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      Väljaanne nr 20  Juuni 2015  HEIMTALI  PÕHIKOOLI  KOOLILEHT 

____________________________________________________________________________________

Tänaseks on siis lõppenud 2014/2015. õppeaasta 1. 
kuni 8. klassile. Loodan, et enamikul meie kooli lastest 
on oma eesmärgid täidetud ja võib kerge südamega 
suve nautima minna. Õnneks jäid väga heade 
tulemustega 17 õpilast ülekaalu 12 kesiste 
tulemustega õppurile, kes jätkavad õppetööd mõnes 
aines. 

Soovin meie lõpuklassile tugevat närvi eksamiteks ja 
tähtis on hoida tasakaalus õppimise ajal vaimne ja 
füüsiline pingutus!  

Meie piirkonna hariduselu muutub suuresti uuel 
õppeaastal. Uksed sulgevad kaks kooli - Ramsi ja 
Puiatu. Meie kool suureneb sügisest koguni kuni 140 
õpilaseni. Loodan, et uuel õppeaastal leiate endile 
uusi sõpru ja jagate rahumeelselt meie ilusat 
koolimaja uute klassikaaslastega.  

Tänan kõiki lapsevanemaid koostöö eest ja meeldivate 
kohtumisteni edaspidi.  

Olete oodatud 13.juunil 2015 kell 12.00 algavale 
Heimtali Põhikooli lõpuaktusele.  

Ilusat puhkust, kallid õpetajad! 

Eero Metsvahi 
Heimtali Põhikool 
Direktor 
 
Õppenõukogu tunnustab kiituskirjaga väga heade 
tulemuste eest klassi lõpetamisel järgmisi õpilasi: 

Martin Viirpalu, Marcus Viirpalu, Ron-Oskar Ruben, 
Ruudi Koovit ( 1. klass), 

Karl Ariva, Andra Karu, Remy Martin Kõiv, Mirt 
Mändoja, Kauri Orason, Kristin Vaigla (2.klass), 

Kätlin Kuus, Laureen Luik, Anita Eliis Mutle, Helen 
Parik (3.klass), 

Liset Kasepuu (4.klass), 

Marcus-Sander Ruben (6.klass),  

Carmen Wang (7.klass) 

Õppenõukogu tunnustab kiituskaardiga heade 
õpitulemuste eest klassi lõpetamisel järgmisi õpilasi: 

Gerret Raudmets, Sten Sarv, Tomi  Sild, Veljo  Talimaa, 
Kertu Tooming (1.klass),  

Reigo Hunt, Kairit Kannel, Alex Karu, Jaanus Kõll 
(2.klass), 

Kaisa Karin Jaaska, Milena Krushaeva, Marko Ragun, 
Markus Saar, Helena Tiidu (3.klass), 

German Kuznetsov, Kayla Louisa Küttä, Mirtel Puna, 
Janete Pähn, Sten-Alex Veidenbaum ( 4.klass), 

Mats Anier, Reimo Hunt, Anete Leiman, Kelli 
Maksimova , Mark Joakim Saaremets, Sandra Tjuška 
(5.klass) 

Maxim Jegorov (6.klass), 

Gerda Hein, Reinis Kiss, Berit Lehtsaar, Rocco Smirnov, 
Kristjan Jaak Valk, Artur Vinnal, Karolina Niinelo 
(7.klass), 

Tormi Suurpuu (8.klass) 

Õpilased, kes esindasid kooli maakondlikel 
sündmustel: 

* 3. klassi õpioskuste olümpiaadil saavutas III koha 
võistkond koosseisus:  Anita Eliis Mutle, Helen Parik, 
Laureen Luik – juhendaja õp. Küllike Raudkivi 
* Markus Sander Ruben 6.kl - tubli esinemise eest 
Tartu - Valga - Viljandi maakonna 5.-8.kl õpilaste 
Nutikate viktoriinil (Viljandimaa võistkonna parim 6.kl 
arvestuses) ja rahvusvahelisel matemaatikaviktoriinil 
Känguru - Juhendaja õp. Tiiu Allas 
* tütarlaste käsitöö näitusel "Lapitöö" osalesid: Gerda 
Hein, Kristin Puura, Merilin Päiviste - juhendaja õp. 
Leili Viinapuu. 
Õpilased, kes pole 4. veerandil puudunud: 

1. klass – Ruudi Koovit, Emma Johanna Küttä, Sten 
Sarv; 2. klass – Martin Mägi; 3. klass – Kätlin Kuus, 
Helena Tiidu; 5. klass – Anete Leiman; 6. klass – 
Marcus-Sander Ruben, Taivo Suurpuu; 7. klass – Janno 
Oja,  Artur Vinnal; 8. klass – Tormi Suurpuu 
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Heategevusõhtu „Me hoolime III“ 

8.mail 2015 a. toimus Heimtali Põhikoolis „Me 
hoolime III“ . Tegemist oli heategevusõhtuga, mille 
käigus koguti nimetatud kooli vähekindlustatud 
perede lastele ekskursioonide ja õppereiside 
toetamiseks raha.  Õhtu külastajatele pakuti teatri- ja 
muusikaelamust, õpilaste kunsti- ja käsitöönäituste 
vaatamist, õnneloosis osalemist ning kohvikus õpilaste 
poolt küpsetatud hõrgutiste nautimist.   

Heategevusõhtu korraldamise  idee pärineb  Heimtali 
Põhikooli endiselt sotsiaalpedagoogilt Kersti 
Sillaotsalt, kes nägi vajadust aidata vähekindlustatud 
peredest pärit lapsi. Sotsiaalpedagoogina märkas ta, 
et koolis leidub õpilasi, kes jäävad maha 
klassiekskursioonist või teatrikülastusest, kuna nende 
vanematel puudub võimalus tasuda pileti või 
transpordi eest. Koos kooliraadio õpilastega püüdsid 
nad leida lahendust tekkinud probleemile  ning 
otsustasid koos korraldada nüüd juba kolm aastat 
järjest toimunud heategevusõhtu.  

Ka sellel aastal tundsid kooliraadio õpilased, et 
heategevusõhtu korraldamine on nende südameasi 
ning panid kokku huvitava ja mitmekülgse kava. Õhtu 
avasid Eve stuudio tantsulapsed, kes andsid vaatajale 
suurepärase tantsuetenduse. Mitmekülgset 
teatrielamust pakkus Abja Kultuurimaja noorte 
näitering, keda juhendab Andres Linnupuu. Nende 
esituses nägime kahte väga mõtlemapanevat 
tänapäeva elu kajastavat etendust nimega 
„Düskomfort“ ning „Janne“. Näitemängu sai publik 
nautida ka meie endi kooli õpilaste esituses. Erko Sild 
oli kokku pannud ja juhendanud sketše, mis publikut 
naerutasid ja üllatasid. Õhtust ei puudunud ka 
muusikaline elamus. Karksi- Nuia muusikakooli 
ansambel Lõõtsavägilased musitseerisid nii rõõmsatel 
kui ka igatsevatel toonidel. Publikut üllatas positiivselt 
poiste enesekindlus laval ning professionaalne 
pillimängimise oskus. Lõõtsavägilasi juhendab Margus 
Põldsepp, keda eesti rahvas tunneb ja armastab  kui 
väga head rahvamuusikut. Heategevuskontserdile 
pani punkti Siirius Sikka juhendatud Abja Kultuurimaja 
poisteansambel Murdlaine. Noormehed esitasid 
humoorikas võtmes laule, mida ilmestas üksteise kulul 
tehtud naljad ja vaimukad lood elust enesest.  

Heimtali kooliraadio „Mõisa hääl“ meeskond soovib 
tänada meie sündmuse toetajaid, kelleks olid: Mones 
& Tuur OÜ, Hiie Transport OÜ, Abja Kultuurimaja, 
Karksi– Nuia Muusikakool, Eve Stuudio,  Viljandi vald, 
Heimtali Põhikooli õpilased ja õpetajad. Täname kõiki 
külalisi ja ootame teid taas järgmisel aastal külla. 

Eneli Põder, Heimtali Põhikooli sotsiaalpedagoog 

 

 

Eve stuudio tantsulapsed 

 

Abja Kultuurimaja poisteansambel Murdlaine 

24.aprill toimus kooli spordihoones õpilassündmus 
PROLOOG 2015 mitme erineva töötoaga 
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Mitmekülgne ja huvitav nädal. 

Meie 6.klassil oli kooli eelviimane nädal üpris väsitav, 
aga huvitav. Nädal algas kivide korjamisega, st olime 
ühel suurel põllul ja korjasime kive, et sügisese 
viljakoristuse ajal oleks kombainil võimalik väga 
madala kõrrega vilja koristada. Sema tööd 
(kivikorjamist) tegime ka neljapäeval ja nii kogusime 
raha, et sõita bussiga Tallinna. Tore oli see, et kogu 
klass ja ka klassijuhataja olid põllul ja ei peljanud tööd 
teha. 

29.mai varahommikul asusime siis Tallinna poole 
teele, et kell 10.00 astuda parvlaev „Monica“ pardale 
ja seilata Naissaare poole. Naissaar on Eesti suuruselt 
6. saar. Ta on 4km lai ja 10km pikk, autoteid on seal 
60km jagu ja raudteed … lõpmatud kilomeetrid, sest 
igal pool kus sõitsime, nägime raudteed. Tõepoolest 
„igal pool, kus sõitsime“, sest Naissaarel liikusime 
nõukogude sõjaväe veoauto kastis istudes, autojuht 
oli ka meile giidiks. Saime teada, et nõukogude ajal oli 
saarel 1500 sõjaväelast, oli ainuke meremiinide tehas 
(töötas 3-es vahetuses), mida peale kahekordse 
okastraataia ja mehitatud valve valvasid ka 40 
verekoera. Uurisime ka miinide „hingeelu“ ehk kuidas 
nad on tehtud (sisaldasid 250kg trotüüli) ja mis 
põhimõttel töötasid). 

Pärast saare militaarse ajalooga tutvumist külastasime 
vana kalmistut, peatusime taastatava kiriku juures ja 
vaatasime, kus asub Nargen festivali paik.  

Lõunaks oli meil kõht päris tühjaks läinud ja siis 
ootaski koht nimega „Rähnipesa“, kus saime grillida ja 
muid toidumõnusid nautida. Senikaua, kui õpetaja 
tegeles uue ametiga , koka-ametiga, mängisime meie 
jalg-ja võrkpalli ning ronisime vanas rongis. 
„Rähnipesas“ toimus ka viktoriin, et kontrollida kui 
tähelepanelikult olime giidi kuulanud. Meiega koos 
reisis Haljala kooli 8.klass ja seega oli viktoriinil 
konkurentsi palju. Jagunesime poiste ja tüdrukute 
võistkonnaks ja pärast mitmeid lisaküsimusi tulid meie 
poisid Haljala kooli võistkonna järel auväärsele II 
kohale. 

Ja oligi aeg koju tagasi seilata. Kell 17.30 asusime teele 
Naissaarelt ja kell 21.00 olime jälle Heimtalis 
spordihoone ees. Nii saigi see väsitav, aga huvitav 
nädal läbi. Meile meeldis! Soovitame teistelgi klassidel 
võimalusel endale ise raha teenida, et reisile minna. 
Naissaar on paik, kuhu võiks tagasi reisida, sest nii 
palju jäi veel avastamata. 

Ilusat suve! 

6.klass 

 

Kevadised õppereisid viisid õpilasi Võrtsjärve 
õppekeskusesse, Kabli looduskeskusesse, Loodi 
loodusparki ja mitmesse muusse põnevasse paika: 

 

Võrtsjärve ääres 

 

Veeprogramm Loodis  

 

 

22. mail toimus kooli kevadpidu 

Kevadkontserdi teema oli RÕÕMUS MÕISAKOOL. 
Õpilased esitasid palju muusikat, lauldi, tantsiti, 
mängiti erinevaid pille, jutustati õpetlikke lugusid 
mõisaajast. 

Tunnustati kõikide huviringide juhendajaid ning 
tublimaid huviringides osalejaid, imetleda sai õpilaste 
loovtegevuse ringides valminud töid. 
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Lõpetajate mõtisklused oma üheksa kooliaasta kohta 

„Minu kooliaastad on olnud väga värvikad- me oleme 
olnud totaalsed paharetid, kui ka armsad õpilased. 
Näiteks mäletan, kuidas me neljandas klassis peitsime 
kõik matemaatikaõpikud ära, et ei peaks tunnis tööd 
tegema.“ 

„Need 9 aastat on aidanud mul oma unistuste 
täitumise poole liikuda. Tänan kõiki õpetajaid selle 
eest, et nad on mulle unistuste täitumise teel suuna 
andnud.“ 

„Kui ma selle kooli lõpetan, siis ei unusta kindlasti ma 
neid häid, toredaid ja abivalmis sõpru, kes siin on.“ 

„Mäletan oma esimest koolipäeva, kui mu suur vend 
mind käekõrval aktusele viis.“ 

„Algklassides ei meeldinud mulle pikapäevarühmas 
käia, väikesed ja lollid nagu me olime, jooksime sageli 
sealt ära, kuid alati sai õpetaja meid ikkagi kätte.“ 

„Mäletan, et enne koolilapseks saamist ootasin oma 
esimest koolipäeva väga ning kibelesin kangesti kooli, 
aga oma esimesel koolipäeval, kui juba saalis istusin, 
tundsin hirmu ja tahtsin viivitamatult koju saada.“ 

„Olen enda üle hetkel päris uhke- olen aru saanud, et 
õpin iseendale.“ 

„Juba 3. klassis hakkasin käima kodu-uurimisringis, 
tänu millele on mul nüüdseks ette näidata 5 
uurimustööd.“ 

„9 aastat on õpetanud mulle palju: kuidas toimida 
tiimina, seda, et kunagi ei tohi alla anda, ükskõik kui 
lootusetu seis ka ei tundu, vahel pead olema eemal, et 
näha, mida sa koolis ja klassis vajad.“ 

„Minu 9 kooliaastat on olnud keeruline aeg, kuna olen 
5 korda kooli vahetanud. Ma loodan, et keegi ei pea 
nii palju koole vahetama, kuna väga raske on iga kord 
sõpru leida ja uude keskkonda sisse elada.“ 

„Meie klassijuhataja Ly Ani on kõige parem õpetaja, 
kuna ta kannatab kõik meie rumalused välja.“ 

Viimane koolikell  

9. klassi õpilased iseloomustavad oma klassikaaslasi 
järgnevate sõnadega: 

Joonas - naljahammas, tujutõstja, nalju tuleb nagu 
varrukast, pole ühtegi asja, mille kohta tal oma nalja 
poleks 

Erko - laulumees ja parodist, kellele aeg ajalt meeldib 
naiste riideid kanda, klassi hing, abivalmis, sõbralik, 
hea kitarrimängija, klassi kloun 

Annabel - kunstnik, naerab kogu aeg, ilus, tore 
vestluskaaslane, 

Kristina - klassi kokk ja fotograaf, tark, abivalmis, 
sõbralik, positiivne 

Taavi - vaikne kommentaator, suudab musta valgeks 
rääkida, sõbralik, hea huumoriga, lahe sell 

Mari-Liis - selfikuninganna, lõbus , särtsakas, suu 
pidevalt kõrvuni, jutukas, hooliv, tore, lõbus 

Merilin - tantsulõvi, töökas, hooliv, sõbralik, hea 
huumorisoonega, jutukas, seltskondlik  

Kristin - meie tibi, hoolib oma välimustest, särtsakas, 
ilus, käitub hästi  

Mait - klassi tarkpea, sõbralik, abivalmis, tubli õppija, 
osav spordis, viisakas 

Tutipäeval 

Heimtali Põhikooli 
Huvipärl 2015 - Erko 
Sild (vasakul), 2014 - 
Mait Allas (paremal) 


