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KALLID ÕPILASED,
PRESIDENDI PÖÖRDUMINE
TEIE POOLE!
Küll see kooliaasta läks alles
kiiresti! Alles oli suvi ja nüüd on
jälle suvi käes. Kooliaasta alguses
otsustasin koos sõpradega ühineda
meie kooli õpilasesindusega.
Esimesel koosolekul valisime
õpilasesindusele presidenti, endalegi ootamatult sain selleks mina.
Esialgu olin skeptiline antud otsuse
osas, aga aegamööda harjusin oma
uute ja huvitavate kohustustega ära.
Ma olen selle kooliaasta jooksul
palju juurde õppinud ja arvan, et ka
oma ülesannetega hästi hakkama

saanud.
Järgmiseks õppeaastaks sooviksin,
et me kõik vahetundides vähem
oma nutiseadmetes istuksime.
Siinkohal mainides, et see ei
tähenda hullunult koridorides
jooksmist, sest jooksmiskoht on
väljas. Arvan, et meil on palju
põnevat, mida vahetundide ajal teha, ja alati võib ka ideid juurde anda, et õpilasesindus saaks sellega
järgneval õppeaastal hoogsamalt
tegeleda.
Ilusat suvevaheaega soovides
Teie Õpilasesinduse president
Tanel Räästas

KIIDAME 2015./16. ÕPPEAASTA TUBLISID ÕPPUREID:
VII klass: Maxim Jegorov,
Väga hea õppimise eest:
Hea õppeedukuse eest:
I klass: Anett Ariva, Oskar Link,
I klass: Brigita Kaljula, Märt
Kristi Mägi
Romet Luik, Merilin Mirka,
Kannel, Andra Mägi
VIII klass: Gerda Hein, Reinis
Martin Mändoja, Liisbet Sõerde,
II klass: Ailo Andri Hantson,
Kiss, Berit Lehtsaar, Jane Õunap,
Lisandra Romantšuk, Kertu Puna,
Ruudi Koovit, Rebeka Kuhi,
Kristjan Jaak Valk, Artur Vinna
Alo Malmre
Kertu Tooming
lX klass: Tormi Suurpuu
II klass: Ron-Oskar Ruben,
III klass: Kairit Kannel, Alex
IV veerandi mittepuudujad:
Marcus Viirpalu, Martin Viirpalu Karu, Andra Karu, Remy Martin
I klass: Romet Luik, Karl
III klass: Karl Ariva
Kõiv, Jaanus Kõll, Martin Mägi,
Mängel, Kertu Puna, Marielle
IV klass: Kärt Kask, Kätlin
Mirt Mändoja, Kristin Vaigla,
Alexandra Tipp, Ragnar Tomson
Kuus, Laureen Luik, Anita Eliis
Oliver Persidski
II klass: Ailo Andri Hantson,
Mutle, Helen Parik
IV klass: Kaisa Karin Jaaska,
Tomi Sild
V klass: Liset Kasepuu
Markus Saar, Helena Tiidu
IV klass: Rait Ritson
VII klass: Marcus-Sander Ruben
V klass: Kayla Louisa Küttä,
V klass: Brayan Armando
VIII klass: Rocco Smirnov,
Germann Kuznetsov, Janette
Kaljula, Ruudi Miller, Berit Pulk,
Carmen Xin
Pähn, Mirtel Puna, Laura-Liis
Laura-Liis Säde, Sten-Alex
Lin Wang
Säde, Sten-Alex Veidenbaum
Veidenbaum
VI klass: Reimo Hunt, Kelli
VIII klass: Ato Aasmäe
Maksimova, Sandra Tjuška
IX klass: Tormi Suurpuu
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KOGEMUSI ÕPILASVAHETUSEST
Intervjuu 8. klassi õpilase Kristjan Jaaguga
Sa olid ühe nädala õppimas Viljandis. Kust tuli
mõte minna vahetusõpilaseks ?
Ma lugesin vahetuse kohta plakatilt ja rääkisin huvijuhiga. Mulle tundus see huvitav mõte. Tahtsin käia
vaatamas, kuidas teises koolis elu käib.
Millises koolis Sa õppisid ning miks valisid just vastutulelikud. Seal oli tohutult palju õpilasi ja klassiruume nii, et eksi või ära. Kohanemine oli raske,
selle kooli?
aga sain hakkama.
Ma olin Viljandi Kesklinna koolis, sest kool oli läMilline peab Sinu meelest olema õpilane, kes lähedal ja mul õpib seal tuttavaid.
heb vahetusõpilaseks?
Mulle räägiti sellest koolist head ning ma otsustasin
Kuigi tagasihoidlik ei tasu olla, rohken ikka suhtlev,
oma nahal ära proovida.
rõõmsameelne ja hea kohanemisvõimega.
Kas plaanid ka kaugemale kiigata?
Kas Sa oled tuttav YFU tegevusega? ( YFU on
Järgmisel aastal lähen võib-olla Tallinnasse või kuorganisatsioon, mis vahendab õpilasi üle maailma)
hugi mujale.
Jah, olen küll. Ma leidsin selle kohta internetist inMis Sind paelus vahetuskoolis? Mis hirmutas?
fot, kui koolitööd tegin. Mulle pakkus see huvi.
Mind paelus õpetamise erinevus. Õpikud olid ka
Soovin Sulle edu ja julgust järgnevateks koolivameie omadest erinevad Oli väga huvitav õppida
hetusteks.
teistmoodi kui kodukoolis. Pealegi sealne õhkkond
oli teistsugune ja õpetajatest räägiti küll halba, kuid Aitäh! Edu ja julgust läheb ikka vaja. Ma soovitan
teistel õppuritel ka minna vahetusõpilaseks, sest see
nad olid tegelikult siiski üpris toredad ja
annab unustamatu kogemuse.
LUMEJÄNESED VÕISTLUSTULES
20. mail sõitis Lumejänesed Holstre Polli Tervisekeskusesse selleaastasele KEAT võistlusele.
Traditsiooni järgides tuli pärast tervitussõnu noorte
ette tantsutüdruk, kes äratas kiiremate liigutustega
üles viimsegi uneleja ning seejärel läks iga tiim
vastavalt oma legendile abi osutama.
Õpilastel tuli rinda pista üheteistkümne erineva katsumusega: leegi kustutamine pulberkustuti ja tuletekiga, elektriohutuse tundmine ning tegutsemine
vastava ohu korral; lõhkekehade tuvastamine ja käitumine nende avastamise korral; rongiohutuse reeglite teadmine; viktoriin meelemürkide ning seaduste
tundmise kohta; kolmes punktis tuli anda esmaabi
– uppujale ning teadvusetule kannatanule; alkoholijoobes noorte seltskonnale, kes kõik olid rohkem
või vähem vigastatud ja karjusid, kuis kõri võimaldas ning õhupalliga kukkunud reisiseltskond, kellest kolm olid meie oma õpilased. Samuti tuli aja
peale metsa all pisike lõke süüdata ja tunda puid.
Oli võimalus ronida nii veo- kui sõiduautosse ja tuli
teada sealseid reegleid. Tõelist tiimitööd sai näidata
päästeala teatevõistlusel, kus kogu rühm üksmeelselt tegutses. Uus teema oli häirekeskuse punkt, kus
õpilastel tuli valida kümne erineva juhtumi puhul
kolme võimaliku hädaabi telefoninumbri vahel ja

leida kõige otstarbekam valik.
Lumejänesed olid igati tublid ja teenisid auga välja
hõbedase koha!
Tundub, et KEAT-pisik tuleb ja jääb, sest kõik
meie endised Lumejänesed olid samuti võistlustel,
seekord kannatanutena. Ka sel aastal erru minevad
esmaabi andjad tundsid huvi vigastatu-karjääri vastu. Et loodus tühja kohta ei salli, siis ootame uuel
õppeaastal uusi 6.-8. klassi õpilasi oma tiimi!
Anneli Sims
juhendaja
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LOOVTÖÖD
Lauri Laretei

Õpilased lasid loovusel
lennata ning joonistasid
George Orwelli
“Loomade farm`ist”
inspireeritult karikatuure.

8. klass

Reinis Kiss 8.klass
Kristjan Jaak Valk 8.klass

MOTOKROSS
Kui minu isa veel laps oli, siis oli tal enda isast kuuri
nurka jäänud vedelema poolik võrr. Tekkiski huvi
see üles ehitada .Ta tundis oma koolist üht vanema
klassi poissi, kel oli ka punnvõrr. Isa küsis neilt puuduolevaid osi ja sai neid. Vajaminevad osad monteeris kokku ja oligi isiklik sõiduriist valmis. Siis sai ta
teiste külapoistega koos sõita ning omavahel kiiruses mõõtu võtta. Sealt algaski minu isa suurem huvi
mototehnika ja spordi vastu. Ta on arendanud ennast sellel alal edasi vastavalt oma võimetele. Suureks toetajaks ja nõu ja jõuga aitajaks oli tema isa..
Koos käidi krossi vaatamas, kus elati kaasa võistlejate pingutustele ja õnnestumistele. Isale on meelde
jäänud Andres Krestinovi vinged sõidud. Isa sõidab
samuti KTM-ga, millest on saanud isa lemmik rattamark. Isa arvab, et motosport on andnud talle arusaama tehnikast, selle korrashoiu tähtsusest, hea füüsise ja vastupidavuse. Motokross on arendanud tahtejõudu ja visadust ning oskust teistega arvestada
ning on vajalik elus edukaks hakkama saamiseks.

tane, sain endale atv, millega ma sõitsin põllu peal
ringi. Järgmiseks sain ma 50cc hiina krossika. Seejärel sain suurema raamiga 50cc KTM krossika. Siis
hakkasin sõitma jälle atv-ga 90cc, millega sai radadel sõitmas käia. Lasteaias läksin isaga magamise
ajast sõitma. Kord kui lasteaias magama läksin, nägid kasvatajad minu järjekordseid sinikaid. Nad ohkasid ja ütlesid: ,,Sa oled igalt poolt nii sinine.“
Kui ma sain 12aastaseks, sain ma 250cc YAMAHA
quadi, millega ma osalesin igaaastasel Mehhaanikute Mitteametlikul Meistrivõistlusel. Ükskord harjutades kukkusin rajal nii õnnetult, et lõpetasin kiirabis.
Mul oli raske hingata, kuna olin kukkudes selja ära
põrutanud. Pidin mitu päeva lihtsalt lamama. Kähe
nädala pärast läksin võistlema, kuigi selg andis tunda. Quadi sõidu valisin krossika asemel, sest sellega
ei sa nii kergesti kukkuda. Kuid ka Quadiga kukkudes võivad vigastused väga tõsised olla. Praegu on
mul 450cc quad, millega ma plaanin järgmisel aastal
võistlustel käima hakata. Kevadel tahaks tõsisemalt
hobide sarjas võistlema hakata. Seni olen sõitnud
rohkem oma lõbuks ja koos sõpradega, et oleks fun.

Juba väga väikesest peale olen perega koos moto- Janno Oja 8. klass
krossi võistlusi vaatamas käinud. Kui olin nelja aas-

MINU KAITSEINGEL

Minu kaitseingel on heatahtlik ja natuke häbelik. Ta ei julge oma
tegude pärast uhkeldada. Tal on peas kaks väikest sarve ja tiivad on
enamasti valged, kuid neil on natuke ka punast värvi, sest headus
tuleb läbi väikse kurjuse. Kui juhtub, et ma olen ennast täis, saab ta
kurjaks ja võtab minult peaaegu kogu energia ära. Kui mul enam
pole jaksu midagi teha, muutub ta heaks, sest ta teab, et mu enesehinnang läks alla ja ma ei ole enam ennast täis. Vahel ma tunnen
oma kaitseingli sarvemüksude torget ning tiibade paitust.
Maxim Jegorov 7. klass

Pildi autor: Johanna Perko 7.klass
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LUULETUSED EMOTSIOONIDEST
Hirm

Viha

Kurbus

Öeldakse, et kõige suurem hirm Viha, Saatana enda poeg
Kurbus on see,
on teadmatus.
Kui ta sinu peale lasub musta vai- kui keegi teeb haiget
Mina arvan, et see on tõsi,
bana
või kaotab oma kallima,
sest ega pimeduses end me hästi Raevu ei saa talitseda
kes südame sees.
ei tunne.
Vihas valitses pilkane pimedus
Õnnetu on mees,
Kohe tuleb jänes püksi ja ütleb:
Tihti viha musta katte alla
kes istub pargis vihma käes
,,Karda, sa ei tea ju, kes seal on!
Surud oma hirmu
süda pumpamas rinnus
Parem karda kui kahetse.“
Kui põhjatusse karikasse
ja ootamas kallimat,
Öeldakse, et hirmul on suured silSinna piisku tilgub
mad.
kel kalkus on silmis.
Kui lõpuks karikas see tilgub täis
Mina arvan, et see on nii,
Ma olen sinu jaoks kui tühjus.
Ja üle keema hakkab paksu viha
sest iga kord, kui midagi kardame,
Kui sind näen,
Hirm valitsema asub
kujutame seda kordi hullemana.
nutan kurbi pisaraid.
Su tundeid ja su mõtteid.
Mina näiteks kardan õudukaid,
Jah, pisar teeb haiget,
Lauri Laretei 8. klass
sest need tunduvad nii hirmsad.
põletab rinda.
Siis hirmud haaravad meid enda Rõõm
Palun, tule tagasi!
embusesse
Rõõmsad hetked, need on parimad Ato Aasmäe 8. klass
ja juba paisubki mõte suureks,
ning meeldejäävamad hetked,
nii suureks, et kujutame ette,
lootes, et need kunagi läbi ei saa.
Rõõm
kuidas mõni teispoolsuse isik
Rõõm on parim emotsioon,
Rõõm on kui kuum päike,
vaatab meid aknast või varjust, mida teistega jagada.
mis tekitab sooja tunde.
puu otsast või maa alt.
Rõõm annab sulle õnnetunde keMa tunnen su leegitsevat südant,
Me ei tea ju täpsemalt selle kohta hasse.
mis on kui hullunud hobune.
Reinis Kiss 8. klass
ja juba ta embabki oma kohutavaElus on nii rõõmsaid hetki
Rõõm
te,
kui ka kurbi mälestusi,
Rõõm on kõikjal!
hirmsate, pimedust täis kätega,
et meid viia tasandile, kus valitseb Mõned seda näevad,
Hirm.
mõned on pimedad.
Aga ta ei tea, et me võitleme te- Kes rõõmu näevad
maga
on väga õnnelikud inimesed.
meenutades õnnelikke hetki,
Nad panevad tähele ka pisiasju,
ja eelnevaid võite Hirmu üle.
mis neid õnnelikuks teeb:
Ja võidame alati!
inimesi meie ümber, päikest
Sest nii see on ja jääb.
ja suvist randa, kus peesitad,
Kristjan Jaak Valk 8. klass
lihtsalt tükikest šokolaadi, mida
naudid.

mis räägivad elu momentidest
ja naljakatest sündmustest.
Rõõmu pole kunagi palju.
Naeru ja rõõmu juurdegi tahaks.
Rõõm on kõige tähtsam elus,
Kui seda poleks, poleks ka õnne.
Janno Oja 8. klass 2016

See kõik ongi rõõm.
Berit Lehtsaar 8. klass
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PROLOOGI EPILOOG
Viljandi valla 5.-9. klassi noortele suunatud karjääripäev PROLOOG toimus sel aastal 22. aprillil Heimtali ringhoones.
Selle aasta teemaks oli „tehnoloogia kunstis“, mis
tähendas seda, et noored said kätt proovida muusika
ja pildilise maailma loomises tehnoloogia abil.
Sündmus algas töötubadega, mille läbiviijateks olid
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlased Kerttu
Kruusla, kes tutvustas visuaaltehnoloogiat ning
Vootele Ruusmaa, kelle käe all oli noortel võimalus
elektroonilist muusikat luua ja salvestada. Lisaks
said koolinoored osaleda DJ töötoas, mida viisid
läbi DJ Kurly Beats ja DJ Mahhady pealinnast. Õhtul esines noortebänd Sent from Viljandi, millele
järgnes DJ pidu.
„Sündmus oli edukas ja meeldejääv. Teema
„tehnoloogia kunstis“ avas noortele uusi võimalusi,
millega neil varasemalt kokkupuutepunkt puudus.
Siiski ootame ja loodame uuel aastal teiste koolide
õpilaste aktiivsemat osavõttu!
Suur tänu kõigile esinejatele, Heimtali Põhikooli
Õpilasesindusele, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiale
ja Mones&Tuur`ile, et panustasid materjalide, oma
vaba aja ja tahtega.
Eneli Rimpel
KORRALDAME, SEST HOOLIME!
6. mail 2016 kogunes Heimtali mõisa sadakond
hoolivat inimest, et anda oma panus neljandat
korda toimuvale heategevuslikule teatri- ja muusikaõhtule
„ME
HOOLIME
IV“

Fotod: Heimtali Põhikooli õpilased
Sel aastal lõid meeleolu Abja tantsutrupid "Vouu" ja "Vou juuniorid", näitetrupp "Kolmas
voorus", Viljandi Gümnaasiumi solistid, Heimtali
Põhikooli kooliraadio - MÕISA HÄÄL, Heimtali
Põhikooli tantsijad ja Priit Oks.
Kontserdi vaheajal oli külastajatel võimalus nautida
kohvikus noorte endi küpsetatud saiakesi ja muffineid ning osaleda ühe euroses õnneloosis. Võita võis
erinevat käsitööd, puunõusid, raamatuid, keraamikat, CD-plaate, kohvik “Fellini” 25 eurose
kinkekaardi jne.
Peaauhinnaks oli Ukuaru Küpsetistekoja meisterdatud “Me Hoolime” kirjaga tort, mille õnnelikuks
omanikuks sai Heimtali Põhikooli 6. klassi õpilane
Hedly Küper.
Kogu teenitud tulu läheb Heimtali Põhikooli vähekindlustatud perede laste toetamiseks, et ka nemad
saaksid järgneval õppeaastal osa erinevatest kooli
ekskursioonidest, kultuurisündmustest ja muudest
ettevõtmistest.
Aitäh kõigile panustajatele ja abimeestele!

Fotod: Kevin Kohjus

Eneli Rimpel
huvijuht
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KOOLIAEG
Kooliaeg, põnev kooliaeg.
Õppida, tuleb õppida,
et näha endas nägemust,
kelleks saada salamisi
lähiajal, tulevikus.
Tuleb saada targaks meheks,
targaks meheks õppimaie.
Siim Kõiv ja Tormi Suurpuu
9.klass
KOOLIPERELT KOGUTUD MÕTTED

andekas, mänguline, abivalmis.

9. KLASSI ÕPILASTEST

Siim - meeletu energiapall. Elurõõmus, kavala naeratusega, vahel salapärane.
Tormi – Vaikne ja salapärane naerataja.
Jarlin - Aga Jarlinil oli nii süütu ja aus pilk, et tema
ometi pahandust ei tee…
Andrus - Nahkerdis, kes tahtis algul olla selline
õpilane, kellel kõik tehtud ja head hinded. Tal oli
kaval Viplala naeratus ja pilk.

Reelika – Kaasamõtleja, usaldusväärne ja südikas
neiu.
Kairi -Rõõmsameelne, naljakas, mõistab nalju,
On ilmunud Imbi-Sirje Tormi raamat! Raamat hõlmab Heimtali koolilugu kõige vanemast ajast kuni 1944. aastani. Lisainfo Heimtali kooli kodulehelt
www.heimtali.vil.ee

Kaimo - See, kuidas Kaimo siia kooli õppima asudes soovis näidata, et on kõva mees ja juba järgmisel tunnil oli kõik hästi.
Andre-Eghert - Aastatega on tekkinud selgroog!

VILISTLASTE KOKKUTULEK 2016

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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