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SELLES NUMBRIS
13 soovitust
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13 soovitust suvevaheajaks!

Kiidame tublisid
Tantsupeole

1
2

1.

Me hoolime V

2

Spordipäeva tulemused

3

EV 100

4

Ajastupilte..

5

Kaevandusmuuseum

5

KEAT
Olulised kuupäevad

5
6

Unustatud mõisad

6

Lõpuaktus

6

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuluta taskuraha otstarbekalt.
Veeda võimalikult vähe aega nutiseadmes.
Aita oma vanemaid
(vanavanemaid) aiatöödes.
Loe läbi vähemalt üks raamat.
Rõõmusta nii palju kui võimalik.
Liigu iga päev värskes õhus.
Vaata laulu– ja tantsupidu.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Külasta mõnda uut kohta.
Korrasta oma sahtlid, kapid,
riiulid.
Vii emale lilli.
Õpi selgeks üks mustkunsti
trikk.
Meisterda sõbrale ise kingitus.
Tee oma koduloomale pai.

Ilusat suvevaheaega!
Eneli Rimpel
huvijuht

KIIDAME 2016/17 ÕA VÄGA HEADELE JA HEADELE HINNETELE ÕPPIJAID:
Õppeaasta lõpetavad ainult „5”ga:
1. klass: Johanna Kink, Ramon Mutle, Ketlin Semjonov, Kessu Vinkel
2. klass: Oskar Link, Romet Luik, Alo Malmre,
Martin Mändoja, Merilin Mirka
3. klass: Martin Viirpalu, Anne Marie Õmblus
5. klass: Kärt Kask, Kätlin Kuus, Laureen Luik,
Anita Eliis Mutle
6. klass: Liset Kasepuu
8. klass: Marcus-Sander Ruben
9. klass: Carmen Xin Lin Wang
Õppeaasta lõpetavad hinnetega „4” ja „5” tunnistusel:
1. klass: Lee Ilus, Kaspar Kink, Leo Lihtne, Saskia
Oja, Neiro Pähn, Ragnar Romek Soa
2. klass: Anett Ariva, Brigita Kaljula, Märt Kannel,
Kertu Puna, Lisandra Romantšuk, Liisbet Sõerde
3 .klass: Ruudi Koovit, Ron-Oskar Ruben, Marcus
Viirpalu
4. klass: Karl Ariva, Kairit Kannel, Andra Karu,

Mirt Mändoja, Kristin Vaigla
5. klass: Kaisa Karin Jaaska, Helen Parik, Markus
Saar, Helena Tiidu
6. klass: German Kuznetsov, Kayla Louisa Küttä,
Janete Pähn, Mirtel Puna, Sten-Alex Veidenbaum
7. klass: Sandra Tjuška
9. klass: Gerda Hein, Reinis Kiss, Berit Lehtsaar,
Laura Miller, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak Valk,
Artur Vinnal
Kõige tublimad kooliskäijad:
1.klass: Kerdo Kaspar Kobak, Saskia Oja
2.klass: Oskar Link
3.klass: Sten Sarv
4.klass: Kairit Kannel, Remy Martin Kõiv, Mirt
Mändoja, Kauri Orason
5.klass:Kaisa Karin Jaaska, Anita Eliis Mutle
6.klass: Mirtel Puna
7. klass Hanna Kristin Kuusik, Anete Leiman
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HEIMTALI PÕHIKOOLI ÕPILASED ESIMEST Heimtali Põhikooli esindab 1.-2. klassi rahvatantsurühm
KORDA TANTSUPEOL
2017. aasta on Heimtali Põhikoolile ajaloolise tähtsusega, kuna just tänavu pääsesid kooli rahvatantsijad esmakordselt Tallinnas toimuvale laulu- ja tantsupeole.

– juhendaja Eneli Rimpel, Kristi Pajuste eestvedamisel
7.-9. klassi Heimtali-Paistu segarühm ning mudilaskoor
Ene Uulandi juhendamisel. Lisaks saavad väikesed
tantsijad tänu Kultuurkapitali ning Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutuse toetusele selga uhiuued Paistu mustriga
villased triibuseelikud.
Aitäh kõikidele Heimtali Põhikooli kolleegidele, juhendajatele, lapsevanematele ja muidugi tantsijatele, kes on
aastaga suure töö ära teinud.
Kohtumiseni laulu- ja tantsupeol!
Eneli Rimpel
Tantsuõpetaja

Viljandi valla laulu- ja tantsupidu 2016
ME HOOLIME V
5. mail 2017 toimus viiendat korda heategevuslik
teatri- ja muusikaõhtu „Me Hoolime V“. Heimtali

Teenitud tulu, 628 eurot, oli viie aasta lõikes suurim ning
see annab paljudele meie kooli õpilastele mitmekesisemaid võimalusi.

mõisamaja täitus inimestega, kes soovisid anda oma Aitäh kõigile, kes HOOLISID!
panuse selleks, et vähekindlustatud perede lastel
oleks teistega võrdne võimalus osa saada klassi ja
kooli ekskursioonidest, teatrikülastustest ja väljasõi-

Eneli Rimpel
Huvijuht

tudest.
Sündmus oli mitmekesine ja vältas kolm tundi. Esinesid
Heimtali Põhikooli vabatantsurühm, kooliraadio „Mõisa
hääl“, Viljandi Gümnaasiumi solistid Aare Külama eestvedamisel, teadusteater, FACE Moe-ja Tantsukool ja
Abja pensionäride teatritrupp „Kolmas Voorus“. Õhtu
peaesinejaks oli armastatud laulja Hedvig Hanson.
Lisaks kontserdile sai publik keha kinnitada kohvikus,
kus pakuti värskeid saiakesi, kooke ja jäätisekokteili.
Õnne oli võimalik proovida ühe eurose loosiga. Peaauhinna, Ukuaru kohviku poolt meisterdatud tordi, võitis
Heimtali Põhikooli õpilane Saskia Oja. Veel oli võimalik
vaadata õpilastööde näitust ning kaasa elada Heimtali
kooli õpetaja Ly Ani maalimisele, mis oli inpireeritud
just heategevussündmusest. Õhtu lõpuks valminud teos
kingiti Heimtali Põhikoolile.
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KEVADISE SPORDIPÄEVA TULEMUSED

KAUGUSHÜPE

1.klass:

MADIS

poisid

tüdrukud

VINNAL

PALLIVISE

ANDRIS

NEIRO
60 m
JOOKS

PÄHN

16 m

KESSU

VINKEL

10 m

NEIRO
KAUGUSHÜPE

PÄHN

11,94

KESSU

VINKEL

11,70

NEIRO
600 m
JOOKS

PÄHN

KASPAR
2.klass:

KINK

KESSU

VINKEL

2.46

KETLIN

SEMJONOV 3.31

ROMET
60 m
JOOKS

LUIK

25 m

MÄRT
KAUGUSHÜPE
ROMET
600 m
JOOKS
MÄRT
3.klass:

KANNEL

BRIGITA

KALJULA

15 m

LIISBET

SÕERDE

11,22

2.52

VERREV

46 m

LIIS

PÄIVISTE

25 m

KALJULA

9,19

ELIN

MEOS

10,12

VEIDENBAUM 3.23

ELIN
600 m
JOOKS

MEOS

2.77

KUZNETSOV

BERIT

PULK

2.42

60 m JOOKS

KAUGUSHÜPE

800 m JOOKS
GERMAN

11,45

LUIK

PALLIVISE

STEN-ALEX

PALLIVISE

LAUREEN

6.klass:

BRAYEN
2.53,3

KAISA KARIN JAASKA 2.73

TOMSON 2.42

SIMO
2.63

3.14

600 m JOOKS

3.05

7.klass:
PALLIVISE

LUIK

2.84

MERILIN

MIRKA

2.40

DANIEL
60 m
JOOKS

SINITSIN

46,5m KELLI

MAKSIMOVA

37,5m

KANNEL

2.46,4

KERTU

PUNA

3.25

DANIEL
KAUGUSHÜPE

SINITSIN

8,34

KELLI

MAKSIMOVA

9,12

VELJO
60 m
JOOKS
AILO
ANDRI
KAUGUSHÜPE
AILO
ANDRI
600 m
JOOKS

TALIMAA

34 m

KERTU

TOOMING

21 m

DANIEL

SINITSIN

4.12

HANNA
KRISTIN KUUSIK

4.14

3.23

600 m
HANNA
KRISTIN KUUSIK

2.49

RUUDI

KOOVIT

PALLIVISE

800 m
HANTSON 10,97

KERTU

TOOMING

11,12

DANIEL

SINITSIN

8.klass:
HANTSON 3.08

KERTU

2.36,5

KERTU

TOOMING

TOOMING

2.76

2.46

4.klass:

KUULITÕUGE
MARCUS SANDER
RUBEN

8.95

100 m JOOKS
MARCUS SANDER
RUBEN

KRISTI

MÄGI

8.06

13,51 SANDRA

PUURA

16,52

RÄÄSTAS

4.11

JOHANNA
800 M
JOOKS

PERKO

3.15

RÄÄSTAS

7.24

SANDRA

PUURA

3.47

AASMÄE

10.84

BERIT

LEHTSAAR

8.41

AASMÄE

13,37

LAURA

MILLER

15,92

LAURI

LARETEI

4.56

LEHTSAAR

3.09

1500 m JOOKS
KRISTJAN
JAAK

BERIT
800 M
JOOKS

VALK

6.05

BERIT

LEHTSAAR

3.19

KAUGUSHÜPE

PALLIVISE
ERIK

MAKSIMOV

33 m

KAIRIT KANNEL

17 m

10,12

KAIRIT KANNEL

10,77

3.25

KAIRIT KANNEL

2.59

60 m JOOKS

TANEL
1500 m JOOKS

REMY MARTIN KÕIV
KAUGUSHÜPE
REMY MARTIN KÕIV

TANEL
9.klass:
KUULITÕUGE

600 m JOOKS
ERIK

MAKSIMOV

2.26

KAIRIT KANNEL

2.55

ATO
100 m JOOKS

5.klass:

ATO

PALLIVISE

KAUGUSHÜPE

ANDRIS

TOMSON

36 m

LAUREEN

LUIK

60 m JOOKS
MADIS VINNAL

9,93

LAUREEN

LUIK

10,01

26 m
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KUIDAS LOODI EESTI

EESTI VABARIIK 100
MINU KODU

Jumal istus pilve peal, kõlgutas jalgu ning uuris ühte
maalappi. Ta otsustas selle ilusamaks teha. Kõigepealt
tegi Jumal sügavad orud. Kõik, mis ta välja kaevas,
puistas ta merre ja tegi mõned saared. Teisel päeval
otsustas Jumal puid kasvama panna, sest maapind oli
liialt tühi. Järgnevalt tegi rammusa mullaga alad, et seal
hakkaksid ilusad erksavärvilised lilled kasvama. Neljandal päeval mõtles ta, et sinna orgude ja küngastega
maalapile võiks elama panna inimesed, kes oskavad ja
tahavad tööd teha, palju laulda ning tantsida. Viiendal
päeval voolis ta mitmesuguseid loomi, kes oleksid inimestele abiks ja seltsiks. Veel lisas ta palju putukaidmutukaid. Kuuendal päeval tegi Jumal ilusad sood, kus
kasvaksid magusad marjad. Seitsmendal päeval imetles
ta oma kätetööd.
Taivo Suurpuu, 8. klass, 2016

Pealinnaks Eestil on
Tallinn,
kus sõidavad autod kõik
kallid.
Kõige ilusam linn on Tartu,
seal õpib inimesi tarku.
Piirilinna Narva
satun väga harva.
Pärnu läänekaldal asub,
ei tea, kas kala püüda
tasub?
Mu koduks on Viljandimaa,
Kus mu kapp kunagi
kommidest tühjaks ei saa.
Ron-Oskar Ruben,
3.klass

EESTIMAA
Me kodumaa on põhjamaa,
me armas väike Eestimaa.
Kaunis kõla eesti keelel,
oma riigis omal meelel.
Saab talvel lumes hüpelda
ja suvel meres supelda.
Kevadel kõik puhkeb õide,
sügisel saab saagi õige.
Pealinn Tallinn meil suur ja
lai,
Tartust teadus alguse sai.
Haapsalus hiilib ringi Valge
Daam
ja varsti Eestil juubel täitub
taas.
Anne
Marie
Õmblus,
3.klass

MINU KODU ON EESTIMAA

maailmas tuntud oma kõrgetasemelise IT poolest.

Miks on Eesti minu kodumaa? Selle pärast, et ma sündisin ja elan siin. Selles paigas on mu kodu, mu pere, mu
sugulased. Mina Eestit oma koduks ei valinud, Eesti valis
mind. Kuid see on siiski minu kodu ja jääb selleks.

Eestist mõeldes ei saa mainimata jätta kaunist ja luulelist
eesti keelt., mis on tuntud kui ilusaim keel. Eesti keel on
laulev suuresti tänu paljudele täishäälikutele. Kahjuks
aga eestlastele väga
oma keelt hoida ei

Eesti loodus on võrreldes paljude suurte ja arenenud riikidega väga ilus. Meil pole küll omanäolisi looma- või
taimeliike, kuid eriline ongi just see, et meie, eestlased,
oleme suutnud hoida seda vähest, mis meil on, väga hästi. Oleme hoidnud ürgmetsi ja –orge puutumatuna ja prügivabana. Looduskaitse organisatsioonid teevad Eestis
head tööd. Tänu fosforiidi kaevandamise vastastele on
meie loodus säilinud veel puhtana.
Loodus, nagu ka pere, on eestlaste suur väärtus ja vara
olnud ammustest aegadest. Eestlastele on pere ja kodutunne väga tähtsal kohal. Pere on ka minu jaoks üks suurimaid väärtusi siin elus. Pere on meie juured. Ilma pereta
oleme nagu lainetes visklev paadike. Perega olles oleme
aga justkui ankrus olevad laevad sadamas. Võibolla sellepärast võrreldaksegi abiellumist sadamasse jõudmisega,
sest abielludes lood omale pere. Praegu võideldakse peremudeli muutmise poolt, kuid õnneks väärtustatakse
traditsioonilist peret piisavalt, sest iga laps peab ennast
kodus tundma turvaliselt ja oodatuna.

meeldi. Ikka tahetakse välismaale ja räägitakse inglise
ning muudes keeltes. Eesti keele vähenemise üheks põhjuseks on negatiivne iive, mis on meie rahvale olnud lahendamata olukorraks. Paljud inimesed leiavad, et neil on
mujal parem elada kui siin, sest kodumaal on palju probEestimaa on nii väike, et statistiliselt Eestist pärit inimes- leeme: kõrged hinnad, madalad palgad, väike pension ja
te maailmas kuulsaks saamine on vähetõenäoline, kuid vananev rahvastik.
siinsamas, meie eesti peredes, on üles kasvanud olümpia Asju, mille üle Eestimaal viriseda, on mitmeid, kuid see
medaleid võitnud ja muul viisil maailmakuulsaks saanud maa on siiski mu kodumaa ja ma loodan, et mina ei pea
inimesed. Üheks heaks näiteks on helilooja Arvo Pärt, siit kunagi olude sunnil mujale välismaale kolima, et hakkes oma muusikaga on toonud Eestile kuulsust ja tunnus- kama saada. Maailma on küll tore näha, aga Eesti jääb
tust. Tänutäheks on kaasmaalased talle rajanud pargi , alatiseks minu sünnimaaks, saagu mis saab.
kus on kaks kivist klaverit. Spordis võime esile tuua Gerd
Kanteri, kes on võitnud olümpial kulla ja hoidnud sini- Lauri Laretei
must-valget lippu uhkelt käes. Meie oma Eestis valmis 9. klass
internetirakendus Skype. Osaliselt tänu sellele oleme me
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RAAMATUST „Ajastupilte Heimtali koolist II osa – koo- kajastavatest sündmustest ja traditsioonidest, mis on koolis
väljakujunenud. On juttu ka koolitöö suundumustest
li pärandilaegas“
2017.aastal. Raamatut illustreerivad paljud fotod läbi ajastute,
13.aprill sel aastal toimus Heimtali Põhikoolis ajaloolise tähtmillelt on võimalik leida südant soojendavaid mälestusi. Väärsusega sündmus. Esitleti õpetaja Imbi- Sirje Tormi raamatut
tusliku lisana on raamatus kooli vilistlaste lendude nimekirjad,
„Ajastupilte Heimtali koolist II osa…“. Kui raamatu I osas
sportlikud saavutused, koolijuhtide ja õpetajate nimekirjad.
käsitles autor Heimtali kooli kujunemist Mulgimaa majandusRaamatuesitlusele oli kohale tulnud rohkelt rahvast kaugemalt
liku ja kultuurielu arengu taustal alates 1821-1944 aastani,
ja lähemalt. Publiku hulgas oli palju meie kooli vilistlasi, ensiis raamatu II osas, 298 leheküljel on ajastupilte nõukogude
diseid ja praegusi õpetajaid ning Heimtali kooli ja mõisa tugevaid toetajaid. Sündmusel tutvustati raamatut ja ajalooliselt
olulisi seiku läbi tekstikatkendite, ilmestavate piltide ja lõbusate muusikaliste ning näitemänguliste vahepalade.
Huvitava ning märgilise tähtsusega materjali talletamine ning
selle raamatu ilmumine on Heimtali koolile väga oluline. Sellega austame ja peame meeles eelkäijaid ning tähtsustame
oma juuri, oskame julgemalt seada oma samme tulevikus.
Lõpetan tsitaadiga raamatust: „ Praegusel internetiajastul võib
veel maakodus näha pilti, kus lääbakil katusega kuuri all seisab puutelgedega vanker, kaetud paksu tolmuga ja õues moodsa elumaja ees on punane läikimalöödud isejuhtiv auto.
Kas selle isejuhtiva auto omanikul on huvi teda saada, kelle
jalajälgi on täis see õu, kuhu sõideti selle vankriga, millest
unistati, millised olid nende eluväärtused?“
perioodist kaasajani.
Siinkohal suured tänusõnad teose autorile õpetaja Imbi- Sirje
Oluliseks osaks raamatust on väljavõtted õpilaste koostatud
Tormile. Antud raamatut on võimalik endale soetada Heimtali
kodu-uurimistöödest, vilistlaste mälestused kooliajast nõukoPõhikoolist.
gude surve tingimustes ja vabas Eestis. Siin on ausad jutustuElis Ramst
sed elust maakodudes minevikus ja ka täna. Rohkesti on näiVäikeklassi tugiisik- ja abiõpetaja
teid isamaalise sisuga koolielu– ja rahvakalendri tähtpäevi
millega kaevurid oma töökohtadele jõudsid. Isegi lõunat sõime
maa all nagu tõelised kaevandajad. Peale lõunat läksime maa
7.-9. klassid käisid Ida-Virumaal kaevandusmuuseumis. Meile
peale kivistisi otsima ja muuseumis tutvusime maavaradega ja
anti selga joped, et maa all külm ei oleks, ning pea kaitseks
saime teada kaevanduse ajaloost. Kokkuvõtteks oli meil tore
kiivrid. Maa alla kõndisime mööda treppe. Sinna minnes oli
õppepäev. Õpetlik oli see, et ei loe välimus, vaid sisemus.
veidi kõhe ja hirm naha vahel. Kaevanduses näidati meile masinaid ja muid maagikaevandusriistu. Veel sõitsime rongiga, 7. klassi vahendas õpetaja Maret Pugal
IDA-VIRUMAA KAEVANDUSMUUSEUMIS

„Lumejänesed“ KEATil
Ühel reedesel päeval läksime meie, Lumejänesed, HolstrePolli tervisekeskusesse mõõtu võtma teiste koolidega. Õppepäev, meie jaoks võistlus, sisaldas mitme erineva oskuse haldamist: elustamine, uppuja päästmine, esmaabi osutamine,
õhupüssiga laskmine, tule-, elektri- ja raudteeohutuse tundmine ning teadmine, kuidas katastroofis ellu jääda. Päev osutus
meile väljakutsuvaks ja pinget pakkuvaks. Seal omandatud
kogemus oli väga hea praktiline test meie õpitud teadmistele
ja oskustele. Meie lemmikuks osutus „puude kallistamise“
punkt. Lumejänestena osutusime Elektrilevi lemmikuteks
nagu igal aastal, aga sel korral nad meid ei autasustanud. Suureks väljakutseks osutus esmaabipunkt, kus kahjuks meie rohelised lumejänesed ei säranud nagu me ootasime, siiski tegid
nad väga head tööd. Saime osa suurest pettumisest – me ei Lumejäneste nimel Kristi Mägi, Tanel Räästas ja Marcusfinišeerinud esikolmikus. Päike oli armutu ihu suhtes ning Sander Ruben
õhtuks olime kui grillvorstid. Oli vahva päev ja loodame, et
vabariiklikul läheb paremini.
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Olulised kuupäevad:
Koolivormi tellimine kestab kuni 26. juunini 2017. Tellimused saate kätte koolist
alates 22.augustist 2017.
Laulu– ja tantsupidu “Mina jään” 30. juuni - 2. juuli 2017
Unustatud mõisad - 8. juulil, 22.-23.juulil ja 12. augustil

UNUSTATUD MÕISAD
Juba 14. suve osaleb Heimtali kool
toredas külastajatemängus
„Unustatud mõisad“. Huvilised Eestist ja kaugemaltki saavad osa mõisate ja koolide ajaloost. Meie koolis
on külastajaile uurida lisaks mõisaajalooga seotud materjalidele ka
aastate jooksul valminud koduuurimistööd ja huvitavad näitused
laste loometöödest.

suureks abiks õpetajad Tiia Parik ja
Urve Mukk, kes ei jää hätta kui külla tulevad huvilised, kelle suhtluskeeleks inglise või saksa keel.
Külastuspäevad toimuvad 8.juulil,
22.-23.juulil ja 12. augustil. Lisainfot leiad veebiaadressilt
www.moisakoolid.ee ja
Facebook’ist otsinguga Unustatud
mõisad.

Mida põnevat toimub neil päevil
Põnevaid lugusid külalistele vestab Heimtali, leiad aga juba kooli koduõpetaja Imbi-Sirje Torm. Giidina on lehelt.

Ilusat suve ja põnevaid elamusi
soovib „Unustatud mõisate“
mängu meeskond.

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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