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Kaasav
haridus
Heimtali
Põhikoolis. Oleme ainuke valla
kool, kus on võimalik pakkuda
igale õpilasele võimetekohast
õpet ja tugiteenuseid. Sellel õppeaastal soovime lisada ressurssi
abiõpetaja ametikohale. Näen, et
antud valdkond töötab meie koolis hästi.

Selle õppeaasta kevadeks plaanime vahetada välja kõik arvutid
spordihoones, soetada 40 tahvelarvutit ja projekti abiga muretseda
uut esitlustehnikat. Samuti osaleme huvijuhiga digipöörde jätkukoolitusel.
Loodan, et jäite oma pingutustega õppetöö vallas rahule ja saate nüüd teenitud
puhkusele minna. Nautige pikki hommikuid ja palju aega vabas õhus olles. Ilusat vaheaega!

Heimtali Põhikooli
Õppekasvatustöö ja huviharidus. Väga hästi oleme saanud direktor Eero Metsvahi
toimima tunnid, ringid ja pikapäevarühma.
Digipööre Heimtali Põhikoolis.

KIIDAME I ÕPPEVEERANDIL HÄID JA VÄGA HÄID ÕPPIJAID
Väga hea õppeedukusega lõpetavad I veerandi: II klass- Oskar Link, Romet Luik, Merilin Mirka, Alo
Malmre, Martin Mändoja, Lisandra Romantšuk; III klass- Ron-Oskar Ruben, Martin Viirpalu, Anne
Marie Õmblus; IV klass - Andra Karu; VI klass- Liset Kasepuu
Hea õppeedukusega lõpetavad I veerandi: II klass- Anett Ariva, Brigita Kaljula, Märt Kannel, Kertu
Puna, Liisbet Sõerde; III klass- Ruudi Koovit, Rebeka Kuhi, Marcus Viirpalu; IV klass- Karl Ariva,
Kairit Kannel, Mirt Mändoja, Kristin Vaigla; V klass- Helen Parik, Markus Saar, Helena Tiidu, Kaisa
Karin Jaaska, Kätlin Kuus, Kärt Kask, Laureen Luik, Anita Eliis Mutle; VI klass- Kayla Louisa Küttä,
German Kuznetsov, Sten Alex Veidenbaum; VII klass– Sandra Tjuška; VIII klass - Marcus-Sander
Ruben; IX klass - Gerda Hein, Berit Lehtsaar, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak Valk, Carmen Xin Lin
Wang
Õpilased, kes pole puudunud: I klass - Johanna Kink, Leo Lihtne, Ramon Mutle, Saskia Oja, Neiro Pähn,
Ketlin Semjonov; II klass - Anett Ariva, Brigita Kaljula, Alo Malmre, Martin Mändoja, Kertu Puna,
Marielle Alexandra Tipp; III klass - Kersti Ragun, Sten Sarv, Tomi Sild, Kertu Tooming, Marcus
Viirpalu, Anne Marie Õmblus; IV klass - Mari-Liis Koovit, Remy Martin Kõiv, Mirt Mändoja, Kauri
Orason; V klass– Sven Helve, Kätlin Kuus, Rait Ritson, Markus Saar, Andris Tomson, Laureen Luik,
Anita Eliis Mutle; VI klass - Ruudi Miller, Berit Pulk, Laura-Liis , VII klass - Andrea Tomson, Hanna
Kristin Kuusik; VIII klass - Kristi Mägi, Johanna Perko
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KÄISIME MATKAL
Otsustasime 4. klassiga, et istuks ratastele ja uuriks
pisut kodukanti. Eesmärgiks oli väisata Siniallikut ja
Paistu Põrguorgu. Tahtsime teada, kas näeme allikas
rahapaja sanga ja julgeme ronida üles Põrguoru liivapaljandi servale.

Kogusime paar tundi koolitarkust, haarasime sööklast
moonakotid, kiivrid pähe ja „hobustele“. Meie tee viis
Ramsi vanale raudteele ja metsas me olimegi. Siit algas
päeva põnevam osa. Kitsas metsatee järve ääres, päike
piilumas puude vahelt. Esimene peatus, et kõhtu täita Sinialliku järve ujumiskoht. Sealt edasi allikale. Paja sanga sinisest savist välja kooldumas kahjuks ei näinud. No
eks me ise hoolitsesime ka selle eest, et vesi hästi sogane
oleks! Värske vesi pudelites, hakkasime edasi liikuma.
Olime jõudnud mägedesse. Ette tuli kohti, kust sõites

OHUTUSPÄEV
13. septembril toimus meie koolis mini - KEAT(Kaitse
End ja Aita Teist). Päev algas sellega, et keemia tunni
keskel helises tuletõrjealarm ning pärast teist kella liikusime koos klassiga koolimaja ette. Tuletõrje, kes päästis
„põlevast“ koolimajast esimese ja väikeklassi, jõudis
kohale kümne minutiga. Pärast seda saime teada, et see
oli õppus. Päev läks edasi mini- KEATiga. Kogunesime
peagi taas koolimaja ette ning meile anti teada, mis toimuma hakkab. Meid jagati gruppidesse. Igas grupis oli
üks liige kolmandast kuni üheksanda klassini ning lisaks veel üks õpetaja. Minult küsiti, kas ma olen nõus
olema meie grupi kapten. Nõustusin. Mulle anti kaart
ning selle all olid kirjas erinevad punktid, mis tuli läbida. Esimene punkt oli tuleohutus, kus õpetati tulekustuteid kasutama. Seejärel suundusime punkti, kus räägiti,
mida tohib või ei tohi teha, kui keegi on uppumas. Järgmises punktis saime teada raudteeohutusest. Ühes punktis pidime andma esmaabi kolmele isikule. Ühel neist
oli käehaav, teisel jalal midagi viga ning kolmandal
pea- ja käehaav. See oli üsna põnev. Esmaabi andmisega saime enam-vähem hakkama. Suundusime mõisamaja saali, kus näidati filmi erinevate pommide tagajärgedest. Kuuendas punktis küsiti meilt erinevaid küsimusi
liiklusohutuse kohta. Peaaegu kõik teadsid õigeid vastuseid. Järgmises punktis räägiti erinevatest telefoninumbritest, kuhu saab hädaabi korral helistada. Numbreid oli

enam edasi ei saanud. Isegi ratas käe kõrval oli raske üles
rühkida, sest puude juured ja tormis langenud puud moodustasid paraja takistusraja. Nagu sellest veel vähe! Kõvemad sõitjad tegid isegi pisikese lisaringi. Enne laskumist tegime lühikese koolitusegi, kuidas keha võimalikult
taha ja madalale viia. Selleks, et puude vahelt laskudes
üle kaela ei lenda või suure hooga vastu puud ei maandu.
Huh, jäime terveks! Veel veidi metsaradu ja pisut maanteed ning olimegi Põrguorus suure liivaseina juures. Siin
otsustasid kaks klassikaaslast ära proovida Viraski oja
vee soojuse. Mõlemad plartsatasid peaaegu põlvini tossudega ojja. Võib vaid ette kujutada, kui mõnus neil pärast
sõita oli, vesi varvaste vahel lirtsumas. Kuigi olime juba
üsna väsinud, leidsime siiski jõudu ja julgust üles ronida.
Kätega peenematest puudest haarates vinnasime end tippu. Vinge vaade! Kes alla jäid lehvitama, tundusid üsna
sipelga suurused olevat. Mõtlesime, et siia võiks kunagi
tagasi tulla. Ööseks. Joostud ja ronitud, oli aeg hakata
kodu poole liikuma. Uskumatu, kui kiiresti me liikusime!
Polnud siis ime, et mõned täie hooga külili käisid. Aga
vaprad mehed – pühkisid kriimud põlvedelt ja eneseuhkuselt ning lauluga edasi.
Varsti paistis taas koolimaja. Päris hea oli tagasi olla.
Ega 23 kilomeetrit metsas rassida pole naljaasi. Kokkuvõtteks võib ütelda, et päev oli äge. Saime targemaks ja
tugevamaks. Edaspidi veel kiiremini ja veel kaugemale!
Aivo Maalmeister
4. klassi klassijuhataja

mitmeid, kuid öeldi ka seda, et kõige tähtsam number
on 112. Viimases punktis räägiti elektri plussidest ja
miinustest. Õppisime, kuidas erinevate elektriohtude
korral käituda ning kuidas aidata kedagi, kes on saamas/
saanud elektrivoolu. KEATi lõpuks pidime valmistama
mõisahoone verandal plakati selle kohta, mida olime
sellest päevast õppinud. Peaaegu kõik meie grupi liikmed vastasid ja praktiseerisid erinevaid asju kogu
KEATi jooksul üsna aktiivselt. Mõned häbelikumad
seda eriti ei teinud, kuid usun et nad siiski õppisid sellest päevast midagi olulist.

Rocco Smirnov
9. klassi õpilane
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Millist õppeainet meeldib Sulle kõi- test on 1997. aastal õpetaja Tormi
palvel valminud tööd teemal ,,Mõisa
ge enam õpetada? Miks?
lood“, mis on siiani kaunistamas
Kunstiõpetust, sest seda olen õppinud
muuseumiklassi.
peale klassiõpetaja eriala eraldi kurKui kaua oled olnud seotud
susena. Ja kunstiringi tehes hakkas Kui Sa ei oleks õpetaja, kellena sa
Heimtali /Raudna kooliga?
joonistamine mulle üha rohkem siis tahaksid töötada?
Heimtali/Raudna kooliga olen seotud meeldima. Aastaid tagasi oli koolis
Kui poleks valinud õpetajakutset, siis
ringe vähe ja siis käisid nii suured
1975. aastast.
tegeleksin meelsasti meditsiiniga.
kui väikesed hea meelega kunsti teEelistaksin olla kuskil laboris valge
Kuidas Sulle meeldis see kool õpikittel seljas....
lasena?
INTERVJUU I KLASSI
KLASSIJUHATAJA ERIKA
KUUSIKUGA

Õpilasena oli Raudna koolis käia
meeldiv, sest siin majas on olnud
alati lugupidamist väärivad õpetajad .
Maja on ju ka vana ja mõnus. Mida
veel tahta?

Mis meeldib Sulle Sinu töö juures
kõige rohkem ja mis kõige vähem?
Mulle meeldivad head lapsed, vaheldusrikkus igapäeva töös ja minu mõnusad kolleegid. Kõige vähem meeldivad sõnakuulmatud õpilased.

Miks otsustasid tulla siia kooli õpetajaks?

Mis on Sinu arvates õnne valem?

Tegelikult peale keskkooli lõpetamist
ei plaaninud kohe edasi õppima minna, kuid juhtus nii, et mu endine algklasside õpetaja Tiina Aasmäe helistas ning kutsus mu tööle. Nii asusingi Raudna Põhikoolis tööle 8. septembril 1986. aastal.

Olen tänulik iga hea ja halva hetke
eest, sest ükskõik, kui halb olukord
ka poleks, on asju, mille pärast võib
õnnelik olla. Kui enesetunne on halb,
siis püüan ikkagi naeratada.
Lõpetuseks: naerata, ole tänulik, ela
ise ja lase teistel elada!

Missugused on Sinu hobid?

Aitäh intervjuu eest. Edu Sulle
Oma hobidest tooksin esile küpsetaedaspidiseks ja vastupidamist igamise, igasuguste retseptide kogumipäevaseks tööks.
se, vanaaegsete nõude kogumise,
Intervjueeris õpetaja
ajakirjade ja raamatute lugemise, aias
tegutsemise ja jalgrattaga sõitmise.
gemas. Hea mälestus ringi tegemisKüllike Raudkivi
MERELT MAALE JA MAALT
MERELE
Meie kooli 3. ja 4.klassi lastel avanes mihklipäeval tore võimalus
osaleda Kabli looduskeskuse koostatud programmis „Merelt maale
ja maalt merele“.
Juba bussist väljudes paitas loodushuvilisi hoopis teistmoodi õhk kui
kooliõues ja kui teel randa hakkas
roostiku tagant kõrvu kostma võimas
merekohin, täitusid laste silmad põnevusega. Peagi avanes avar ja võimas vaade, mis nii mõnelegi jättis
kordumatu elamuse, kuna osutus esmakordseks kohtumiseks merega.
Retk võimaldas tutvuda merega seotud taimede, karpide, kalade ja lindudega ning andis igale osalejale vahetult vaatlemise, võrdlemise, katsumise, kuulamise ja ise otsimise kogemuse. Kõigele andsid seletust ning
juhendasid looduskeskuse tublid retkejuhid.

Väga eriliseks osutus lindude vaatlusjaam, kus kogutakse andmeid suleliste kohta, uuritakse ja rõngastatakse
neid. Lapsed said lähedalt näha ja
isegi õrnalt pai teha saba-, rasva- ja
musttihasele ning pöialpoisile.
Saadi tundma sabatihast ja teada seda, et nimetatud linnuke näeb välja
nagu pulgakomm ja laulab imetoredalt. Teadmised täienesid ka rannavööndis kasvavast punavetikast agarikust, et seda kasutatakse marmelaadi
valmistamisel ja nii mõnigi osaleja jäi
seda kuuldes mõttesse või krimpsutas
nina.
Kõige rohkem kõneainet pakkus osade laste kohtumine vaskussiga, kinnitades väidet, et loodus pakub igal
sammul üllatusi.
Mõned laste mõtted retke kohta:
Rebeka (3.kl): „Mulle meeldis merekarpe korjata ja linde vaadata.“
Anne Marie (3.kl): „Mulle meeldis
mere ääres käimine.“

Tomi (3.kl): “Linnuvaatlusjaam oli
kõige toredam.“
Marcus (3.kl): „“Mulle meeldisid
linnud, filmi vaatamine ja kõik, mida
nägime.“
Ruudi (3.kl): „Eriline oli pöialpoisi
nägemine.“
Mirt (4.kl): „Mulle meeldis lindude
vaatamine.“
Rainar (4.kl): „Mulle meeldisid merelained ja keskuse juures puupakkude
lõhkumine.“
Karl (4.kl): „See oli põnev, kui saime
linde püüda.“
Kairit (4.kl): „Mulle jäid õppekäigust meelde vaskuss, merekarbid,
giid ja film.“
Programm oli tõeliselt huvitav ja retk
oma radadega mitmekesine. Ootame
põnevusega järgmisi käike.
Pille Toodo
3. klassi klassijuhataja
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LOOVMÕTLEMISE ÜLESANNE KOOLIVAHEAJAKS
Kummas suunas pildil olev buss sõidab? Miks sa nii arvad?
Vastuse saad anda uuel
veerandil Heimtali
Põhikooli huvijuhile!

KOKKUVÕTE
I
VEERANDI
SÜNDMUSTEST
HELIMTALI
PÕHIKOOLIS
26. septembril oli Euroopa keeltepäev
ning Heimtali Põhikoolis käis külas
Jakub Zygmunt Poolast. Lisaks tutvustasid 8. klassi õpilased ühe vahetunni
jooksul 1.- 5. klassi õpilastele vene keeles olulisi sõnu. 6.-9. klass panid välja
esindusvõistkonnad ning said endale
ülesande meie emakeeles lahendada
fraseologismi mõistatusi. Kolmel vahetunnil kõlasid kooliraadiost erinevad
võõrkeelsed muusikapalad ning osalejad
said pakkuda, mis keelega on tegemist.

30. septembril pidas Heimtali Põhikool
traditsiooniks kujunenud mihklipäevale
pühendatud laata, kus oli isemeisterdatud toodetega välja tulnud ei rohkem ega
vähem kui 32 kauplejat. Tänavu anti
teist korda välja „Laada-Mihkli“ tiitel,
mille pälvis taaskord 5. klassi õpilane
Rait Ritson. Noormees tuli, nägi ja võitis.
3.-9. oktoobrini 2016 tähistati üheksateistkümnendat üleriigilist leivanädalat “Rukkileib meie laual”. Selle raames küpsetasid Heimtali Põhikooli
õpilased ja õpetajad leiba ning degusteerisid erinevaid leivatooteid.

SÜGIS
LOODUSES
Sügis kui kuldkollane meepott,
Linnu kaebehüüdest kihelev
milles leegitsevad punased
vaikus.
vahtralehed.
Puude lõputu nukker kohin.
Park on tühi, ta kurb ja üksildane,
Muru sahin jalge all,
ainult puud seisavad kui sõdurid
kui läbi hommikuse udu käin.
ja nende lehed katavad maad.
Siin pole tühi, kuid pole ka müra.
Pihlamarjad punastavad puude
Pole mööda tuiskavaid masinaid
okstel,
ja kellelgi pole kuhugi kiiret.
jälgivad lapsi, kes lähevad kooli. Kõrvad puhkavad tänava lärmist
Sügis, nii ilus oled sa!
häältest, mis vaikust on täis.
Ann-Marii Hunt
On koht, kuhu saab alati
8. klass, 2016
põgeneda,
oma muresid vaikusele kurta.
Loodus on alati olemas,
linn temast võitu ei saa!
MÜRA
Lehed langevad maha,
Lauri Laretei
ning päike tõuseb vara
9. klass, 2016
Linna müra maale kostub,
laste kisa ja autode vura.
KASSI PLAAN
Õhk meie ümber on nii pinges
Jukul oli kass,
Sellest kisast ja mürast me seas.
kellel oma pass.
Kaua see küll kestab?
Oli tal ka raha,
Ja millal läbi saab?
milleks seda vaja?
Matis Heinpõld
Kass, see vana paha,
9. klass, 2016
tahtis raja taha...
Ruudi Koovit
3.klass

5. oktoobril tähistati õpetajate päeva,
mille eesmärgiks on väärtustada õpetaja
ametit.
Traditsiooniliselt
andsid
Heimtali Põhikoolis tunde 9. klassi õpilased ning õpetajad said nautida õpilaseks olemist.
Eneli Rimpel
Huvijuht

TÄHTSAD KUUPÄEVAD II ÕPPEVEERANDIL
22.10 – 30.10 sügisvaheaeg
8.11 kell 17.30 lastevanemate koosolek
mõisa saalis
9.11 Heimtali Põhikooli sünnipäevaaktus
28.11 I advendihommik
5.12 II advendiohommik
12.12 III advendihommik
19.12 IV advendihommik
21.12 Heimtali Põhikooli jõulupäev
22.12 II veerandi lõpp
23.12.2016-8.01.2017 talvevaheaeg

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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