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VÄLJAANNE NR 32  I TRIMESTER 2019 

KIIDAME I TRIMESTRIL HÄID JA VÄGA HÄID ÕPPIJAID 

Juhtkiri 

„Mõistus on nagu langevari. 

Ta toimib kõige paremini, kui ta on avatud.“ 
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Selles numbris: 

Õppisid ainult “5”:  

2. klass: Steven Iarochenko, 
Sebastian Kala, Piia Paltser; 3. 
klass: Grete-Liis Mill, Madar 
Mändoja; 8. klass:  Laureen Luik, 
Helena Tiidu; 9. klass: Liset     
Kasepuu. 

Õppisid “4“ja“5”:  

2. klass: Ar ti Hantson, Mar lise 
Keskküla, Karoliina Lens, Sander 
Lillimägi, Sandra Lõoke, Rasmus 
Oras, Andri Pulst, Maria Rimm, 

Erton Rodima; 3. klass: Annabell 
Allikas, Aleksandra Antonov, 
Andreas Elias, Maarja Mirka, Pet-
ra Okas, Raian Romantšuk;  
4.klass: Car l-Daniel Anton, Lee 
Ilus, Lars Ispert, Johanna Kink, 
Kerdo Kaspar Kobak, Leo Lihtne, 
Ramon Mutle, Saskia Oja, Ketlin 
Semjonov, Romek Ragnar Soa, 
Tristan Toi; 5. klass: Anett Ariva, 
Oskar Link, Romet Luik, Alo 
Malmre, Merilin Mirka, Martin 
Mändoja, Karl Mängel, Kertu  

Puna; 6. klass: Eldar Ispert, Kevin 
Klaas, Emma Johanna Küttä,   
Ron-Oskar Ruben, Martin Viirpa-
lu; 7.klass: Mirt Mändoja; 8.klass: 
Kaisa Karin Jaaska, Kärt Kask, 
Kätlin Kuus, Anita Eliis Mutle, 
Helen Parik, Markus Saar, 
9.klass: Kayla Louisa Küttä, 
Sten-Alex Veidenbaum. 

Uus I klass väärib kiitust kooliga 
kohanemisel ja soovime jätkuvat 
tublidust kõigile! 
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KASVAME SEIGELDES 
Eelmisel õppeaastal osales praegune seitsmes klass 
seikluskasvatuse programmis. Me võtsime sellest 
osa, et üksteist rohkem tundma õppida, usaldada 
ning meeskonnatööd arendada. Kohtusime kuus 
korra kümne nädala jooksul. Juhendajateks olid 
noored tudengid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast.  
Enamasti mängisime palju erinevaid koostöömänge, 
näiteks lauamänge või lahendasime kooli ümbruses 
erinevaid ülesandeid. Programmi lõpetuseks läksi-
me Palupõhja looduskooli ja veetsime seal lõbusa 
päeva. Mängisime, püüdsime kala, mõned meist 
läksid kanuuga jõe peale. 
Küsisin ühe meie juhendaja Liisi Ilvese käest taga-
sisidet antud programmile ja tema tulevikuvaade-
tele koostöös noortega. 
 Mis on Sinu eriala? 
Kui mina läksin õppima Viljandi kultuuriakadee-
miasse, oli mu erialaks huvijuht-loovtegevuse õpe-
taja. Sel õppeaastal muutus eriala nimetus kogu-
konnaharidus ja huvitegevus. 
Mida tähendab Sinu jaoks SEIKLUSKASVA-
TUS? 
Minu jaoks on seikluskasvatus see, kui õppimine 
toimub tavalisest õpikeskkonnast väljaspool õpilase 
jaoks märkamatult. Näiteks kui Teie grupiga käisi-
me kanuutamas ja üks kanuu ümber läks. Kohe hak-
kasid kõik üksteist aitama ja nuputama kuidas välja 
saada. See juba näitas, et tegemist oli märkamatu 
õppimisega ning järgmisel korral on nipid juba 
omalt taskust võtta. 
Mis oli Sinu jaoks meie kooli õpilastega töötades 
kõige raskem? 
Kui me oma tundidega alustasime oli selleks kind-
lasti meeskonnatöö ja tahtmine teistega koos tööta-
da. Nagu nägime, siis viimasel kohtumisel unustati 
see ära ning näitasite väga head meeskonnatöö 
oskust. 

Kui meil oli Sinuga tund, siis miks valisid meie 
tunni tegevuseks lauamängud? 
Lauamängud on alati olnud osa minu elust. Ma kas-
vasin üles neid mängides ja seetõttu on neid mulle 
kogunenud paras hulk. Minu jaoks on väga huvitav 
õpetada lauamänge, sest mulle meeldib see protsess 
mis inimeses sellel ajal toimub. Alguses püütakse 
järgida ja aru saada reeglitest ning hiljem kujuneb 
välja strateegia. 

Milliseid tegevusi me võiksime veel koos teha? 
Kindlasti võiksime ära käia veskil ronimas ning 
rippsillalt laskumas. Need olid tegevused, mis meil 
tegemata jäid. 
 
Mulle meeldis, kui me looduses tegutsesime, Palu-
põhjas ja kooli ümbruses ringi käisime. Minu arust 
sai klass hästi hakkama meile seatud ülesannetega ja 
programm täitis oma eesmärgi. 
 

Autor: Mirt Mändoja, 7.klass 
 

LAUAL JAHTUS LEIB 
Meie koolis toimus 8. oktoobril leivapäev, kus 
koolipere sai teha just endale meelepärase leiva. 
Uurisime välja kõige parema leiva retsepti.  
Rukkileiva valmistamine: 
1. Kaalu materjalid 
2. Sega taignaks 
3. Taigna käärimise aeg 30-40 min 
4. Kaalu taignapäts 0,5 kg 
5. Vormi leivaks 
6. Kergita 30-40 min 

7. Küpseta 190 kraadi juures 30-40 min 
(Meie tegime väiksemaid, u 70-80-grammiseid 
pätsikesi, mis kerkisid 15 min ning olid 15 min 
200-kraadises ahjus.) 
Juuretisena kasutasime Vilmixi vedeljuuretist. 
 
Päev oli leivalõhna täis ja huvitav. Õpilastele väga 
meeldis. Aitäh meie koostööpartneritele Viljandi 
Kutsehariduskoolist.  
 

Küsitles: Anett Ariva, 5.klass 
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PLOGGING ehk PRÜGIJOOKS 

2019/2020. õppeaasta alguses tegi Heimtali Põhi-
kooli õpilasesindus koolile ettepaneku siduda 26. 
septembril toimuma pidanud liikumispäev prügi-
jooksu ehk plogging`uga. 

Plogging* on 2016. aastal Rootsis ultrajooksjate 
poolt algatatud keskkonnateadlik liikumistrend, mis 
kombineerib jooksmise ning keskkonnahoiu: liikuja 
eesmärgiks on teele ettejääva prügi korjamine, et see 
hiljem nõuetekohaselt ära anda.  

Ettevõtmine sai teoks. Aktsioonist võttis osa umbes 
150 Heimtali kooli õpilast ja 20 töötajat. 60 minuti 

jooksul läbiti Heimtali kooli ümbruses 45 kilomeet-
rit ning koguti 1200 liitrit prügi.  

Heimtali Põhikool asub looduskaunis asukohas, ent 
kurvastuseks jagub prügi kõikjale. Selleks, et meid 
ümbritsev keskkond oleks puhas, elamisväärne ja 
nauditav, peaks iga ühiskonnaliige käituma teadli-
kult ning mõistma, et prügi maha viskamine ei kuulu 
aktsepteeritavate käitumisnormide hulka. 

Hoiame loodust ja loodus hoiab meid!  

Autor: Eneli Rimpel 

Heimtali Põhikooli huvijuht 

PEAKOKK KÜLAS 

16.oktoobril leidis aset Heimtali Põhikoolis projekt 

"Peakokad koolis", mis toimus Maaeluministeeriumi 

ja Eesti Peakokkade Ühenduse koostöös. Selles osa-

les 6.-8.klass, juhendajaks Eesti peakokk Henri Ui-

boaed.  

Alustuseks vaadati videot köögi ohutusest üldiselt. 

Seejärel jagati õpilased gruppidesse. Iga grupp sai 

ülesandeks valmistada teatud roog. Menüüs oli taim-

ne risoto, karask, kamakreem marjadega, ahjukala 

köögiviljadega. Kõik panustasid omalt poolt toidu 

valmistamisse ning seejärel kaeti laud. Toite degus-

teeriti koos kooli õpetajatega ning anti selgitusi juur-

de, kuidas seda valmistati ja mis võiks paremini ol-

la. 

Kõik said hästi hakkama. Koguti uusi teadmisi ja 

oskusi toidu valmistamiseks. 

Retseptidega on võimalik kõigil tutvuda aadressil:  

https://www.eestitoit.ee/et/kategooriad/peakokad-

koolidesse 

Aitäh ka õpetaja Leili Viinapuule, kes projekti kooli 

poolt eest vedas. 

   Autor: Anita Eliis Mutle, 8.klass 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eestitoit.ee%2Fet%2Fkategooriad%2Fpeakokad-koolidesse%3Ffbclid%3DIwAR0RI8zooQPmtatjLeSJmGM-yrLvq3BrRjKkOcSg2QNRSimzaz_4LC1UHHM&h=AT07vWldw8Pe6VB7pjda2f3wwmdqt3d8nN1frSuQCNH5ObY1yrzpIQy9TEsU2xbaRtzA_4ahXtFnOe88m
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eestitoit.ee%2Fet%2Fkategooriad%2Fpeakokad-koolidesse%3Ffbclid%3DIwAR0RI8zooQPmtatjLeSJmGM-yrLvq3BrRjKkOcSg2QNRSimzaz_4LC1UHHM&h=AT07vWldw8Pe6VB7pjda2f3wwmdqt3d8nN1frSuQCNH5ObY1yrzpIQy9TEsU2xbaRtzA_4ahXtFnOe88m
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ÕPETAJATE PÄEV Reedel, 4. oktoobril toimunud õpetajate päev oli 
võrreldes eelmise 9. klassiga tunduvalt tormakam ja 
keerulisem. 
Algus- ja lõpuaktus meeldis direktorile väga. Ta tuli 
seda isiklikult ütlema. Samuti tundus, et uus direktor 
Kermo Haavik närveeris kõne pidamise ajal. Sellegi 
poolest suutis ta kogu publiku naerma ajada ja koo-
lipäeva traditsiooniliselt alustada. 
Õigetele õpetajatele tehti õues ringkäik, kuni saalis 
sätiti valmis “kodukino”, söögilaud, kingitus ning 
mõned tegevused. Kingituse oli saatnud müstiline 
P.P ning selleks olid rohelised taimelehed, mis lähe-
mal vaatlemisel osutusid piparmündiks. Õpetajatele 
anti võimalus teha 8 minuti jooksul kooli peal üks-
kõik mida ise ihaldavad või mis kunagi õpilasena 
tegemata on jäänud. Selle asemel otsustasid nad 
vaadata filmi Kevade, rääkida kooliajast ning süüa 
popkorni. 
Lõpuaktus läks kiiresti ning koolibussid väljusid 
varakult. Autor: Sten – Alex Veidenbaum, 9.klass 

SPORDINURK I TRIMESTER 

Alustasime koolispordi võistlusi 12. septembril 6.-9. 
kl tüdrukute jalgpalliga. Hoolimata sellest, et Heim-
tali Põhikool oli ainuke maakool, tulime neljandale 
kohale. Tüdrukud koosseisus Liis Päiviste, Laureen 
Luik, Mirtel Puna, Liset Kasepuu, Anita Eliis Mutt-
le, Kaisa Karin Jaaska, Kayla Louisa Küttä, Helena 
Tiidu, Milena Krushajeva, Mari-Liis Koovit esinda-
sid kooli võitluslikult. 

16. septembril toimus sama võistlus poistele. Alag-
rupis saadud kolmas koht kahe suure gümnaasiumi 
järel andis võimaluse mängida Abja Gümnaasiumiga 
5.-6. kohale, millest kool väljus võitjana 1:0. Seega 
turniiri väga tubli viies koht. Koosseisu kuulusid 
Karl Kask, Simo Verrev, Markus Riigor, Ruudi Mil-
ler, Sten-Alex Veidenbaum, Romet Okas, Rait 
Ritson, Sven Helve, Kermo Haavik. 

19. septembril toimus Jakobsoni Kooli juures 1.-5. 
kl murdmaateatejooks. Võistlesime väikeste koolide 
arvestuses, kus osales kuus kooli. Heimtali Põhikoo-
li võistkond jooksis ennast esimesele kohale. Võist-
konnas olid Kertu Puna, Liisbet Sõerde, Merilin 
Mirka, Lisandra Romantšuk, Madar Mändoja, Märt 
Kannel, Martin Mändoja, Oskar Link, Neiro Pähn ja 

Kaur Kannel.  

17. oktoobril külastasime Abja Gümnaasiumi, kus 
toimusid 6.-9. kl segavõrkpallivõistlused. Kohale 
olid ennast sättinud kuus kooli ja Heimtali nende 
seas. Tasuks tubli kuues koht.   

15. novembril toimusid Viljandi Spordihoones 4.-5. 
kl rahvastepallivõistlused. Meie poisid tulid väikeste 
koolide arvestuses esimesele kohale. Tüdrukud saa-
vutasid väikeste koolide arvestuse kolmanda koha. 
Poistest osalesid Romet Luik, Martin Mändoja, Os-
kar Link, Alo Malmre, Märt Kannel, Ramon Muttle, 
Neiro Pähn ja Lars Ispert. Tüdrukute võistkonda 
kuulusid Kertu Puna, Merilin Mirka, Anett Ariva, 
Liisbet Sõerde, Brigita Kaljula, Lisandra Ro-
mantšuk, Kessu Vinkel ja Saskia Oja. 

25.nov toimus Abjas 1.-3. kl „Pallilahingu“ võistlus, 
kus Heimtali tüdrukud saavutasid esimese koha. 
Edukas võistkonnas mängisid Madar Mändoja, Mia 
Salujärv, Maarja Mirka, Petra Okas, Annabell Alli-
kas, Grete-Liis Mill ja Grete Kask. 

Õpetaja Marko Koks 
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ÕPILASESINDUSE  

TEGEVUSEST 

Sellel trimestril on toimunud kok-
ku 7 õpilasesinduse koosolekut, 
mille käigus on arutatud erinevaid 
teemasid ja võetud vastu mitmeid 
otsuseid. 

Käesolevas artiklis toome välja 
olulistemad teemad, millega ÕE 
liikmed tegelesid. Esimesel kooso-
lekul võtsime vastu uued liikmed 
Kertu Puna ja Kaisa Karin Jaaska. 
Siinkohal soovime julgustada ka 
teisi 5.-9. klassi Heimtali Põhikoo-
li õpilasi soovi korral meiega liitu-
ma. Selleks tuleb täita õpilase-
sindusse astumise blankett, mida 
saab teha sotsiaalpedagoogi kabi-
netis.  

27.09.19 sõitis Heimtali Õpilas-
esindus Narva sallivuskonverentsi-
le, kus koguda mõtteid, kuidas 
oma koolis märgata kiusamise 
ohvreid ja kuidas  kiusamise juh-
tumeid ära hoida. Konverentsilt 
saadud mõtetest valmis projekt 
“Kiusajaga silmitsi”, mis esitati 
Eesti Õpilasliidule ning sai posi-
tiivse rahastamisotsuse. Projekti 
esimene osa – foorumteatri päev  - 
viidi läbi 13. novembril. Peagi al-
gavad järeltegevused, milleks on 
kirjandite kirjutamine 4.-9. klassis 
teemal “Kiusajaga silmitsi”. Samal 
teemal joonistavad 1.-3. klassi õpi-
lased pilte. 

Koosolekutel tutvuti Heimtali PK 
kodukorraga, millele anti positiiv-
ne hinnang. Samuti tutvuti Heim-

tali PK loovtöö juhendite erinevate 
ettevalmistatud versioonidega ja  
tehti nende seast valik.  Kool val-
mistas ette taotluse koolivaheaega-
de muutmiseks 2019/2020. õp-
peaastal ning andis selle hooleko-
gule ja õpilasesindusele kinnitami-
seks.  

Hääletuse teel otsustati määrata 
Heimtali hoolekogu liikmeks õpil-
aste esindajana Liset Kasepuu. 

Heimtali PK kodulehel on ka mei-
liaadress 
(opilasesindus@heimtali.vil.ee), 
kuhu saab soovi korral pöörduda, 
kui on muresid või küsimusi. 

 

Heimtali Põhikooli Õpilasesindus 

MARTIN MÄNDOJA –TARK 
MEES TASUKUS 

Persoonilugu 

Nimi: Mar tin Mändoja  

Õpib: Heimtali Põhikooli 
5.klassi õpilane 

Vanus: 11.a 

Huvid: male, jalgpall, kesk- ja 
muinasaeg 

Martin Mändoja on Heimtali koo-
lis silmapaistev noormees. Tema 
hobid ja aktiivne osalus koolitöös 
ning väljaspool seda on kaasõpi-
lastele oluliseks eeskujuks. Martin 
on tuntud oma sõbraliku loomu 
poolest (saanud valituks „Kooli 
kõige sõbralikumaks noorme-
heks“), olnud julge esineja kooli-
sündmustel (tantsides, õhtujuhina 
ning juhendajana) ja esindanud 
kooli võistlustel (malemängus ja 
spordivõistlused). Heimtali Teata-
ja ajalehetoimetus otsustas Marti-
niga lähemalt tutvust teha.  

1.Kuidas sa end ise kirjeldaksid? 

Ma ei ole eriti enda peale kesken-
dunud. Ma mõtlen pigem teiste 
peale. Ma ise ei oska enda kohta 
öelda, aga tean kuidas teised mi-
nust arvavad. Kuidas siis? Öeldak-
se, et ma olen väga tark, palju 
seostatakse mind minu hobidega.  

2. Mis sind on enim elus mõjuta-

nud olema see, kes sa oled? 

Kindlast on mind palju mõjutanud 
minu vanemad, elutingimused ja 
minu õed. Samuti minu hobid. 
Koolis mõjutavad mind enim õpe-
tajad. 

3. Kuidas sa oled jõudnud nende 
hobideni, millega sa täna tege-
led? 

Male tuli minuni nii, et sorisime 
õega ühes vanas ruumis ja leidsi-
me vana malekomplekti. Võtsime 
nupud välja ja proovisime seda 
mängida. Samal õhtul tuli isa ja 
õpetas mulle reegleid. Keskaja 

huvini jõudsin ühes muuseumis    
5-6 aastat tagasi. Kodus on hea, 
sest saan rääkida oma huvidest 
oma vanematega. 

4. Mida Sa pead enda suurimaks 
saavutuseks?  

Kui ma võitsin üle-eestilised male
-ja kabevõistlused.  

5. Millest sa praegu unistad? 
Praegu unistan Sakala Meistri-
võistluste võitmisest males. See 
on sariturniir, mis koosneb küm-
nest võistlusest. Olen kaks kord 
juba käinud. Kuidas läks? Mõle-
mad võitsin.  
6. Oskad ehk välja tuua mõne 
soovituse kaasõpilastele, et nad 
koolis ja väljaspool seda saaksid 
veel paremini hakkama? 
Mina tulen oma asjadega hästi toi-
me peamiselt tänu sõpradele ja 
klassikaaslastele. Kuidas sa oled 
oma kaaslaste usalduse võitnud? 
Omavaheline suhtlemisoskus on 
oluline. Perekonnas omavahel rää-
kimine aitab. Kui vanemad on tööl 
ja sa oled pidevalt üksi, pole sul 
kellegagi suhelda ja see oskus jääb 
nõrgaks.  
7. Mis on sinu meelest elus kõige 
tähtsam?  
Teised inimesed.  
 
Küsitleja: abiõpetaja Elis Ramst  
 

mailto:opilasesindus@heimtali.vil.ee
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Toimetaja ja kujundus: Eneli Rimpel huvijuht@heimtali.vil.ee 

                   Aitäh Mõisa Hääle ajalehe meeskonnale ja kõigile, kes panustasid lehe valmimisse!  

OLULISED SÜNDMUSED II TRIMESTRIL 

2.12; 09.12; 16.12 - ADVENDIHOMMIKUD 
20.12.19 - JÕULUPIDU spordihoones 

27.-31.01.20 - KARJÄÄRINÄDAL 
31.01.20 -VABA LAVA 

14.02.20 - SÕBRAPÄEV 
21.02.20 - EESTI VABARIIGI 102. AASTAPÄEV 

03.03.20 - VASTLAPÄEV 
10.03.20 - LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 

13.03.20 - EMAKEELEPÄEV 
13.03.19 - II TRIMESTRI TUNNUSTAMINE 

LOODUS 

 Liset Kasepuu ja Laura- Liis Säde 

Prügi ei lagune, 

kompost laguneb. 

Ära viska nätsu maha, lindudele 

see on raha. 

Ok, nali naljaks! 

Neile see on saiaks. 

Meie saapakonts, 

lööb nätsu LAIAKS. 

KÕNEVÕISTLUSE TULEMUSED 

Kodanikupäeva raames selgitati 25. ja 26. novembril 

Heimtali Põhikooli  8. ja 9. klassis välja parimad kõnele-

jad. Teemaks „Miks on laulu– ja tantsupidu eestlaste-

le tähtis?“ 

8. klass: 

I koht - Anita Eliis Mutle 

II koht - Helena Tiidu 

III koht - Laureen Luik 

Eripreemia - Kätlin Kuus 

9.klass:  

I koht - Liset Kasepuu 

II koht - Kayla Louisa Küttä 

III koht - Sten-Alex Veidenbaum 

Eripreemia - Laura-Liis Säde 

Eripreemia - Romet Okas 


