
  

 

 

 

1. Milline oli Teie lapsepõlv? “Minu lapse-

põlv oli põnev. Alati leidus, mida teha või 

kuhu minna. Üldiselt olin üks krutskeid täis 

tüdruk ja mul ei olnud kunagi igav.” 

 2. Mis on kõige meeldejäävam hetk Teie 

lapsepõlvest? “Neid hetki on muidugi palju,  

väga raske siinjuures kõige meeldejäävamat 

välja tuua. Aga üks lugu oli selline. Olin kesk-

kõrvapõletikus, õnnetu, tohutult  valus oli 

ega saanud õue minna. Jube! Siis tulid ema 

ja isa õhtul koju ja tõid minule lumivalged 

iluuisud. Usute või mitte, aga hommikuks 

olin ma terve, pidin ju õue teiste lastega jää 

peale saama. Ja ma saingi, olin nii rõõmus,  

mõeldes end jääprintsessiks.” 

 3. Mida meeldib Teile teha? “Mulle meeldib 

naerda, laulda, tantsida ja sõrmepidi mullas 

sonkida.” 

 4. Mis teeb Teie meele rõõmsaks? “Kui 

mind ümbritsevad rõõmsad inimesed. Veel 

teeb mind  rõõmsaks, kui keegi kingib mulle 

lilli. Neid iludusi peab  minu ümber alati hästi 

palju olema.” 

 5. Miks valisite just meie kooli? ”Neid põh-

juseid, miks ma valisin Heimtali kooli, oli pä-

ris mitu. Üks põhjus oli kindlasti ilus ja maali-

line loodus, mis ümbritseb meie kooli. Ja 

muidugi koolimaja ise oma õdusa miljööga.” 

6.Kuidas olete meie kooli sisse elanud? 

“Sellega läheb mul veel aega.” 

 7. Kuidas oskate kommenteerida klasside 

koostööd ja õpilaste huvi õppida? “Oleneb 

sellest,  mis tööd õpilastel vaja teha on.  Mui-

dugi eestvedaja peab ka motiveerima, siis 

tulevad õpilased tahes-tahtmata lõbusalt 

kaasa. Õppimisega on samad lood.” 

 8. Mis on Teie elumoto?  “Minu elueesmärk 

on elu nautida.”  

                                     (Mari-Liis Sepp, 8. klass) 

Anne-Marii Nurs 

 

SAAME TUTTAVAKS UUE LOODUSAINETE ÕPETAJAGA 

Loodusainete õpetaja ja 

loodusringi juhendaja 

Anne-Marii Nurs 

 HUVITEGEVUS 

Esimene veerand Heimtali Põhikoolis on 

möödunud tegusalt ja värvikalt. Koolis on 

käivitunud õpilaste poolt armastatud ja ka 

mõned uued huviringid: mudilaskoor, laste-

koor, solistid, pilliõpe, rahvatants, näitering, 

võrkpall, sulgpall, käsipall, ettevalmistus 

spordivõistlusteks, avatud arvutiklass, loo-

dusring, käsitööring, kunstiring, puutööring, 

inglise keele ring, Kodutütred ja Noored Kot-

kad. Juba aasta on kõlanud koolis raadioring 

Mõisa Hääl saated, rikastades vahetunde 

hea muusika ja põnevate lugudega. Kõik hu-

viringid on avatud uutele õpilastele ja on 

kõigile tasuta. Koolis on alustanud tegevust 

õpilastest koosnev huviklubi Heimtali Teata-

ja, kes koostab ja kogub koolilehe jaoks ar-

tikleid, omaloomingut jm. lugejale põnevat. 

Sellel õppeaastal alustas hoogsalt õpilasesin-

duse liikmeskond, kes on seadnud endale 

mitmeid eesmärke, mis muudaksid koolielu 

paremaks. Lisaks huviringidele on sellel vee-

randil toimunud koolis mitmeid vahvaid 

sündmusi (mihklilaat, leivanädal, õpetajate 

päev) ja õppereise. Õpilased on edukalt esin-

danud kooli mitmetel võistlustel ja olüm-

piaadidel. Kõige selle ja teiste tegemiste 

kohta on võimalik täpsemalt lugeda  meie 

värskest Heimtali Teataja sügisnumbrist.  

Meeldivat lugemist ja nautige koolivaheae-

ga!                                            

Lugupidamisega,  huvijuht Anett Suits 

Selles numbris: 

Huvitegevus 

 

1 

Uus õpetaja           

Anne-Marii Nurs 

1 

Intervjuu              

direktoriga 

2 

Mõisa Hääl 2 

Õpetajate päev  3 

Leivanädal 3 

Hea käitumise      

tavad 

4 

Kooli kõige          

tublimad 

4 
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1) Kuidas jäite rahule esimese veerandiga? 

“Üldjoontes on kõik hästi esimese veerandi läbinud, aga 
8.klass ei ole suureks saanud.” 

2) Mille poolest erineb see õppeaasta eelnevatest? 

“Koolis on kindlustunne ,et on olemas korras                
klassiruumid. Sellel õppeaastal tuli 1. klassi oodatust roh-
kem õpilasi.” 

3) Milliseid huviringe võiks koolis rohkem olla? 

“Spordiringe võiks rohkem olla ja mõned loodustee-
malised ringid, praegu alustas loodusring 1.-9. klassidele. 
Kõik, kes soovivad osaleda, võtke ühendust juhendajaga 
(Anne-Marii Nurs).” 

4) Kui saaksite olla üks päev õpetaja, siis mis aineõpeta-
ja? 

“Tahaksin olla kehalise kasvatuse õpetaja, sest seda os-
kan kõige paremini.” 

5) Mida soovite õpilastele vaheajaks?  

“Soovin, et kõik saaksid piisavalt puhata, magada ja olla 
õues, mitte passida arvutis  nn. Facebookis või Twitteris. 
Kui võimalik, minge perega väljasõidule.” 

6) Milline võiks olla Heimtali Põhikool 10. aasta pärast? 

“Kümne aasta pärast võiks olla kindlasti Kaunite Kunstide 
Kool. Heimtali Põhikoolis võiks õppida 140 õpilast, kuna 
see on maksimaalne arv õpilasi, mida meie kool ma-
hutab.” 

7) Mis on meie kooli suurimad mured ja rõõmud? 

“Kõige suuremaks mureks on pahatahtlikkus, kui         
inimesed valetavad ja teevad tahtlikult halba ja seda kool 
püüabki lahendada.  Meie kooli suurim rõõm on tublid ja 
tegusad õpilased! Rõõmu tekitab õpilaste arvu kasv, 
sellel aastal tuli 1. klassi 18 last.  Tore, kui väljaspool 
kooli käiakse esindamas ja saavutatakse auväärseid koh-
ti, nagu näiteks Abi ABC.”                                               
Heimtali Põhikooli direktorit küsitles Argo Lips, 9. klass 

E E R O  M E T S VA H I  

 

Direktorit rõõmustab õpilaste arvu kasv  

ARVAMUS:  ÕPILASESINDUS SOOVIB, ET 

ÕPILASED TUNNEKSID KOOLIST 

RÕÕMU 

Ilmselge on see, et lõppude lõpuks on vaja õpilasesindus 
toimima panna. Olgu mis on, kuid eelkõige seisab õpi-
lasesindus õpilaste huvide eest ning seetõttu ongi vaja 
ka õpilase sõna maksma panna! Selle aasta peamisteks 
eesmärkideks on koguda võimalikult palju ettepanekuid 
ja mõtteid ning kõik need täide viia. Õpilasesindus peaks 
olema igas koolis üks osa. Rõõm on näha, et sel aastal 
oleme suuremas koosseisus kui eelneval aastal ja  
tegevus on juba vaikselt hoo sisse saanud. Käes ongi 
hetk, kus nö. lumepall veerema hakkab. Kindlasti 

soovime teha koostööd pedagoogidega, öelda sõna sek-
ka suurematel ettevõtmistel.  

Soovime seda, et iga õpilane tunneks koolist rõõmu- 
mis peaks olema iga õpilase kohus! (Õpilasesinduse 
president Madis Kirsman, 9. klass) . Pildil õpilasesinduse 
liik-
med 

 

MÕISA HÄÄL 

1)Kuidas meeldib Sulle Mõisa Hääl 
(edaspidi MH)? 
“Mulle meeldib, sest seal on mul pal-
ju sõpru. Mulle meeldib olla 
DJ.” (Kardo Kivirand).  
2) Kuidas Sulle meeldivad MH liik-
med? 
 “Saan kõigiga hästi läbi, nendega 
saab alati nalja.” (Argo Lips)                              
3) Kes või mis Sind pani mõtlema, et 
läheksid MH-sse? 
 “Mul oli plaan juba ammu sinna 
minna ja kui kuulsin, et otsitakse uusi 

liikmeid, siis kutsusin Carmeni ka ja 
nii me koos läksimegi.” (Karolina 
Niinelo).  
4) Mis Sulle meeldib MH juures kõi-
ge rohkem?  
“Saab muusikat lasta ja väljaspool 
kooli üritustel käia” (Kardo Kivirand).  
5) Kas oled rahul  MH juhendaja 
Kersti Sillaotsaga? 
“Jah, ta on tore, kui on mure, siis 
aitab.  Ta on üks parimaid juhenda-
jaid. (Kardo Kivirand).  
6) Mida Sa sooviksid teistele Mõisa 
Hääle liikmetele järgnevateks vee-

randiteks? 
“Olge sama lõbusad ja toredad nagu 
alati ja, et saakas ka nalja.” (Kardo 
Kivirand). “Veel rohkem rõõmu ja 
naeru!” (Karolina Niinelo). “Häid hin-
deid, jõudu, jaksu ja head 
meelt.” (Carmen Wang) “Lõbusaid ja 
tegusaid Mõisa Hääle üritusi ja ette- 
võtmisi.” (Argo Lips) 
(Mõisa Hääle liikmetega vestlesid 
Ivar Tutt ja Argo Lips, 9 . klass) 
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ÕPETAJATE PÄEV ÕPETAS  

ÕPETAJAID MÕISTMA 

4. oktoobril, õpetajate päeval said 9. klassi õpilased 
olla ühe päeva õpetajad. Tavaliselt ei osale 9. klass 
milleski, siis seekord suutsid nad kõiki üllatada ja ka 
nemad olid endas  üllatunud. Kui nad midagi väga ta-
havad, siis saavad nad hakkama! Küsitlesime 9. klassi, 
kuidas neile meeldis õpetajate päev. 

Madis Kirsman “direktor”: “Kui olin veidi väiksem, teadsin 
alati, et kui kord jõuab kätte õpetajate päev mil saan ise 
õpetajat mängida, saab see olema üks ütlemata vahva ja hu-
vitav päev ja täpselt nii see oligi! Vapustas meie klassi 
koostöö, mis üle väga pika aja meid kõiki liitis. Igaüks sai anda 
oma panuse õpetajate päeva tegevustes. Olen veendunud, et 
sisimas said kõik aru miks me õpetajaid vajame, et õpetajad 
ei ole masinad- ka nemad on inimesed. Peab tõdema, et nad 
on ühed tugeva närviga inimesed, sest mina, kes ma pidin tol 
päeval õpetajatele tundi andma, tajusin, et kui peaksin veel 
mõni tund taolises keskkonnas viibima, siis teen endale otsa 
peale. Kokkuvõtteks tahan öelda seda, et kõik õpetajad, kes 
seda te seda lehte loete, annate nii minule kui ka teistele õpi-
lastele kord ka kõige suuremad patud andeks, sest selleks, et 

jõuda päriselt arusaamani õpetaja olukorrast, peame 9 pikka 
aastat kosuma-a ka siis ei saa me päriselt hakkama. Respect!” 

Regina Rappu: “Suhteliselt lahe oli, eriti meeldisid poisid, kes 
tegid ennast tüdrukuteks. 2. klass oli väsitav, kuna nad ainult 
karjusid ja küsisid abi. Mina õpetajaks saada ei taha, kuna see 
väsitab ära. Nüüd tean, kui raske õpetajal meiega on!”  

Meelis Heinpõld: “ Oli tore olla õpetaja aga ise kindlasti 
õpetajaks saada ei taha: liiga raske töö- pidevalt kisa ja kära 
sees. Kõige raskem oli ilmselt 6. klassiga.” 

Janari Liivamägi: “ Päris ulmeline päev oli. Väikesed klassid on 
ikka päris lärmakad ja sõna ka ei kuulanud. “Mahe” oli! Mina 
õpetaja olla ei tahaks. 

Reet Priske: “Õpetajate päev oli lõbus aga kõige keerulisem 
oli 7. klass.” 

Ivar Tutt: “Päev oli lahe, nalja sai. Õpetajaks ei taha saada, 
sest see on päris raske töö. Kõige keerulisem oli 6.klass.“ 

Egert Susi: „Suht normaalne oli õpetajate päev ,õpetajaks küll 
saada ei taha,kõige raskem oli 6.klass.“ 

Laura Hunt: „Õpetajate päev oli tore vaheldus. Hommikul oli 
väga lahe poisse meikida ja neile kleite selga toppida. 
Õpetajaks siiski saada ei tahaks ja nüüd ma tõesti mõistan, 
miks õpetajad on mõnikord närvilised. Üritan neid rohkem 
nüüd mõista. Tahaksin lisada, et õpetajatetoas on ikka päris 
mugav diivan.“ 

Argo Lips: „Ma olen väga rahul, kuigi päeva lõpus olin 
omadega läbi, sest 3.klass oli nii tubli, et ma ei jõudnud neile 
nii palju töölehti anda, kui nemad tahtsid.  

Geidi Raadik: „Õpetajate päev oli väga tore ja nalja sai ka. 
Kõige raskem oli 7 klass, kuna nad lollitasid, ei teinud eriti 
tööd ja neid pidi nii palju keelama. Kõige parem oli 4. klass, 
kuna nad tegid ilusti kaasa. Õpetajate töö on väga raske ja ise 
õpetajaks saada ei taha.“   

Küsitles Laura Hunt, 9. klass 

 

XVI Leivanädalal küpsetasid  

õpilased õpetaja Leili     

Viinapuu juhendamisel leiba. 

Jagame head retsepti!  

 

LEILI LEIVA RETSEPT 

2-3 spl juuretist 

2 l vett 

Umbes 2,5 kg täistera rukkijahu 

1,5 spl soola 

1,5 spl suhkrut 

 

Maitse järgi erinevaid seemneid, magu-

samale leivale lisa veel üks lusikatäis 

suhkrut, rosinaid, kuivatatud aprikoose, 

datleid jms 

Valmistamine: 

Õhtul sega käesoe vesi juuretisega ja lisa 

toasooja rukkijahu niipalju, et saaks pa-

rajalt vedel tainas. Kata kauss käterätiga 

ja pane ahju kõrvale sooja. Leivataignale 

ei meeldi tõmbetuul. Hommikul (kui sulle 

maitseb hapu leib, siis hiljem) sega 

puulusikaga taignasse sool ja suhkur. 

Tasapisi lisa rukkijahu. Kui soovid ka ma-

gusamat leiba, siis jaga tainas kaheks. 

Lisa seemned ja kuivatatud puuviljad ja 

sõtku tainast, kuni see on tihke. Riputa 

peale jahu ja suru käeseljaga rist, kata 

käterätiga ja aseta paariks tunniks sooja 

kohta kerkima. Vooli leivad ja jäta 

taignakausi põhja juuretis järgmiseks 

leivateoks Küpseta  pool tundi 250 ja 

tund aega 200 kraadises ahjus. Valmis 

leibu niisuta veega ja määri võiga ning 

lase räti all jahtuda. 

          

 



4 

I klassis on kõik hästi koolis käinud ja oma kooli-
teed edukalt alustanud. Numbrilisi hindeid neile ei 
panda. 

Ainult „5“  (10) 

8. klass - Mait Allas 

6. klass - Gerda Hein, Rocco Smirnov, Carmen 
Wang 

5. klass - Marcus-Sander Ruben 

4. klass - Sandra Tjuška 

3. klass - Liset Kasepuu 

2. klass - Laureen Luik, Anita Eliis Mutle, Helen 
Parik 

  

„4“ – „5“ (22) 

9 klass -  Madis Kirsman 

7. klass - Tormi Suurpuu 

6. klass - Berit Lehtsaar,  Karolina Niinelo, Kristjan 
Jaak Valk, Artur Vinnal 

5. klass - Johanna Perko 

4. klass - Kelli Maksimova, Karina Pedanik, 

3. klass - Mireli Jõgise, Kayla Louisa Küttä, German 
Kuznetsov, Janete Pähn,  Mirtel Puna, Sten-Alex 
Veidenbaum,  Simo Verrev 

2. klass - Kaisa Karin Jaaska, Milena Krushaeva, 
Kätlin Kuus, Alina Kuznetsov, Markus Saar, Helena 
Tiidu 

 

Heimtali Teataja meeskond:  

Anete Leiman (4. klass), Hedly Küper (4. klass), Merilin Päiviste (8. klass), Mari-Liis Sepp (8. klass), Laura Hunt (9. 
klass), Ivar Tutt (9. klass), Argo Lips (9. klass), Reet Priske (9. klass).  Peatoimetja Anett Suits 
(huvijuht@heimtali.vil.ee), keeletoimetaja Anne Kaarmäe. Koolilehele jätkuks jälgi kooli tegemisi: 
www.heimtali.blogspot.com, www.heimtali.vil.ee  

Õ N N I T L E M E  V Ä G A  T U B L I S I D  J A  T U B L I S I D  Õ P P U R E I D   

I  V E E R A N D I  L Õ P E TA M I S E L ! ! ! ! ! !  

H E A  K Ä I T U M I S E  

TAVA D  

! Viisakas käitumine ja õppimine aita-
vad  elus eesmärke saavutada. Mida 
raskem tundub eesmärgi saavutami-
ne, seda kindlamini peab selle poole 
püüdma! 

! Tark räägib sõnadega, mitte kätega! 

! Suhtlemisel teistega jälgime viisa-
kusnõudeid, ei räägi teistega üleole-
valt, ei kasuta kõrgendatud hääle-
tooni, ei lükka süüd teisele, kui ise 
süüdlane olen. 

! Oleme sõbralikud, viisakad ja hea-
soovlikud, teistest ei kõnele halba 
ega laima kedagi. 

! Me ei löö ega solva kedagi. 

! Me täidame antud lubadusi. 

! Abistame endast nõrgemaid ja hai-

geid ning oleme nende vastu tähele-
panelikud. 

! Me võime sõnadega kaasõpilast 
korrale kutsuda ja kiusatava kaitseks 
välja astuda, kuid meil pole õigust 
teist karistada . 

! Kangekaelsus, rumalad sõnad, ro-
pendamine  ja taltsutamatud viha-
hood  on lubamatud nii koolis, kodus 
kui ka igal pool mujal. 

! Me ei käi teistes klassides. 

! Me ei torma, tõukle ega karju. Lu-
batud on sõbralikud, mitte vägivallal 
põhinevad mängud. 

! Me ei loobi midagi maha, kui näe-
me prahti maas, viime selle prügikas-
ti, sõltumata sellest, kes on prahi 
maha visanud. 

! Kool on meie ühine vara! Me ei lõ-
hu koolis ühtegi asja. 

! Ruumides viibime peakatteta 

! Õpilane tervitab õpetajat esimese-
na, noorem vanemat, mees naist! 

! Tervitame kuuldavalt selge häälega, 
tervitamisel tõuseme püsti, võtame 
käed taskust välja ja vaatame teine-
teisele otsa. 

! Koolist minnes ütleme neile, keda 
teel kohtame, head aega või näge-
mist. 

! Õpilane esindab oma kodu ja kooli -  
nii koolis kui ka väljaspool seda! 

SINU TULEVIK ON HEADES KÄTES – 
SINU ENDA KÄTES! (Anne Howard) 

       Sotsiaalpedagoog Kersti Sillaots 


