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Jälle on aastaring täis! Ei, käes pole jõulud, vaid kevad võtab kooliaasta otsad 
kokku ning lubab õpilased suvepuhkusele. Puhkusele saab tavaliselt siis, kui 
töö tehtud ja tulemused korras. Õpetajatel on olnud raske leppida sellega, et 
paljud õpilased on oma eesmärgid jätnud seadmata või lasknud lati nii madala-
le, et ei mahu enam altki läbi. Mõnel õpilasel jääb seetõttu suvepuhkus lühe-
maks, aga neid on õnneks üksikuid. Enamus on puhkuse ära teeninud ja suur 
osa on neidki, kes selle eest veel lõpupäeval kiita saavad. 
Eelolevad paar nädalat on väga tähtsad 9. klassi jaoks. Põhikooli lõpueksamid 
on üks proovikivi eluteel. Peas valitseb virr-varr, on tunne, et  mitte midagi ei 
oska. Tegelikult on just nüüd see aeg, kus korrastada oma teadmised, mida on 
aastatega kogutud. Hea tulemuse saavutamiseks on vaja end kokku võtta, 
mõelda positiivseid mõtteid, puhata ja anda endast maksimum eksamiruumis. 
Edasised valikud haridustee jätkamiseks on igaühel oma soovide ja võimaluste 
kohased. 
Soovin kogu kooliperele ja kõigile lugejaile rõõmu- ja teguderohket suve! Kind-

lasti pakuvad eelolevad kuud rohkelt võimalusi nii puhkuseks kui töö tegemi-

seks. Kooli 80. lennu lõpetajatele edu ja õnne eksamitel! 
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In-

SELLES VÄLJAANDES 

SUVELE VASTU! 

HEIMTALI PÕHIKOOLI KOOLILEHT 

VÄLJAANNE NR.12 

JUHTKIRI  1 

PILTE IV VEERANDI 
SÜNDMUSTEST 

1 

9. KLASSI ERI 2-3 

RMK ÕPPEPÄEV  
LILLIS  

3 

TEATRI- JA 
MUUSIKAÕHTU   

4 

PROLOOG     5 

SOOVITUSI SUVEKS 5 

ÕNNITLEME    6 

PILTE  IV VEERANDI SÜNDMUSTEST 

Kodu-uurimiskonverents 26.aprillil Naljapäev Mõisa Hääl uuendamas bussipeatust 

Mulgi koolikontserti andmas Anu Taul ja 
Tarmo Noormaa 

“Kõige kaunim pühademuna 
2013” valimine 

1. ja 2. klassi tantsijad  pärast esinemist 
õpetajat kallistamas  



 

2 

Ühest õppeaastast, mil õppisin Heimtali koolis, jäävad meelde 
õpetajad, eesotsas ajalooõpetajaga, mitmed toredad ettevõtmi-
sed, Mõisa Hääl ja tema olulisus koolielus. Maja on ilus, klassi-
kaaslased toredad. Õpetajatest, kes mind ei õpetanud, tundub 

huvitav olema õp Imbi – Sirje Torm. (Jass Kalev Mäe) 

Meie üheksa seiklusrikka kooliaasta jooksul oli palju klassijuha-
tajaid, kõik toredad ja hoolivad. Meeldis vahetunnis läbi kooli 
raadio muusikat kuulamiseks mängitada. Algklassidest on mee-

les head tulemused pranglimises. (Gertrud Sindi) 

 
Meeldiv  on, et koolis järgitakse traditsioone ja tähistatakse erinevaid sündmusi. On olnud toredaid ekskursioone, 

võimas ja ülivinge oli reis Saksamaale. (Kärt Tomp) 

Meelde jäävad toredad õpetajad, kellega on olnud ka väga lahedaid seikasid ning ülilahedad klassikaaslased, kel-
lest kindlasti hakkan puudust tundma. Suhteliselt hiljuti juhtus selline tore lugu, et mängisime õpetaja värvilistest pa-
beritest kuubiga palli ja see lendas aknast välja. Õnneks olid algklasside õpilased õues ja tänu neile jõudis kuup en-

ne õpetaja saabumist oma õigele kohale. (Madli Kõiv) 

Suur klass, palju sõpru, saime hästi läbi. Hilinesin sageli tundi. (Markus Allik) 

Mäletan esimesse klassi minekut. Maja oli suur, saime saalis mängida. Algul oli huvitav, kodus õppida ei viitsinud. 

Hästi on mul läinud kehalises, sel kevadel tegin kaugushüppes rekordi – 4,97m. (Ranno Miller) 

Parimad mälestused on ekskursioonidest. Tore oli lõpureis, kui sai paadiga sõita ja kaaslastega mõnusalt aega vee-
ta. Meenuvad pranglimine ja sportimine, mis on mulle alati meeldinud ja võistlustel on ka hästi läinud. Meeldisid 

kooli ettevõtmised. (Villu Masik) 

Meeldib kool, kuna kõik on sõbralikud ja abivalmid. Meeldisid kooli ettevõtmised. Hea meel oli kolmanda koha eest 
jalgpallis ja teisest kohast saalihokis. Mäletan, et 4. või 5. klassis panin kogemata pinksipalli põlema. Meeldisid klas-

si ekskursioonid, kooli sündmused. (Gert Tomp) 

Tulin siia kooli 4. klassi. Sain klassikaaslastega kiiresti sõbraks. Mängisime koos näidendis, mis mulle algul ei meel-
dinud, aga nüüd tundub tore. Meelde jäävad head suhted õpilaste ja õpetajate vahel. Mul oli tore siin koolis õppida. 

(Mart Vinnal) 

Meeldis hästi korraldatud sõbrapäev. (Katriin Villem) 

Meeldiv, et mind kui klassiga hiljem liitunut võeti sõbralikult vastu. Vahva oli 

käia saalihoki Eesti meistrivõistlustel ja võita hokikepid. (Karl Oolep) 

Lisaks hokivõistlusele meenub ka jõulunäidndis mängimine.  

(Karl – Heinrich Niinelo) 

Meie klass oli kogu aeg kõige suurem. Sain siit koolist häid sõpru. (Martin 

Karelin) 

Meie klassis on olnud läbi aegade palju õpilasi ja 5 klassijuhatajat. Meie õpeta-
jad on olnud toredad ja sõbralikud. Vahva oli esineda näidendites ja esineda ka 

väljaspool oma kooli. (Janar Kiik) 

Kõik oli normaalne. (Harles Kangur) 

Hea oli, et algklassides sai tihti võistlemas käidud ja tunnid jäid ära.  

(Ahti Laarman) 

Kõige toredam on õpetajate suhtumine töösse ja head suhted õpilastega.  

(Mati Raadik) 

2008 aasta spordipäev 

Pildid tehtud 2008 ja 2009 jõulupidu. 
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1. KLASS RMK ÕPPEPÄEVAL LILLIS 

15. mail käisid 1. klassi lapsed Lilli loodusrajal tarkusi saamas.  
Tutvusime puudega. Räägiti pärnast, tammest, männist, sarapuust ja jugapuust. Saime teadmisi ka erine-
vate metsamarjade kasulikkusest. Maitsesime kuusevaiku, sarapuupähkleid, kibuvitsamarju, mustikakrõp-
se. Nägime metsas oravate söögilauda, rähni sepikoda ning tiigist paistis konnakudu.  
Minu jaoks oli põnev täita “ Looduse liikumise meelespead”, kus tuli teha erinevaid ülesandeid, näiteks il-
mastiku vaatlust ja puude mõõtmist. Vahva oli ka lambaid sööta. Retke lõpuks saime kõik rinnamärgid  
KÄISIN LOODUSES.  Oli igati tore päev.                                                                 Laureen Luik / 1. klass 

Pildid on joonistanud kõik esimese klassi õpilased.  

Olete oodatud 9. klassi lõpetamisele 15. juunil kell 15.00 Heimtali mõisasse! 

Kui kooli tulid põngerjad, siis nemad olid lõbusad. 

Algas töine õppetöö, mis ei möödunud üleöö 

Hästi kulges koolitee, nüüd viimane pingutus on ees. 

Eesti keeles kõlas – START! 

Kohe tuleb mate spurt, 

Siis füssa, inka, ühiskond, bioloogia-kõik tähtis on. 

Algab kiire aeg…. 

Kõik on valmis, kõik on valvel... 

Üllatusi ootab ees meie uuel eluteel 

MINA tähtsaim nende sees! 

Nüüd viimased pingutused-  

Ees on aktus pidulik, perelegi tähtis- 

Suvi...sügis….algus uus. 
 

Vabavärsis südamest õp. Urve ja õp. Ly 

Soovime meie kooli 80.lennule vastupidavust,  

head kulgu haridusteel! 



 

4 

17.mail toimus Heimtali spordihoones teatri- ja muusikaõhtu "Me Hoolime". Ürituse eesmärgiks oli kogu-
da raha heategevuseks oma kooli õpilastele, kellel on kodune majanduslik olukord keerulisem ning pole 
võimalik osaleda ekskursioonidel ja muudel silmaringi arendavatel üritustel. 
Kuigi üritus algas õhtul kell 18.00, algasid ettevalmistused juba hommikul. Korda tuli ju seada kogu saal, 
lava ja muu. Oli vaja teha nii liikumise kui ka hääleproovi. Terve päev oli tegus korraldajatel ja ka esineja-
tel. 
Sel toredal õhtul astusid üles nii mõnedki tegusad noored. Õhtut alustasid Viljandi Kultuuriakadeemia 
muusikud Ranele Raudsepp ja Romet Osipov. Nende esituseks olid Kustas Kirkerpuu, Uno Naissoo ja 
Urmas Alenderi loomingut. 
Edasi võttis järje meie oma Mõisa Hääl, kes esitas näidendi “Mis siin toimub?” Näidendi teemaks oli kooli-
kiusamine. Näidendi eesmärk oli teha saalisviibijatele selgeks, mis toimub tegelikult meie ümber ja mis 
selle kõige lõpuks juhtuda võib. 
Esinemas olid ka Tarvastu Gümnaasiumi õpilased etendusega “Klišee”. Näidendi põhiküsimuseks oli- 
Kas poleks vahel parem, kui kõik olekski üks suur klišee? 
Mõisa Hääl astus üles ka naljasketšidega, mis said vaieldamatult publiku lemmikuks. See oli üks naeru-
rohkeim hetk selles õhtus. 
Veel astus üles muusikaga Viljandi Muusikakooli Noortebänd "From another point of view" .  Nende esi-
tus jäi ürituse lõppu. See oli ilus lõpetus õhtule. Muusika haaras kuulajad kaasa ning seda kõike oli tore 
jälgida. 
 Lisaks kõigele tegutses ka kohvik ja oli võimalik õnne proovida loteriis. Kohvikus oli pakkuda küpsetisi nii 
Heimtali Põhikooli ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpilastelt. Loterii ja kohviku eest hoolitses Mõisa 
Hääl. 
Suured tänud lähevad Mõisa Häälele, Tarvastu Gümnaasiumi noortele, Ranelele ja Rometile, Noortebän-
di “From another point of view” liikmetele, suurepärastele õhtujuhtidele - 9.klassi õpilasele Janarile ja hu-
vijuhile Elinale, õppealajuhatajale ja teistele ülesastujatele!! Suur aitäh ka publikule! 

Kristina Tiidu /7. klass 

Teatri– ja muusikaõhtu “ Me hoolime”  

Pildil Tarvastu Gümnaasiumi noored etendusega “Klišee” 

Pildil Mõisa Hääl etendusega “Mis siin toimub?” 

Pildil noortebänd “ From another point of view” 
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PROLOOG 

Sel aastal toimus karjääriõppesündmus “Proloog” juba viiendat korda.  
2013 aasta teemaks oli ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Kohale oli kutsutud 
mitmed kutsekoolid ja asutused. Päev algas vingelt, kohale tuli Viljandi 
Päästeamet, kes tegi veeshowd, lastes õhku tonnide viisi vett. Sel aas-
tal oli jaotatud töötoad kahte vanuserühma: 1.- 4. klass ja 5.-9. klass.  
Nooremad leidsid tegevust jahinduse, rahanduse, laua katmise ja sõja-
lise tegevuse töötoas ning hiljem hiilisid nad uudistama suuremate töö-
tubasid.  
Aga mis siis oli suurematele huvitavat? Suuremad said uudistada nii 
turismi, robootika, rahanduse, metsamajanduse, maastikuarhitektuuri, 
IT, autotehnika, ehituse, sõjalise tegevuse töötubades.  

Loodetavasti avardasid töötoad noorte silmaringi ning süstisid indu leidmaks oma unistuste ametit. 
Õhtul hoidis üleval peomeeleolu Ohutsoon team. Õhtul esinesid meile oma kooli 5. klassi noored 2 
playbacki looga ja külalissinejateks olid Kalmetu PK noored, kes tegid playbacki loole “Judas”, mida esitab 
Lady Gaga.  

Elina Tirgo / huvijuht  

Piltidel hetki Proloogi töötubadest 

 Naudi igasugust ilma! Päike annab meeldiva võimaluse rannas vedeleda, sooja 
nautida ja ihu pruunistada, ent sooja vihmaga on ka täitsa mõnus väljas olla. 
Voolav vesi rahustab ja pealegi toodab vihm nähtust nimega seened, mida on 
lahe korjata ja siis pannil mõnusaks soustiks vormistada. 

 
 Liigu palju ringi – talvel jõuad kodus vedeleda küll. Unusta internet ja telekas 

ning mine suhtle inimestega! Vea mõni sõber teatrisse. 
 
 Sõida jalgrattaga ning unusta ühistransport. Või käi jala, võtab küll särgi 
märjaks, aga see-eest pole vaja sauna higistama minna. Sellise ilusa ilmaga 
kuumas plekk-purgis istuda, jube!  
 
 Mine metsa. Võta sõbrad ja telgid kaasa ja tuleta koos nendega meelde, et 
inimene pärineb loodusest ja linnakivid on ajaloolises mastaabis suhteliselt 
noor nähtus. Nii värsket õhku, nii head söögiisu ja nii head und linnas ei saa. 
Loodusest lahkudes püüa teha nii, et koht oleks sama kaunis kui enne sind. 
Või kaunimgi. 

Kersti Sillaots/ sotsiaalpedagoog 

Soovitusi suveks 
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Kooli tegemistest loe: 

heimtali.blogspot.com, 

www.heimtali.vil.ee 

Keeletoimetaja:  Ly Ani  

Vastutav toimetaja: Elina Tirgo,  

43 51 096,  

huvijuht@heimtali.vil.ee  

Milena Krushaeva, Alina Kuznetsova, Kätlin Kuus, Anita-Eliis Mutle, Markus Saar,  
Helena Tiidu 

1. klass 

German Kuznetsov, Kayla Louisa Küttä, Markus Riigor, Gregor Vainola, Sten-Alex 
Veidenbaum, Simo Verrev 

2. klass 

Raimo Hunt, Aivo Jüris, Hanna Kristin Kuusik, Maila Kõll, Hedly Küper, Anete Leiman, 
Karina Pedanik, Elina Tiidu 

3. klass 

Johanna Perko, Tanel Räästas 4. klass 

Gerda Hein, Berit Lehtsaar, Laura Miller, Karolina Niinelo, Rocco Smirnov, Kristjan 
Jaak Valk, Rasmus Savi 

5. klass 

Tormi Suurpuu 6. klass 

Madli Kõiv, Mati Raadik, Gertrud Sindi, Kärt Tomp, Mart Vinnal 9. klass 

VÄGA TUBLISID JA TUBLISID ÕPPUREID IV VEERANDI LÕPETAMISEL 
Ainult „5“: 

ÕNNITLEME  

Laureen Luik, Helen Parik  1. klass 

Liset Kasepuu, Mirtel Puna, Janete Pähn 2. klass 

Kelli Maksimova, Sandra Tjuška 3. klass 

Marcus-Sander Ruben 4. klass 

Carmen Wang 5. klass 

Joosep Voll  6. klass 

Mait Allas  7. klass 

“4” ja “5”:  

Heimtali koolipere  
soovib kõigile ilusat ja 

päikselist suve! 


