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Õppenõukogu otsus 18. detsembril 2014, Heimtalis 

Ainult „5” on tunnistusel (kokku 10): 

2. klass: Karl Ariva, Andra Karu, Remy Martin Kõiv, Mirt 

Mändoja,  

3. klass:  Laureen Luik, Anita Eliis Mutle, Helen Parik,  

4. klass: Liset Kasepuu,  

6. klass: Markus-Sander Ruben,  

9. klass: Mait Allas 

 

„4” ja „5” saavad koju viia kokku 24 õpilast:  

2. klass: Alex Karu, Kairit Kannel, Kristin Vaigla, Jaanus 

Kõll, Kauri Orason,  

3. klass:  Kaisa Karin Jaaska, Kätlin Kuus, Milena 

Krushaeva, Markus Saar, Helena Tiidu, 

4. klass: Janete Pähn, Sten Alex Veidenbaum, German 

Kuznetsov,  Mirtel Puna, Simo Verrev 

5. klass: Kelli Maksimova, Sandra Tjuška 

6. klass: Johanna Perko 

“4” ja “5” 7. klass: Gerda Hein, Reinis Kiss, Berit Leht-

saar, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak Valk, Carmen Wang  

 

I õppeveerandil pole puudunud ühtegi tundi õppetööst 

(kokku 7): 

klass – Maru Kõiv, Sten Sarv, Veljo Talimaa, Tomi Sild 

4.  klass – Liset Kasepuu 

6.  klass – Taivo Suurpuu, Kristi Mägi  

KIIDAME I ÕPPEVEERANDIL VÄGA HEADELE JA HEADELE HINNETELE ÕPPIJAID: 

AASTA KÕIGE ELAMUSLIKUM KUU 

ON JÕULUKUU 

Rahvakalendris on kuni 80 erinevat tähtpäeva, 

millest osa on tuntud ainult teatud paikkonda-

des. Aasta suurimad tähtpäevad on talvine ja 

suvine pööripäev. Mõningate tähtpäevade va-

nus ulatub koguni üle tuhande aasta, ristiusu-

eelsed nimetused on aga säilinud ainult vähestel 

jõulud, suvisted, künnipäev, karjalaskepäev. 

Meie oleme jõudnud läbi advendiaja jõulupüha-

de künnisele ning peale 21. detsembrit hakkab 

päev jälle kukesammu võrra pikenema.  

Usun, et jõulude ootus, selleks tehtavad etteval-

mistused, ei jäta kedagi külmaks. Sõltub ka 

meist endist, kui palju me seda jõulutunet en-

dasse laseme ja milles see väljendub. Kindlasti 

tasub loodust mainida, sest lumised jõulud pa-

kuvad rohkem kui must maa. See avaldas mul-

jet, kui läks käima Muinaslugu Heimtalis, mida 

külastas ligi paarsada last koos saatjatega. Ette-

valmistused kestsid mitu kuud ja meeskonna-

töös sündinud muinaslugu ei jätnud kedagi üks-

kõikseks. Heimtali mõisas on süüdatud erineva-

te sündmuste alustuseks kolm korda advendi-

küünlad. Meil on käinud palju külalisi töötuba-

des meisterdamas, laule ja lugusid kuulamas, 

jõululaadal müümas-ostmas. Need on korralda-

tud vabatahtliku tööna. Esmaspäeviti läbi vii-

dud advendihommikud on olnud emotsionaal-

sed ja arendavad. Rõõm on nendest lastest, kes 

on aru saanud jõulurahu mõistest. Verandal on 

stendil iga klassi põhilubadus, kuidas võiks olla 

kool jõulude eel parem paik. Neid sõnumeid 

võiks järgida aastaringselt, sest me kõik soovi-

me tunda end kaitstuna ja mõnusalt üksteise 

kõrval, ilma, et keegi karjuks või solvaks, jook-

seks või rüseleks. 

Rohket jõulutunnet pakub ka kindlasti saadav II 

veerandi tunnistus - kui see peegeldab püüdlusi 

ja pingutust, siis valmistab see rõõmu nii saaja-

le kui vanematele. 

Algamas on jõulupühad ja –vaheaeg, kooli-

rahva tõeline rõõm. 

Soovin kogu kooliperele ja igale lugejale rõõ-

murohket jõuluaega lähedaste inimestega, 

hingesoojust, väikest jõuluimet ning kosuta-

vat vaheaega! 

Urve Mukk, kooli õppejuht 

 

“Jõuluootus” Mirt Mändoja 2. klass 
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REISILUGU - PÄEV TÄIS PÄRANDIT 

Tänavu sügisel kutsus Eesti Muuseumiühing  koole ja klasse 

osalema konkursil „Päev täis pärandit“. Meie 7. klass osales sel-

les pärimuskultuuri tunni raames. Enamik soovis minna  öisele 

retkele Narva. Oktoobris selgus, et saimegi ekskursiooni läbivii-

miseks 230.- eurot.  Rongipiletitele saime soodustust AS Eesti 

Liinirongidelt. 8. detsembril sõitsime  hommikuse rongiga Tal-

linna. Kohale jõudes panime asjad pakihoidu ja läksime linna. 

Mitmed õpilased  läksid  Solarisse kinno, kuhu me algul minna 

ei osanud. Proovisime kasutada GPS-i, aga see näitas meie arva-

tes valesti. Pikka aega seigeldes ja inimestelt küsides jõudsime 

lõpuks ikka kohale. Film oli väga põnev. Kuna kell  oli  palju, 

pidime  tagasi raudteejaama minema ning rong viiski meid Nar-

va.   Me jõudsime sinna pool seitse õhtul.  Giid ootas meid. Väl-

jas oli väga pime. Narva linnus nägi kaugelt uhke välja. Linnu-

sesse kaitsesid meid kõrged ja paksud müürid. Giid näitas meile 

jõge ja silda, kust algab Venemaa. Panime oma kotid tormitoo-

riumi, kohta, kus ööbisid 8 rüütlit, kes omal ajal linnuses elasid 

ja mis sai ka meie kivipõrandaga magamisruumiks. Põhjaõues 

sõime lõkkel valmistatud maitsvat tatraputru ja ka ürditee oli 

mõnus ja magus. Pärast seda rääkis giid meile Narva linnusest ja 

selle ajaloost. Käisime kõrgel tornis ja nautisime ilusat vaadet 

Narvale ning Ivangorodile. Põnevusega mängisime Aarete jahti, 

kus pidime otsima piltide järgi vanu esemeid. Auhinnaks olid 

erinevad  lauamängud. Varahommikul jätsime Narva linnusega 

hüvasti. Rong viis meid tagasi Tallinna ja seal läksime kõik koos 

Lennusadamasse. Giidi saatel tutvusime  Suure  Tõlluga  ja 

uudistasime angaaris olevaid eksponaate.   Viimane rongisõit 

Viljandisse  ja koju jõudes olime ikka väga väsinud. Kokkuvõt-

tes võib öelda, et reis oli väga huvitav. Saime teada palju aja-

loost ning nautisime ilusaid vaateid nii Narvas kui ka Tallinnas. 

Meil oli kaks huvitavat päeva täis pärandit. 

7. klass ja klassijuhataja Leili Viinapuu 

LAHE KOOLIPÄEV – ELAD ISE OMA ELU? 

12. novembril toimus Tallinnas Nokia kontserdimajas juba ühe-

teistkümnendat korda „Lahe Koolipäev“, mille läbivaks küsimu-

seks oli: „Elad ise oma elu?“. Meie koolist osalesid Eestis ainu-

laadsel ja suurimal noortekonverentsil Mari- Liis Sepp, Karolina 

Niinelo, Erko Sild ja Mait Allas.  Konverents oli jagatud kolme 

plokki: taevas, põrgu ja maa. Esinejaid oli igast eluvaldkonnast: 

Märt Treier, Aigi Vahing, Ville Jehe, Lea Dali Lion, Andres 

Sõber, Tanja Mihhailova, Kalev Külaase, Kristel Talvistu ning 

Hirvo Surva. Päeva juhtis Toomas Laigu. Me kõik olime ühel 

arvamusel, et parim esineja oli Hirvo Surva. Ta oli oma jutu 

viimseni läbi mõelnud. Ta sai publiku nii naerma kui ka nutma. 

Väga eriline oli see, kui Hirvo andis käega märku ja publiku 

seast tõusis püsti terve ta koor, mis lavale liikus. See tekitas kül-

mavärinaid. Super etteaste tegi ka Tanja Mihhailova. Oli või-

mas, kui terve saal laulis kaasa Orelipoisi "See tunne alles jääb". 

Paremini läbimõeldud ja korraldatud üritust ei ole võimalik te-

ha. Söögivalik oli samuti ideaalne. Söögipauside ajal oli palju 

põnevat, mida teha. Siinkohal tuleb suur kummardus teha kor-

raldajatele. Me kõik läksime koju rõõmsatena ja motiveeritute-

na. Kõik lähme kohale  ka tuleval aastal. Ma loodan, et järgmi-

sel aastal osaleb meie koolist rohkem õpilasi sellel imelisel ette-

võtmisel. Suur aitäh Heimtali Mõisakooli Seltsile, kes pani meie 

sõidule õla alla. Oli tõesti Lahe Koolipäev! Mait Allas 9. klass 

 

SPORDIUUDISED 

Sellel veerandil osalesime 6. - 9. kl saalijalgpalli võistlustel, kus 

jäime 10 kooli hulgas jagama 7. - 8. kohta ja poiste ning tüdruku-

te 1. - 5. kl  rahvastepalli võistlustel. Poisid saavutasid kaheksa 

võistkonna seas kuuenda koha, aga tüdrukud jäid pärast punkti-

de, geimide ja elude kokku  lugemist napilt kolmandaks. Võist-

konda kuulusid Hanna Kristin Kuusik, Hedly Küper, Anete 

Leiman, Keily Hiielaid, Kelli Maksimova, Andrea Tomson, 

Sandra Tjuška, Elin Meos.  

Kehalise kasvatuse õpetaja Marko Koks 



TÖÖVARJUPÄEVA KOGEMUSED 

Muljeid oma töövarjupäevadest jagavad Mait Allas ja Erko 

Sild, kes käisid „varjutamas“ kahel järjestikusel päeval ning 

veidi teistsugustes töökohtades kui tavaliselt.  

 

Ma käisin kahel päeval töövarjuks: 

19.11 riigikogu liikmel ja Euroopa 

Liidu Asjade Komisjoni esimehel 

Kalle Pallingul ning 20.11 Viljandi 

valla vallavanemal proua Ene Saa-

rel. Enne riigikokku sisenemist pi-

din läbima põhjaliku turvakontrolli. 

Hommik algas ajalehtede lugemise-

ga. Peale seda olid mõningad koos-

olekud ja kohtumised. Söömas käi-

sime Eesti ühes parimas 

Tchaikovsky restoranis. Pärast sööki 

tuli tõtata riigikogu täisistungile. 

Päev oli väga tihe ja meeleolukas. 

Päeva tipp oli muidugi kätlemine peaminister Taavi Rõivase 

ning tervise- ja tööminister Urmas Kruusega. 20. november 

vallamajas. Käisin vaatamas, kuidas käib valla juhtimine. Aitäh 

härra Kalle Pallingule ja proua Ene Saarele, et nad olid nõus 

mind endale töövarjuks võtma.  9. klassi õpilane Mait Allas 

 

 

 

Minu töövarjupäevad kulgesid Vil-

jandi vallamajas ja Uuno raadios. 

Vallamajas käisin 19.novembril,  

kus ma olin töövari vallavanem 

proua Ene Saarel. Ene Saart varju-

tada oli lõbus ja tore, meil sai nalja 

ja naersime ka päris palju. Rääkisi-

me aktuaalsetest teemadest.. Ma 

sain sellel päeval teada, millised on 

vallavanema ametikohustused ja 

milline vastutus tal olema peab. 

Töövarjupäev raadio Uunos algas kell 6.30. Pidin olema Uuno 

stuudio ees, kus ootasin oma varjutatavat Robert Rooli. Töö 

raadios on minule väga meelepärane. Mulle meeldib see väga. 

Kui ma stuudiosse astusin, tundsin end seal hubaselt ja mõnu-

salt. Olles töövari, sain ma ka eetrisse rääkida. Oli natuke huvi-

tavam ja aukartustäratavam tunne küll, kui lihtsalt kooliraadio 

mikrofoni rääkida. Mulle meeldib väga see, kuidas raadios elu 

käib. Seal pole kunagi igav, saab palju nalja. Ma usun, et kui 

ma raadios 4 kuud töötaks, oleks mul „six-back“ olemas, kuna 

naermine treenib ju kõhulihaseid. Nende imetoredate päevade 

eest tahan tänada kooli, et nad lubasid mul käia töövarjuks ka-

hes asutuses. Suur  aitäh! Kõikidele teistele, kellel on töövarju-

päev tulekul, tahan ma öelda seda, et unistage suurelt ja ärge 

kartke proovida uusi ja keerulisi asju. Need aitavad meid 

edasi! 9. klassi õpilane Erko Sild 

TEATRIELAMUS 

14.detsembril käis 5.klass „Vanemuise“ teatris vaatamas balleti-

etendust „Pähklipureja. Lisaks 5.klassile oli veel õnnelikke, kes 

said ühineda ja seda päeva nautida. Käisime lava taga, uurisime 

lavakujunduste valmimist ja tutvusime butafoori tööga, samuti 

kolasime kostüümilaenutuses. Uskumatu, et teatris on lava ja 

saal üks pisike osa teatrist. Igal juhul oli tore uudistada. Päeva 

nael ehk tõeline nauding aga saabus koos etendusega. 

„Pähklipureja“ on vene helilooja Pjotr Tšaikovski üks viimaseid 

teoseid ja spetsiaalselt tellitud töö, mis kahjuks oma kuulsuse 

saavutas alles pärast helilooja surma. Selles balletis oli mitmeid 

paljumängitud meloodiaid st. oli ka äratundmisrõõmu.  Lisaks 

toredatele meloodiatele ja tantsudele oli huvitav jälgida balleti-

truppi, kus on koos tantsijaid nii Eestist, Jaapanist, Gruusiast ja 

nii mitmestki teisest riigist. Te ehk mäletate meie 2.advendi 

näitlejast külalist, kes rääkis mida näitlejad laval kuulevad ja 

näevad. Ka „Vanemuises“ etendust vaadates oli ikka keegi, kes 

polnud oma mobiiltelefoni välja lülitanud, kes üritas naabriga 

juttu ajada või siis etenduse ajal kommi süüa. Kõik sellised, 

näitlejat ja vaatajat, häirivad tegevused tuleb jätta vaheaega. 

Ainult siis on võimalik etendust tähelepanelikult kuulata ja saa-

da sellest tõeline nauding. Mulle isiklikult on alati meeldinud 

selline hoiak, et põhikoolis peaks tutvustama õpilastele nii sõna-

lavastust, muusikali, balletti ja ooperit. Olles kõiki neid lavastu-

si näinud saame öelda, et see mulle meeldib või see ei meeldi 

ehk me saame kujundada oma isikliku arvamuse. Kulla õpilased 

– olge siis avatud meelega ja võtke vastu, mida õpetajad teile 

pakuvad ning kohtuge uue ja huvitava maailmaga.               

Õpetaja Tiia Parik 

MUUSIKASÜNDMUS  „KOOS ON JULGEM“ 
29. novembril toimus Ramsi Vaba Aja Keskuses Viljandi valla laste duettide - ansamblite lau-

lupäev "Koos on julgem". Osalesid ka meie kooli laululapsed: mudilaskoori ansamblis 

Laureen Luik, Mirtel Puna, Helen Parik, Elin Meos, Kristin Vaigla. Duetina astusid üles 9. 

klassi õpilased Mari-Liis Sepp ja Erko Sild. Žürii kedagi paremusjärjestusse ei seadnud, vaid 

kommenteeris ja andis tagasisidet. Meie ansamblit kiideti ilusa unisooni, duetti julge esituse 

eest. Kaunis saal ja pidulik õhkkond tekitasid mõnusa jõuluootuse tunde nii esinejatele kui ka 

pealtvaatajatele. Järgmisel aastal oleme kindlasti jälle kohal! Koorijuht Ene Uuland 



INTERVJUU 1. KLASSIGA 

MILLINE ON JÕULUVANA?  

STEN: „ Paks, tsikliga, toob kingitusi.“ 

RUUDI: „Tuleb korstnast.“ EMMA-

JOHANNA: „Sõidab saaniga.“ TOMI: 

„Tuleb uksest. RON-OSKAR: „Jõuluvana 

on tore mees.“ MARU „Lahe mees, paks 

mees.“ 

KUS ELAB JÕULUVANA?  

RUUDI: „Metsas, mäe otsas.“ VELJO: 

„Põhjapoolusel.“ MARTIN: „Majas.“ NII-

NA: „Eestis.“ KÄTLIN: „Venemaal.“ 

MARU: „Elab suures kaupluses!“ 

KES VEAVAD JÕULUVANA SAANI?  

RUUDI: „Äkki karud või võlutud põd-

rad.“ STEN: „Rotid ja hiired.“ MARCUS: 

„Jänesed.“ KÄTLIN: „Hundid.“ KERTU: 

„Põdrad.“ 

KES ON JÕULUVANA ABILISED? 

KERTU: „Päkapikud ja koiotid“  Ruudi: 

„Mullamutid.“ EMMA-JOHANNA: 

„Ussid ja koerad.“ 

MIDA TE PÄKAPIKULT HOMMI-

KUL SAITE? 

KÄTLIN: „Hundi.“ VELJO: 

„Taskurätikud.“ KERTU: „Kooki.“ 

MIS ON TEIE LEMMIK JÕULU-

TOIT:  

STEN: „Borš.“ MARU: „Pelmeenid ja 

verivorst.“  

MIS ON TEIE KINGISOOVID:  

EMMA-JOHANNA: „Robot-kutsikas ja 

Barbi.“ RUUDI: „Robot-kassi.“ NIINA: 

„Poni:“                                                   

Intervjueerisid: Liset Kasepuu, Kayla 

Louisa Kütta, Mirtel Puna (4. klass) 

1. KLASSI VÕLUSOOVID! MA VÕLUKSIN, ET... 

 
 kõikidel oleks sussi sees komme.  (Veljo) 

 kõik soovid, mis inimesed soovivad, läheksid täide. (Niina) 

 kogu maailmal oleks õnne ja kõigil oleks jõulutoitu. (Maru) 

 jõulude ajal oleks kõigil õhupalle.  (Gerret) 

  oleks lund kelgutamiseks. (Sten) 

 kõigile kommi ja soovin, et kõik oskaks hästi õppida. (Kersti) 

 söömiseks torti ja õue palju lund, et saaks teha lumememme. (Ron-

Oskar) 

 lapsed tublideks ja headeks, et nad emale ja isale ei teeks muret ning 

soovin, et  kõikidele lastele tuleks jõuluvana. (Kertu) 

 kõikidele lastele päkapikud käima ja igasse kodusse kuusepuu. 

(Ruudi) 

 kogu maailma inimestele seda, et nad saaksid teha kõike, mida nad 

tahavad ja soovin, et suusatada saaks. (Tomi) 

 kõikidel oleksid head jõulud ja oleks tore olla. (Rebeka) 

 keegi ei jääks haigeks. (Emma) 

 kõik jääksid terveks ja oleksid rõõmsad ning kõik oleksid koos ja 

sõbralikud. (Kätlin)                                    1. klassi õpetaja Pille Toodo 
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JÕULUD 

Ootan pikisilmi jõuluvana ma, 

kuigi tean, et kaugelt tuleb ta. 

Päkapikud niigi käivad juba, 

tuleks nüüd ka jõuluvana. 

Kuulda olid lõpuks kuljused, 

nüüd juba kuulda jõulumeest. 

Krapsti saime kätte kingid 

ja ei olnud muret miskit!  

                       Helen Parik 3. klass 

Peatoimetaja: Anett Suits huvijuht@heimtali.vil.ee. Koolilehe meeskond ja kõik koolilehe väljaanded:  

www.heimtali.vil.ee/?page_id=11. Koolilehele jätkuks jälgi kooli tegemisi: www.heimtali.blogspot.com, 

www.heimtali.vil.ee  
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