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LOE KIIRESTI, HÄÄLDA SELGESTI!
Ühes väikeses armsas riigis on
väike mägine linnake.
Selles väikeses mägises linnakeses on
väike värske vallake.
Selles väikeses värskes vallakeses on
väike rahulik külake.
Selles väikeses rahulikus külakeses on
väike vana mõisake.
Selles väikeses vanas mõisakeses on
väike vahva koolike.
Selles väikeses vahvas koolikeses on
väike väikeklassike.
Selles väikeses väikeklassikeses on
SUUR SOOV SUUREKS SAADA!
Heimtali Põhikooli väikeklassi pere

Selles numbris:
Loe kiiresti, häälda
selgesti!
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KIIDAME III ÕPPEVEERANDIL HÄID JA VÄGA HÄID ÕPPIJAID
Väga hea õppeedukusega lõpetavad III veerandi : I klass- Oskar Link, Romet Luik, Merilin Mirka,
Liisbet Sõerde, Lisandra Romantšuk, Kertu Puna, Alo Malmre; II klass- Ron-Oskar Ruuben; III klass
- Remy Martin Kõiv; IV klass- Kärt Kask, Laureen Luik, Anita Eliis Mutle; V klass- Liset Kasepuu;
VII klass- Marcus-Sander Ruben; VIII klass- Carmen Wang
Hea õppeedukusega lõpetavad III veerandi: I klass- Anett Ariva, Brigita Kaljula, Märt Kannel, Andra
Mägi, Martin Mändoja, Marielle Alexandra Tipp; II klass- Ailo Andri Hantson, Ruudi Koovit, Kertu
Tooming, Marcus Viirpalu, Martin Viirpalu; III klass- Karl Ariva, Kairit Kannel, Alex Karu, Andra
Karu, Jaanus Kõll, Mirt Mändoja, Kristin Vaigla, Oliver Persidski; IV klass- Helen Parik, Markus
Saar, Helena Tiidu, Kaisa Karin Jaaska, Kätlin Kuus; V klass- Kayla Louisa Küttä, Germann
Kuznetsov, Janette Pähn, Mirtel Puna, Sten Alex Veidenbaum; VI klass- Mark Joakim Saaremets,
Sandra Tjuška; VIII klass- Reinis Kiss, Berit Lehtsaar, Karolina Niinelo, Rocco Smirnov, Artur
Vinnal
Õpilased, kes pole puudunud: I klass- Anett Ariva, Priit Sander Salumets, Ragnar Tomson; II klassAilo Andri Hantson; III klass- Karl Ariva; V klass- Kayla Louisa Küttä, German Kuznetsov, Markus
Riigor, Sten-Alex Veidenbaum; IX klass- Tormi Suurpuu
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Albina: Millal Te viimati ärritusite?
Eelmise aasta 17. novembril.
Eneli: Kuidas Teil üldiselt läheb?
Heimtali Põhikooli direktor Eero Metsvahil
Põnevad ajad. Uue väikeklassi avamine on olnud
täitus 1. jaanuaril 2016 kümme aastat kooli
väljakutse.
direktorina. Sellega seoses soovis koolipere
Markus: Mis on olnud kümne aasta jooksul
teada saada, millise mehega ikkagi tegu on!
kõige raskem?
Üldiselt on keeruline nende õpilastega, kes ei suuda
Ly: Kuidas olete rahul oma töötingimustega?
või ei taha aru saada reeglitest ning kellega ei ole
Väga rahul. Mul on oma kabinet, kool asub loodus- võimalik sõlmida kokkuleppeid.
kaunis kohas ja kodu lähedal.
German: Milliste spordialadega olete tegelenud?
Aga kolleegidega?
Kergejõustiku, jalgpalli, korvpalli, käsipalli, sulgÖeldakse, et kool on oma juhi nägu. Seda nägu on palli ja saalihokiga.
võimalik teha eripalgeliseks. Vahel on vaja grimmi
rohkem, kuid enamasti ei ole vaja seda kasutada.
Imponeerib, kui õpetajad mõtlevad suuremalt kui
ainult oma tunni raames. Panustamist tunnivälistesse tegevustesse ja ühtse keskkonna loomisesse hindan kõrgelt. Kollektiivi tugevus seisneb ühtsuses –
see on kui võistkondlik sport. Keti tugevus on tema
kõige nõrgem lüli.
Aivo: Miks Teile meeldib direktor olla?
Mulle meeldib end haridusmaastikul teostada. Peale 15. aastast õpetaja karjääri arvasin, et võiksin ka
direktori ametit proovida.
Maret: Millistest komponentidest koosneb
direktori töö?
Kõige suurem komponent on kooli toimimise eest
vastutamine. Selleks on vajalik õpetajaskonna oleDirektor Eero Metsvahi
masolu ja töötingimuste loomine (maja korrashoid,
puhtus, söök jne). Kui inimestel ei teki Heimtali Brayen: Milline oli Teie esimene tööpäev
Põhikooli toimimise osas küsimusi, siis järelikult Heimtali Põhikoolis?
süsteem töötab.
Asusin tööle 1. jaanuaril 2006. Tutvusin töötajatega. Esimene päev oli huvitav, kuid mõisamaja käänulised ja sopilised koridorid eksitasid veidi.
“Panustamist tunnivälistesse
Milena: Kas Teil on direktoritest sõpru?
tegevustesse ja ühtse keskkonna
Ikka on, näiteks Vello Rits. Tema aitas mind algusaegadel palju. Veel on mul mitmeid direktoritest
loomisesse hindan kõrgelt. “
tuttavaid.
Martin: Kuidas kooli kaamerad töötavad?
Elis: Mis kuuluks Teie unistuste kooli juurde?
Kaamerad surisevad koguaeg. On võimalik vaadata
Arvan, et praeguse Heimtali Põhikooli juurde võiks tagasiulatuvalt. Suurendada, vähendada, pildistada.
rajada täismõõtmetega staadioni. Mõisas võiksid
Alo: Kas Teil traktor on?
klassiruumid mahutada praeguse 18 õpilase asemel
Jah, on küll. Mul on murutraktor Raider 13R ja siis
25 õpilast. Söögisaal ja mõisa saal võiksid olla kaks
ratastraktor mtz 52.
korda suuremad.
Kersti: Kas 10 aasta jooksul on olnud hetki, kui Aga kas ise olete ehitanud traktoreid?
Ehitanud ei ole, aga remontinud olen küll.
tunnete, et „vaip“ läheb alt ära?
Ilmselt ei ole, kuid on olnud teravaid situatsioone. Aga kas Te metsamees olete?
Õnneks on siin majas inimesed, kellele sellistel het- Võib öelda, et mitte ametlikult. Metsas olen käinud,
puid langetanud. Mul on saag, millega teen puid ja
kedel toetuda.
kütan maakodu.

INTERVJUU DIREKTORIGA
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Eriline huvi oli looduse ja eriti dinosauruste vastu.
Mul on hästi meeles, kui vanaema küsis, kas ta
Minul tekkis huvi raa- võib ladinakeelsed sõnad vahele jätta.
matute vastu juba 45aastasena, kui mu va- Kui läksin 7 aastasena 1. klassi, pidin lugema õppinaema luges mulle mui- ma. Küll see oli raske! Ma ei tahtnud üldse õppida,
nasjutte. Ma ei tea aga kohusetunne sundis takka ja äkki polnudki lumiks, võib-olla seepä- gemine enam vastumeelne. Suur abi oli vanaemast,
rast, et tüdinesin mui- kellega koos lugesime teatmeteoseid ja vahel ka
nasjuttudest, aga hakka- muinasjutte. Lõpuks lugesin täitsa vabalt ja ei vajasime
raamatukogust nud vanaema abi.
teatmeteoseid
võtma. Hakkasin lugema üksi ja arvan, et sain loetust ka
Võtsime
lugemiseks aru. Kuna olen tihti üksi, on mul palju aega. Loen
laste-etsüklopeediaid
veel seetõttu, et pääseda oma elu muredest. Ma
kui ka täiskasvanutele lihtsalt süvenen nii väga loetavasse raamatusse, et
mõeldud raamatuid.
ei pane ümbritsevat tähele.

MINU LUGEMISHUVI

Kristjan Jaak Valk 8. klass

MINU VASTLAPÄEV
Sellel aastal oli veider vastlapäev. Lund ei olnud
ja sellepärast ei saanud lasta vastlaliugu. Sellest
hoolimata toimusid esimese kolme tunni ajal spordihoones vastla vigurmängud. Meil läks hästi!
Võistkond, kus mina olin, sai kolmanda koha.
Neljanda tunni ajal läksime kogu kooliperega õue
ja moodustasime inimestest 112. Peale seda tegi
iga klass 112. Materjali valik oli vaba. Fotodega
on võimalik tutvuda kooli kodulehel. Sõime hernesuppi ja maitsvaid kukleid, nagu vastlapäeval
kombeks.

Andra Karu 3. klass

7.KLASSI REIS SOOME
TÄNAPÄEV
Nõme on käia tänawal ringi
Kõigil käes tahwlid ja nutid
Lähed poodi wõi kohwikusse
Kõik istuwad ja toksiwad
Oled koolis, teatris wõi kinos
Kõik istuwad ikka ja jälle
Oma telefonides
Kristi Mägi 7. klass 2015

Hommik algas väljasõiduga kooli juurest kell
04.25. Jõudes sadamasse, kohtasime meie giidi,
kelle nimi oli Piret ning kes oli väga jutukas ja sõbralik. Helsingisse jõudes ootas meid buss, mis viis
meid Fazerisse. Seal räägiti meile firma ajaloost.
Peale väikest loengut viidi meid koridori, kus näidati kakao tegemist. Koridori lõpus oli uks, kust
läbi ei lastud, kuna seal tehti šokolaadi. Ukse kõrval olid riiulid, mille peal olid Fazeris toodetud
maiustused. Peale Fazeri külastust viidi meid
Heureka keskusesse, kus sai proovida mitmesuguseid atraktsioone. Näidati ka, kuidas rotid korvpalli
mängivad. Enne laevale minemist anti meile vaba
aeg linnas olemiseks, kuid inimliku vea tõttu jäime
laevast maha. Jäime järgmist laeva ootama. Sadamas oli väga lõbus ning sõime Fazerist kaasa antud
kompvekke. Heimtalisse jõudsime tagasi järgmisel
päeval kell 02.00.
Marcus-Sander Ruben 7. klass
3

TÄHTSAD KUUPÄEVAD EELOLEVAL
PERIOODIL
5. aprill—lastevanemate kokkusaamine kell 17.30
22. aprill – noortepäev “Proloog”
24. aprill – Talgud (Mõisa ümbruse heakorratööd)
6. mai – heategevuskontsert “Me hoolime”
25. mai -9 . klassi viimane koolikell—Tutipidu
31. mai – Kevadpidu
3. juuni — Aastalõpu tunnustamine
18. juuni—Põhikooli lõpuaktus
Riiklikud tasemetööd:
10. mai – 6. klassi eesti keel
11. mai – 3. klassi eesti keel
12. mai – 6. klassi matemaatika
17. mai – 3. klassi matemaatika
18. mai – 6. klassi kolmas töö (õppeaine teadmata)

8. klassi loovtööde esitamise tähtaeg komisjonile
4. mai ja kaitsmine 11. mail.
Põhikooli lõpueksamid:
1. juunil – eesti keel ja kirjandus
8. juunil – matemaatika
13. juunil – valikeksam (õpilaste valikud inglise
keel, ühiskonnaõpetus, geograafia)
Vaheajad:
-kevadvaheaeg 19. märts 2016. a kuni 27. märts
2016. a;
-suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 4. juuni 2016. a
kuni 31. august 2016. a.
Lisainfo: www.heimtali.vil.ee,
www.heimtali.blogspot.com.ee või kooli huvijuhilt:
huvijuht@heimtali.vil.ee

Heimtali Põhikool soovib
Kersti Nõmmele palju õnne
kümnenda tööjuubeli
täitumise puhul!

HOROSKOOP-Koolivaheaja eri
Jäär - Kui magad järgnevatel päevadel palju, oled välja puhanud.
Sõnn - Vaheajal koolitöid tehes on uuel õppeveerandil kergem.
Kaksikud - Mees sõnast, härga sarvest. Oled vaheajal eriti hoolas oma asjade suhtes.
Vähk - Tähtedeseis lubab, et kannad vähem sisejalanõusid.
Lõvi - Jäta e-kooli külastus vaheaja lõpu poole, muidu võivad tekkida üleliigsed pinged!
Neitsi - Kuu faasist lähtuvalt võib tekkida kooli igatsus. Kompenseeri seda kooli ümber jalutamisega.
Kaalud - Ära liialt palju toas konuta. Õues jalutades võid komistada heade ideede otsa.
Skorpion - Plaane tehes arvesta sellega, et on koolivaheaeg.
Ambur - Järgmisel õppeveerandil ootab Sind vähemalt üks hea hinne.
Kaljukits - Sul on soovituslik vaheajal koolivormi kanda. See lööb mõtted klaariks!
Veevalaja - Tuuluta omi mõtteid lehitsedes lugemikku.
Kalad - Võiksid tavalisest rohkem kannatust varuda, sest väga võimalik, et koduseid töid on liiga vähe
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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