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KIIDAME III ÕPPEVEERANDIL HÄID JA VÄGA HÄID ÕPPIJAID 

JUHTKIRI 
Paljud Heimtali Põhikoolis käivad õpila-

sed on teistega arvestavad ja viisakad, ent 

lapsi, kes käituvad teiste suhtes lugupida-

matult, kellele valmistab raskusi kuula-

mine ja piiride tajumine, tekib üha juur-

de. 

Kiire elutempo muudab laste ja vanemate 

suhted pealiskaudsemaks ning 

perekonnas jäävad rääkimata südamlikud 

silmast-silma jutuajamised. Koos 

sellega kaob oskus kuulata, teiste emot-

sioone tajuda ning vanemliku 

tähelepanuta jäävad ka lapse tegemised. 

Kutsun üles vanemaid näitama oma  

lastele head eeskuju ja elama 

järjekindlalt nende tegemistele kaasa. 

Ei saa vanemana eeldada lapselt 

midagi, millest ise kinni ei peeta. See 

puudutab nii viisakust, korrektset riietu-

mist, nutiseadmete kasutamist kui ka  

õppimisse ja töötamisse suhtumist.    

Lapsel on keeruline uskuda, et õppimine 

on  tähtis, kui vanem haridusse, kooli või 

õpetajasse ei usu. Käitugem hoolivalt, 

tundkem huvi ja panustagem koostöös-

se, sest just see annab eelduse tugevale 

ja jätkusuutlikule haritud noorsoole! 

 

 

 

 

Sotsiaalpedagoog  

Kristi Tikkerbär 

III veerandi lõpetasid ainult „5”ga: 

1. klass: Johanna Kink, Ramon Mutle, Ketlin Semjo-

nov, Kessu Vinkel 

2. klass: Anett Ariva, Oskar Link, Romet Luik, Alo 

Malmre, Merilin Mirka, Martin Mändoja, Kertu Puna 

3. klass: Martin Viirpalu, Anne Marie Õmblus 

4. klass: Andra Karu 

5. klass: Kärt Kask, Kätlin Kuus, Anita Eliis Mutle, 

6. klass: Liset Kasepuu 

8. klass: Marcus-Sander Ruben 

III veerandi lõpetasid hinnetega „4” ja „5”  

tunnistusel: 

1. klass: Lee Ilus, Kaspar Kink, Leo Lihtne, Saskia 

Oja, Neiro Pähn, Romek Ragnar Soa 

2. klass: Brigita Kaljula, Märt Kannel, Lisandra 

Romantšuk,  Liisbet Sõerde 

3 .klass: Ruudi Koovit, Ron-Oskar Ruben, Marcus 

Viirpalu 

4. klass: Karl Ariva, Kairit Kannel, Mirt Mändoja, 

Kristin Vaigla 

5. klass: Kaisa Karin Jaaska, Milena Krushaeva, 

Laureen Luik, Helen Parik, Markus Saar, Helena Tiidu  

6. klass: German Kuznetsov, Kayla Louisa Küttä, 

Mirtel Puna, Janete Pähn, Laura –Liis Säde, Sten-Alex 

Veidenbaum 

7. klass: Mark Joakim Saaremets, Sandra Tjuška 

9. klass: Gerda Hein, Berit Lehtsaar, Rocco Smirnov, 

Kristjan Jaak Valk, Artur Vinnal, Carmen Xin Lin 

Wang 

 

Kõige tublimad kooliskäijad: 

1.klass: Saskia Oja 

2.klass: Anett Ariva, Brigita Kaljula, Romet Luik, Karl 

Mängel  

3.klass: Maru Kõiv, Sten Sarv 

4.klass: Karl Ariva, Mirt Mändoja, Kauri Orason, 

Kristin Vaigla 

6.klass: German Kuznetsov, Ruudi Miller, Berit Pulk, 

Sten-Alex Veidenbaum  
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TEGEMISI KOOLIVÄLISEL 

AJAL 

TEATRIS 

1. veebruaril käisid vanemate klassi-

de õpilased Aitan Lapsi programmi 

raames Ugalas vaatamas satiirilist 

kuulsuskomöödiat ,,Tasujad“. Eten-

dusega taheti näidata tänapäeva 

meedis vigu ja seda, et inimesed jäl-

jendavad pimesi kuulsusi, kuid kuul-

sused ei ole alati kõige teravamad 

pliiatsid karbis. Lugu oli õpetlik ja 

sundis mõtlema, kes, kas ja miks on 

kuulsuse narrid. 

Jaanus Voll ja õpetaja Maret Pugal 

OTEPÄÄL 

5. ja 8. klass käis 8. veebruaril Ote-

pääl tuubitamas ja suusamuuseumis. 

Viiendikele meeldis seal väga, kuid 

kahendikele tundus tuubitamine veidi 

titekas. Kuid vaatamata sellele oli 

päev lõbus. 

Marcus-Sander Ruben 

KLASSITÖÖ 

17. veebruaril tegime klassiöö. Selle 

mõte oli koos aega veeta. Kogunesi-

me muusikaklassi. Üleval olime terve 

öö: mängisime peitust, pallimänge, 

vaatasime õudusfilme ja jooksime 

niisama ringi. Meil oli väga lõbus. 

Samal ajal oli koolimajas ka 8. klass. 

Pärast kogunemist hakkasime kohe 

kokkama. Õhtusöögiks tegime spa-

gette poloneset. Kui kõhud täis said, 

veetsime niisama aega mängides 

lauamänge ja niisama jutustades. 

Ajapikku jagunes klass kaheks, filmi 

vaatajad ja saia küpsetajad. Ajapikku 

segunes meie klass uuesti üheks ning 

proovisime mitte magama jääda. 

Johanna Perko 

REIS TARTU ÜLIKOOLI KUNS-

TIMUUSEUMI, TÄHETAORNI 

JA TOOMEMÄE KIRIKUSSE  

Õppereisist võtsid osa 5., 6. ja 8. 

klass. Muuseumis räägiti meile Vana

-Kreeka, Rooma ja Egiptuse jumala-

test, näidati muumiaid ning kõik said 

endale teha talismani. Tähetornis ju-

tustati loomadest, vulkaanidest ning 

maavärinatest. Lootsime kuulda täh-

tedest, paraku  nendest ei räägitud 

midagi. Toomemäel vaatasime näi-

tust eestlastest maailmaränduritest. 

8. klassi õpilaste juttu vahendas  

õpetaja Maret Pugal  

VILJANDI NUKUTEATER 

HEIMTALIS 

1. märtsil külastas Viljandi           

Nukuteater Heimtali Põhikooli. 

Koolipere nooremad õpilased said nä-

ha etendust  Lugu karupojast ja sellest, 

kes elab vees ning vanematele õpilas-

tele tutvustati nukuteatrit läbi Lumi-

kellukese etenduse. 

EMAKEELEOLÜMPIAAD 

Heimtali koolis toimus 7.-9- klasside 

õpilaste emakeeleolümpiaad. 

Omavahel võistlesid  7.- 8.klass.  

Üldvõitjad  olid:          

I koht Marcus-Sander Ruben 

II koht Taivo Suurpuu 

III koht Johanna Perko 

7. klassi parim oli Maila Kõll 

9. klassi parimad olid: 

I koht Carmen Wang 

II koht Lauri Laretei 

III koht Laura Miller 
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HEIMTALI PÕHIKOOL JA SPORT 

3.õppeveerandil on Heimtali Põhikooli õpilased ja ka 

õpetajad osalenud mitmetel maakondlikel spordi-

võistlustel ja saavutanud ka esikolmiku kohti. 

2.-3.jaanuar võistlesid õpetajad vabariiklikul võistlusel 

võrkpallis, kus saavutati oma alagrupis VI koht. Selles 

võistluses abistasid meid ka Saarepeedi kooli õpetajad. 

02.02 Võhma koolis minikäsipalli karikavõistlused       

1.-3.klass. Võistkonnas pidi olema vähemalt 1 tüdruk. 

Meie võistkond saavutas IV koha. 

06.02 Viljandi spordihoones maapõhikoolide 6.-9.kl 

poiste korvpalli karikavõistlused – meie kool  - IV koht. 

09.02 Abja Gümnaasiumis 8.-9.klassi noormehe ja neiud 

mängisid 3x3 korvpalli ja noormehed saavutasid III ko-

ha.  

15.02 Suure-Jaani Gümnaasiumis 4.-6.klassi poiste ja 

tüdrukute miniliiga võrkpallis, kus meie poisid saavuta-

sid III koha. 

22.02 ja 23.02 toimusid Viljandi Kesklinna võimlas      

6.-9.kl noormeeste ja neidude saalihoki karikavõistlused, 

kus neiud saavutasid III koha ja noormehed V koha. 

03.03 mängisid 6.-9.klassi neiud saalijalgpalli ja saavu-

tasid II koha. 

07.03 võttis 2-5.klassi võistkond osa teatevõistlusest 

„Tähelepanu! Start!“, kus näidati taaskord head meekon-

natööoskust ja saavutati IV koht. 

Veerandi lõpetasid õpetajad, kes juba 8. korda korralda-

vad vabariiklikku võrkpallivõistlust „Raudnaine“. Kui 

varasematel aastatel on meie õpetajate võistkond üsna 

külalislahke olnud, siis seekord tuldi auväärsele             

III    kohale. 

Nagu sellest pikast võistluste nimekirjast näha, on meie 

kool üks spordilembeline kool ja sellest tulenevalt on ka 

meie õpilased ja õpetajad terved ja reipad veel ka          

III veerandi lõpus. 

Ilusat vaheaega ja uusi toredaid sportlikke saavutusi! 

Õpetaja Tiia Parik 

TÖÖ KIIDAB TEGIJAT... 
Alustades algusest pean tunnistama, et enne, kui sain 

tundma meie kooli kokk Ellenit, olin õpetanud tema tütar 

Gerlit ja poeg Gerti. Ellen asus Raudna kooli  tööle 

1995. aastal enne uue õppeaasta algust. Eelnevalt on ta 

olnud tubli kaubandus- ja põllumajandustöötaja. Naljata-

des võib öelda, et tegeles ka ettevõtete sulgemisega, sest 

paarilt eelnevatelt töökohtadelt pidi lahkuma, sest asutus 

likvideeriti (Viljandi sovhoos, Heimtali kolhoos). 

Kõik tunnevad Ellenit kui jutukat, uudishimulikku ja 

lustakat töötajat, kes enda kohta rääkides jääb väga taga-

sihoidlikuks … seepärast ei õnnestunudki temaga interv-

juud teha, vaid kogusin kokku killud siit ja sealt. Koka 

enda lemmik on piimasupp ja parimaks lisandiks kilu- 

või heeringaleib. Tean, et see on paljude täiskasvanute 

üks lemmikuid, kuigi koolimenüüs seda ei kohta. Ilmselt 

seepärast, et suure koguse puhul on kõrbema minemise 

oht suur. Kokk Ellen toob välja ühe eripakkumise kooli-

lõuna menüüs: ainult viimase koolikellapäeval valmistab 

ta kartuliputru vorstikastmega.  See on selline veidi nos-

talgiline vorstikaste, mida enam menüüdesse ei soovita-

ta. 

Meie kollektiivi kõige värskem liige haridustehnoloog 

Kaido on pakutavaga koolilõunaga rahul, kuid lisab, et 

oma lemmikmagustoitu (mannavaht piimaga) ta veel 

saanud pole. 

Õpilased väljendasid  koolitoiduküsitluse vastustes ra-

hulolu, lisades üksikuid soove, mida veel vahel tahaks 

koolisööklas maitsta. Lemmikud on kartulipuder ja 

pannkoogid, heaks kiideti otsus pakkuda maitsevett. 

8.klassi õpilased on olnud mitmel aastal kooli koka töö-

varjuks. Näiteks kirjutab Kairi 2014. aastal: „Mina käisin 

kokk Elleni juures töövarjupäeval. Seal oli väga lahe 

olla. Ma aitasin tal kotlette praadida, kartuleid koorida, 

lauda katta. … Mina tahaksin väga kokaks saada, sest 

see on lahe töö. Saab õppida tegema selliseid toite, mida 

varem pole teinud ega söönud.“ Eks kokk Ellengi katse-

tab ja õpib tegema uusi suppe, praade, magustoite, sala-

teid. Omaette klass on mõisaproua kohupiimakook, mida 

pakutakse „Unustatud mõisate külastusmängu“ ajal koh-

vi juurde. 

Koolipere tänab kokka mõnusate koduste toitude eest 

ning soovib uusi ideid ja ikka rõõmsat meelt!                            

Õppealajuhataja Urve Mukk 
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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!  

              OLULISED SÜNDMUSED 

                 IV ÕPPEVEERANDIL 

31. märts - vaba lava mõisa saalis 

4. aprill kel 17.30 - lastevanemate üldkoosolek mõisa 

saalis – käsitletakse koolitöö aktuaalseid teemasid. 

Kõik lapsevanemad väga oodatud! 

Aprilli teine pool - talgud “Teeme Ära” 

Kõik lapsevanemad , õpilased, õpetajad ja kogu-

konna liikmed väga oodatud! 

5.mai kell 17.30 - heategevuslik muusika- ja teatriõh-

tu“Me hoolime”  

Kõik lapsevanemad , õpilased, õpetajad ja kogu-

konna liikmed väga oodatud! 

26.mai - tutipidu 

2. juuni - kevadpidu 

6. juuni - IV veerandi pidulik tunnustus-aktus 

16. juuni - 9. klassi lõpuaktus  

7. juuni- 31. august - suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)  

        TÄHTSAD KUUPÄEVAD 

  2016/2017. õppeaasta tasemetööd 

3. klassi tasemetööd: 

eesti keeles - 10. mai 2017. a; 

matemaatikas - 16. mai 2017. a. 

6. klassi tasemetööd: 

eesti keeles - 3. mai 2017. a; 

matemaatikas - 9. mai 2017. a; 

kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, 

kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusi-

kas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses,  

võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses - 18. mai 2017. a. 

(valik teatatakse vahetult enne toimumist) 

2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid: 

Eesti keel – 1. juuni 2017.a; 

matemaatika – 7. juuni 2017.a; 

valikeksam bioloogias, füüsikas, ühiskonnaõpetuses või 

inglise keel võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 13. juuni 

2017. a; 

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku tegi õpilane 

2017. aasta 1. veebruariks. 

Olete oodatud 

13. aprillil algusega kell 14 

Heimtali mõisa saalis  

raamatu 

“Ajastupilte Heimtali koolist II osa –  

Pärandilaegas” esitlusele. 

Imbi-Sirje Torm 

on kirjutanud järje 2016. a ilmunud raamatule 

„Ajastupilte Heimtali koolist I osa – Aeg, olud 

ja inimesed vanal Mulgimaal”. Selle lugemine 

lööb silma särama ajaloohuvilistel, kodu-

uurijatel, õpetajatel, õpilastel ja ka mulkidel. 

Heimtali lood on osa Mulgimaa loost.  

„Oma raamatutes ehitab autor silla meie talu-

pojakultuuri, kodukandi mineviku ja tuleviku 

vahele,“ kirjutas Viljandi vallavanem Ene Saar 

veebruarikuu vallalehes „Üheskoos“ . 

Kohale tulles saab osta raamatu koos autori 

pühendusega. 

Info tel 4351094, 56208466,  

urve@heimtali.vil.ee 

TÄHED ÄRKAVAD ELLU  

Heimtali Põhikool ja Heimtali raamatukogu kuulu-

tasid 1.-4. klassidele emakeelepäeva puhul välja 

joonistusvõistluse TÄHED ÄRKAVAD ELLU! 

Piltidel on valik õpilaste töödest. Joonistusvõistlu-

se võitjateks pärjati: Kertu Puna (2.klass),  Kertu 

Tooming (3.klass), Mari-Liis Koovit (4.klass) 


