuid kõik olid õigeaegselt rongijaamas, et teele asuda. Rongiga sõitsime umbes 1h 20 min. Nii mõnigi
meist kippus küll vahepeal tukkuma jääma, kuid teiste säravalt positiivne ja hea tuju suutis ka tukastajaid siiski üleval hoida ja vestlusesse haarata. Edelaraudtee rongiga oli meil võimalus sõita tasuta. Oleme selle võimaluse eest väga tänulikud Edelaraudtee AS-le ja Neddy Kramerile ning väga sõbralikele
ja toredatele vagunisaatjatele (kusjuures paljud meie hulgast sõitsid viimati rongiga siis, kui jalgrattaks
oli kolmerattaline ja lemmik sõnapaariks „Minu oma ja ei taha!“). Kui rongi pealt maha läksime, siis
hakkasime kooli poole minema. Kooli suunda teadis hästi Mari-Liis (kes sellel päeval oli meid juhendav rõõmsameelne GPS-süsteem). Kooli kõndisime umbes 20 min (pigem küll jooksime, sest täpsusest pidasime kõik lugu). Seal võttis meid vastu RVG raadio juhendaja Edmund (väga tore ja muhe
juhendaja, kes oli igati nõus meid õpetama, aitama, juhendama). Tegime ka kooliga tutvust (meie
vaieldamatuks lemmikuks oli bändiruum, milletaolist sooviks enda kooligi ja siis olimegi hopsti otseeetris koos RVG Arviga (tõeline sõnasepp ja tegus poiss, kellel tuli mõtteid ja juttu varrukast) ja Erikuga (raudselt Rapla kõige kenam suurte muusikaliste teadmistega pikajuukseline hästi kitarri tõmbav
noormees). Nemad on tegelenud kooliraadioga umbes 3 aastat, kuid eelmine aasta oli neil paus, kuna
Arvi redutas Austraalias. Kui olime üle poole päeva seal veetnud, avanes meil võimalus ka otse eetris
teha oma esindusega saadet, seda on võimalik kõigil kuulata aadressil http://
raadio.rvg.edu.ee/?Arhiiv:2012-2013_aasta_saated:11.10.2012_saated.
Saate pikkuseks on peaaegu 1 h, mis on alustuseks päris suur saavutus. Kuulake
kindlasti järgi, sest meil oli stuudios vahva, tore ja lõbus. Jepiii! Mõisa Hääl ruulib
ja on peagi eetris ka koolivälisel ajal internetis. Olge meiega ja olge kuuldel!
Mõisa Hääle meeskond
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RMK õppepäevad
24. septembril käis 9. klass Tipu looduskoolis. Tipu looduskooli läksime hommikul kell 8.35. Alustuseks anti igaühele karp, kus oli mingi muld sees ja siis pidime leidma endale need, kellel olid samad
mullad. Selle järgi tegime järgnevalt oma grupid. Gruppides oli 4-5 liiget. Tutvusime alustuseks, millised mullad on Eestimaal olemas. Kui olime teadlikud, millised mullad on Eesti olemas, läksime õue,
seal hakkasime tegema mullaproove. Mullaproovi võtmiseks oli spetsiaalne tööriist, millega seda teha. Kõik grupid võtsid mullaproovi ja vaatasid, millised mullakihid olid olemas ja millisesse gruppi
nad kuulusid. Alustuseks võttis esimene grupp mullaproovi sellisest kohast, kus oli mõni üksik puu.
Järgnevalt läksime aina metsa poole. Mullaproove võtsime umbes maapinnast 50cm sügavuselt. Kui
olime õues proovid ära võtnud, läksime majja ja hakkasime töölehti täitma. Töölehtedel oli vaja otsida antud tekstist, millised mullad on näiteks Muhu saarel. Töölehti täitsime grupis. Lõpuks tehti meile mäng. Tänutäheks saime ühe märgi. Kell 12.30 hakkasime kooli tagasi sõitma.
Janar Kiik/9.klass

Fotol 5. klass külastamas RMK õppepäeval
Viljandi Veevärki
Fotol 8. klass külastamas RMK õppepäeval
Jõgeva metsamaja

INTERVJUU ÕPETAJAGA TARVO PRINZMANNIGA
1.Kuidas meeldib teile meie kool?
Meeldib väga, kaasaegne maakool
2.Kas teile meeldib käia meie koolis õpetamas?
Jah, mulle meeldib selles koolis õpetamas käia.
3.Milline on meie kooli tööõpetuseklassi tehnika?
Väga heal tasemel. Paljudel teistel koolidel puudub selline tööõpetuseklass. Kasutage seda, mis teil
on!
4.Milliseid võimalusi on meie koolis teha puutööd?
Suurepärased võimalused, ainult ruumi võiks rohkem olla.
5. Millised on ootused teie poolt õpilastele järgmisteks veeranditeks?
Üksteisemõistmist. Võiks olla rohkem töötahet. Püüdlikkus, kuulamine, kui õpetaja räägib. Kui õpetaja seletab, siis tuleks koos kaasa mõelda.
Janar Kiik/9.klass
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LEIVANÄDAL 2012
Kolmapäeval lugesime 1.-3. klassile ette uuest leivaraamatust. Meie klassist lugesid kõik.
Reedel toimus meil laat. Seal müüdi igasuguseid asju.
Müüjateks olid 1.-5.klassi õpilased. Mõni vanemate klasside
õpilane müüs ka. Müügile toodi kooke, pirukaid, puuvilju,
hoidiseid ja mänguasju.
Terve nädal oli vahva!
Johanna Perko/4.klass
Kolmapäeval,
10.oktoobril said
õpilased valida
parimat koolileiba.
Valikus oli 8
erinevat leivasorti.

Fotol Johanna lugemas.

Fotol Parim koolileib valik.

Fotol Tanel lugemas.

“PARIM KOOLILEIB
2012” ON
VÄRSKA TUMMÕ —
34 HÄÄLEGA !

Reedel sai iga klass panna välja
võistkonna ja võistelda leivavõistlusel: “Meie leib”.
Võistlema tulid 2. klass, 3. klass,
5. klass, 6. klass ja 9. klass.
Fotodel näed nende meistriteoseid.

NOORTEPROGRAMM ENTRUM
Eile alustas Pärnus piduliku avasessiooniga kolmandat hooaega Eesti Energia noorteprogramm Entrum. Entrumil
osales eile üle 700 osavõtja neljast maakonnast: Hiiumaalt, Saaremaalt, Viljandimaalt ja Pärnumaalt. Meie koolist
oli inspiratsiooni saamas 4 noort: Reet, Kärt, Madli ja Markus.
Tänavu julgustavad noori oma unistuste nimel tegutsema Eesti ettevõtlikkuse eeskujud: Londoni OM hõbemedali
võitja Heiki Nabi, Eesti noor ettevõtja 2010 ja restoraniomanik Anni Arro, "Ajujaht 2010" võitja ja Click&Grow
lillepoti autor Mattias Lepp, "Eesti otsib superstaari" finalist, laulja ja saatejuht Teele Viira, näitleja, laulja, lavastaja ja maailmarändur Marko Matvere. Mentoritena panustab noorte arengusse ligi 100 tegutsevat ettevõtjat üle Eesti.
Avasessioonil rääkisid patroonid, mis neid on inspireerinud, millised takistused on nad ületanud, et oma eesmärke
saavutada. Patroonide 5 hüüdlauset: Usu iseendasse! Leia oma kirg! Mõtle nutikalt! Alusta julgelt! Ole õnnelik!
Kui soovid näha, mida tehti eile Pärnus, siis on võimalus sul vaadata Entrumi kodulehelt (www.entrum.ee) ühte
osa inspiratsioonikoolitusest, mida viis läbi Harald koos patroonide Anni ja Markoga.
Tuleb vägev Entrumi aasta ja sul on võimalus ühineda selle programmiga, saates oma idee hiljemalt 04.novembriks
ja osaleda konkursil “ Olen ettevõtlik”. Täpsemat infot leiad Entrumi kodulehelt või tule uuri minu käest.
Elina Tirgo/ Huvijuht

LEHEKÜLG 6

ÕNNITLEME
VÄGA TUBLISID JA TUBLISID ÕPPUREID I VEERANDI LÕPETAMISEL
I klassis on kõik hästi koolis käinud ja oma kooliteed edukalt alustanud. Numbrilisi hindeid neile
ei panda.
Ainult „5“:
Liset Kasepuu,Mirtel Puna ja Janete Pähn

2.klass

Kelli Maksimova ja Elina Tiidu

3.klass

Carmen Wang

5.klass

Mait Allas

7.klass

„4“ ja „5“ :
Karl Kask, Kayla Louisa Küttä, Markus Riigor, Gregor Vainola, Sten-Alex
Veidenbaum, Simo Verrev

2.klass

Keily Hiielaid, Raimo Hunt, Aivo Jüris, Hanna Kristin Kuusik, Maila Kõll, Anete
Leiman, Karina Pedanik, Sandra Tjuška

3.klass

Johanna Perko, Tanel Räästas

4.klass

Gerda Hein, Berit Lehtsaar, Karolina Niinelo, Rasmus Savi, Rocco Smirnov, Kristjan
Jaak Valk

5.klass

Tormi Suurpuu, Joosep Voll

6.klass

Madli Kõiv, Mati Raadik, Gertrud Sindi, Kärt Tomp

9.klass

Sudokul on vaid üks reegel:
Ruudustik tuleb täita numbritega 1-9 nii, et üheski
reas, veerus ega regioonis ükski number ei kordu !

2
8

4

2
7

6
1 3
7
2 8
8 7 1 4 3 6 9
4 5
6
5 6
1
3
9
1
6
9

Kas sina, 5.5.-9.klassi, noor sooviksid
osaleda sulgpalli trennis ?
Anna endast märku
huvijuhile kuni
25.oktoobrini !

Kooli tegemistest loe:
heimtali.blogspot.com
www.heimtali.vil.ee
Keeletoimetaja: Erika Aas
Vastutav toimetaja: Elina Tirgo
Telefon: 43 51 096, e-post:
huvijuht@heimtali.vil.ee

