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Võimalik oli peale etteastete kohvikus maiustada, õnneloosis kätt proovida või osaleda töötubades, mida
viisid läbi kooli huviringide juhendajad ja 4.klassi õpilane Martin Mändoja, kes tutvustas origamit.

24.mail toimus Heimtali Põhikoolis
heategevusõhtu Me Hoolime. Sündmus on ellu kutsutud seitse aastat
tagasi vähe kindlustatud perede laste
väljasõitude toetamiseks. Sellel aastal oli esmakordselt ürituse korralda- Õnneloosi aitasid kokku panna erinejaks Heimtali Põhikooli meediaring vad eraisikud ja ettevõtted: Mulgi
Mõisa Hääle üheksa noort.
savikoda, Heleni tordituba, MagusaÕhtujuhid viisid publiku lennureisile tuba, Votex, Ugala, Ukuaru, Võhma
ning näha oli erinevaid esinejaid: küünlavabrik, Anu Raud jpt.
tantsustuudiod Sultana ja Dance Sel korral koguti tänu kõigile panusDream, Viljandi Gümnaasiumi hu- tajatele ja osalejatele 732 eurot. Loomoorikas mustkunstnik ning Paala- detavasti on järgnevatel aastatel sama
linna kooli noored teatrietendusega palju või rohkemgi rõõmu ja hooli„Minu elu netis“. Õhtujuhtide abil mist ning ilm soosib meid ka edaspikorraldati ka oksjon, mille raames di. Aitäh kõigile toetajatele ja kohamüüdi maha 4.-9. klassi tüdrukute letulijatele!
ühistööna valminud vaip (juhendaja
Leili Viinapuu), kaks toitlustus/ eti- Meediaring Mõisa Hääl
keti huviringi juhendaja Lea Kase Autor: Liset Kasepuu (8.kl)
valmistatud torti ning Carla Riina
Kumeri maal, mis valmis ürituse toimumise ajal.

KIIDAME 2018/19. ÕPPEAASTA HÄID JA VÄGA HÄID ÕPPIJAID:
Õppeaasta lõpetasid ainult „5“ tunnistusel:

3. klass: Carl- Daniel Anton, Lee Ilus, Lars Ispert,
1. klass: Piia Paltser, Karoliina Lens, Sebastian Kala, Johanna Kink, Leo Lihtne, Ramon Mutle, Ketlin
Semjonov, Kessu Vinkel;
Steven Iarochenko;
4. klass: Anett Ariva; Märt Kannel, Romet Luik,
2. klass: Annabell Allikas, Grete-Liis Mill, Madar
Alo Malmre, Merilin Mirka, Kertu Puna, Lisandra
Mändoja, Petra Okas;
Romantšuk;
5. klass: Eldar Ispert, Kätlin Joasaar, Kevin Klaas,
4. klass: Oskar Link, Martin Mändoja;
Ruudi Koovit, Emma Johanna Küttä,
7. klass: Laureen Luik, Helena Tiidu;
Karmen Muttel, Ron-Oskar Ruben, Martin Viirpalu;
6. klass: Mirt Mändoja;
8.klass: Liset Kasepuu, Sten- Alex Veidenbaum.
7. klass: Kaisa Karin Jaaska, Kärt Kask,
„4“ ja „5“ on tunnistusel:
Kätlin Kuus, Anita Eliis Mutle, Helen Parik;
1.klass: Andero Esna, Arti Hantson, Marlise Kesk- 8. klass: German Kuznetsov, Kayla Louisa Küttä,
Mirtel Puna;
küla, Sander Lillimägi, Sandra Lõoke, Andri Pulst,
9. klass: Reimo Hunt, Sandra Tjuška.
Aron Saar, Rasmus Oras;
Mairo Usin (1. klass) ja Brayen-Armando Kaljula (8.
2. klass: Aleksandra Antonov, Andreas Elias,
Maarja Mirka, Raian Romantšuk, Märten Silmann; klass) - ei ole puudunud kogu õppeaasta jooksul
ühtegi päeva.
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2.klass Parika väikejärve (Südamejärve) kooretüki ning haavalt lehe. Saime selgeks, kuidas
teha vahet kase- ja haavalehel. Sorteerisime okkaid
õpperajal

Käisime oma klassiga Parika Väikejärve õpperajal, ja kaalusime puuhalge. Huvitav oli teada saada, et
mis asub Parika looduskaitsealal. Meid võttis vastu mida raskem halg, seda rohkem on ta soojust ja päikest enda sisse kogunud ning seda rohkem ta ahjus
retkejuht Anne Maala.
sooja annab. Kõik meie rühmad said hästi hakkama.
Kuna meie kõhud olid juba tühjaks läinud, siis einestasime kenas katusealuses järve kaldal, et jõudu koguda matkaks ümber südamekujulise järve.
Kogu käiku saatsid mängud. Kõigile meeldis eriti
see, kui kõndisime rivis ja seisma jäädes osutas loodusjuht puule ja esimene rivis pidi teadma puu nime.
Kui teadis, lõid kõik talle möödaminnes plaksu ja
seejärel jäi tema rivi lõppu. Nii said kõik järgemööda rivis esimesed olla. Mängimise vahepeal joonistamist puutükkidele ja proovisime seda teha ka nii, et
Rajale sisenemiseks tervitasime ja teavitasime met- asetasime aluse pealaele ja tegime nö pimejoonistasaelanikke enda saabumisest lokulauale puuhaamri- mist. Tulemus oli naljakas.
ga löömisega. Seejärel tõmbasime loosi, kes milline Kahjuks sai aeg otsa ja pidime hakkama tagasi sõitpuu retke jooksul on, nii saime endale tiimikaasla- ma. Enne teeleasumist ütlesime kõik, mis meile päesed. Rühmad moodustasid kuused, kased, männid ja vast meelde jäi või mida põnevat me märkasime ja
haavad. Hakkasime koostama metsaraamatut. Korja- õppisime. Meile kõigile väga meeldis see loodusretk
sime igaüks oma ümbrikku kuuselt võrse ja käbi, ja tahaksime kindlasti tagasi minna.
kaselt lehe ja kooretüki, männilt okka, käbi ja Autor: Grete-Liis Mill (2.kl)

Väikesed väikeklassist nukuteatris
Käisime 16. mail bussiga Viljandis nukuteatrite
„Teater Kohvris“ festivalil. Meie külastatud etendus
toimus Uku keskuse esisel platsil. See oli Tallinna
nukuteater Marionett külalisetendus. Päeva juhtisid
kloun ja narr.
Marten: „Mulle meeldis klouni trikk, kus ta võttis
minu mütsist paberi välja.“
Rasmus: „Mind kutsus kloun hundiratast tegema.“
Aleksander: „Mulle meeldis kauboi hüpiknukk.“
Nukuteater on väga äge. Tahaks teinekordki minna
oma suure klassiga ning soovitame ka teistel klassidel nukuteatrit külastada. Muljeid jagasid: 1. kl õpilased Rasmus Oras, Marten Jüris, Aleksander Kõllo

SPORDINURK
Kolmanda veerandi spordiuudised
Osalesime kolmel võistlusel: Tähelepanu, start teatevõsitlustel, 1.-5. kl jalgpall ja 4.-5. kl kergejõustiku mitmevõistlusel.
Teatevõistlustel saavutasime viienda koha. Jalgpallis, kus osales 11 võistkonda, väga hea neljanda
koha ja kergejõustikus väikeste koolide arvestuses
2.koha.

Kergejõustikus saavutasid kõrge koha Emma Johanna, Kersti, Ron-Oskar, Renaldo, Eldar, Ailo
Andri , Ruudi(kõik 5.kl), Kertu, Merilin, Liisbet,
Romet (4.kl).

Jalgpallivõistkonda kuulusid Ron-Oskar, Eldar, Ilusat sportlikku suve!!!
Veljo, Sten, Renaldo, Ailo Andri (5.kl), Martin Autor: õpetaja Marko Koks
(4.kl) ja Ramon ning Lars
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Õuesõppepäev
Vahetult enne emadepäeva korraldati kogu kooliperele õuesõppepäev. Tegevused olid põimitud koolitunni teadmiste ja igapäevaste probleemidega.
Esialgse kava kohaselt olid välised tegevused jaotatud ära kooliterritooriumile ja Heimtali muuseumi
õuealale.
Meie, Heimtali kooli III kooliastme õpilased alustasime oma päeva mõisasaalis. Seal õppisime arboristide selgitusi järgides tundma ja ise tegema erinevaid sõlmi nööridesse. Teooria lõpus oli klasside
vaheline puude tundmise võistlus. Võitis 8. klass.
Saalis õpitut oli meil vaja hilisemate praktiliste tööde juures kohe ka ära kasutada. Liikusime välja, kus
pidime kolme inimesega võidu autot liigutama. Juhendajad andsid meile nööri ja rullikud, et masina
liigutamine oleks võimalikult lihtne. Ka selle võistluse võitsid kaheksandikud. Peale võistlusi juhendasid arboristid meid võimalikult turvaliselt suurte
puude otsa ronima. Julgemad meist proovisid ka ise
puuladvas ära käia. Kahjuks jäi tugeva vihmasaju
tõttu ära meie teine pool päevast Heimtali muuseumi
õuel. Aitäh huvitava päeva eest!

Õuesõppepäev
Heimtali muuseumi
hoovis

Autor: Kayla Louisa Kütta (8.kl)

Von Siversite eriline mälestuspaik
Heimtalis

tuurilooline väärtus, sest see paik on tänutäheks ja
austuseks mõisnikele ja talurahvale kes on Heimtali
arendajad ja loojad. Esimesest matmisest sellel kalmistul on möödas juba pea kaks sajandit. Vanast
hooldatud metsapargist, nulgude alleest ja marmorist mälestusristidest on alles vähe tänu pikale ajale
mis on möödunud saksa mõisnike lahkumisest ja
pealetungivast nõukogude võimust ning hauarüüstajatest.

Nüüd, tänu Heimtali Põhikooli direktori Eero Metsvahi peale hakkamisele, arhitekt Aate- Heli Õun
(mälestuskivi) kujundusele, Pärandivaderite seltsi,
Viljandi vallavalitsuse ja Mõisakooli seltsi toetusele
on saanud see paik taas korda. Heimtali Põhikooli 8.
klassi õpilased Simo Verrev ja Karl Kask sepistasid
oma loovtöö raames õpetaja Tarvo Prinzmanni juhendamisel kalmistule ka
29. mai käis Heimtali koolipere Siversite erakalmis- uued värvad.
tu mälestuskivi avamisel. Selle olulise paiga korras- Mälestuskivi autor, Aatetamine ja taas mälestustesse toomise idee algatajaks Heli Õun sõnas avamisel:
on Heimtali ajaloo uurija Imbi- Sirje Torm. Antud „Kultuurilugu on meie ühine
päevale kohaselt laulsid meie kooli solistid Hooli- heaks inimeseks olemise aeg
mise laulu ja süüdati küünal esivanemate mälestu- - oleme hoolivad, meist kõiseks.
gist jääb midagi järele ja
soovime, et seda hoitakse.
Inimene ei ole igavene.“
Heimtali kalmistule on maetud Siversite perekond ja
lähikondlased. Antud mälestuspaigal on suur kul- Autor: Elis Ramst
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Ohutusõppepäev koolis
27. mail toimus ülekooliline ohutusõppepäev. Õpetajateks olid VI klassi õpilased, kes valmistusid
maakondlikuks KEAT laagripäevaks. Iga õpilane oli
valinud omale ka mentori, kes teda abistas ja vajadusel julgustas. Eriülesanded oli veel Anita Eliisil,
kes pildistas toimuvat; Lisetil ja Mark Joakimil, kes
olid esmaabi punktis kannatanuteks ning StenAlexil, kes abistas Peetrit jalgrattaremondis.
Korraldavate õpilaste mõtteid päeva kohta:

kindlasti õppisime ka meie midagi uut.“

Mari- Liis: „Minu jaoks oli see päev väga lahe, aga
ka väsitav. Õpilased kuulasid suht hästi, aga nooremad kuulasid rohkem kui vanemad.“
Reigo: „Väiksemaid oli kergem kuulama panna, aga
suurematega polnud ka midagi viga. Vahel pidi õpetaja suurtega pahandama, aga mulle muidu meeldis.“
Jaanus: „See oli tore päev. Minu punkti juures kuulasid kõik, mida on elektrist rääkida.“

KEAT laagripäev Suure-Jaanis 30.05.2019

Karl: „Kõige paremini kuulasid 1.-3. klass. Üsnagi
tore päev oli. Kõik olid normaalsed ja käitusid hästi. Hommikul Suure-Jaani sõites harjutasid kaheksa
tublit Lumejänest veel viimast korda enne võistlusVeidi oli külm, aga muidu oli tore ja hea päev.“
tulle astumist haavade sidumist ja telefonikõnet HäiKauri: „Mulle meeldis. Sain julgust juurde. Tahakrekeskusesse.
sin veel jutustada. Õpilased kuulasid.“
Suure-Jaani lauluväljakule oli kogunenud 13 kooli
Kairit: „Ma tundsin end kuidagi vaiksena, kuna Elis, õpilased, nende juhendajad ning korraldustiim. Ilm
aitas mind liiga palju. Kuigi aus oleks olnud nii, et oli sobivalt kuiv ja päikeseline, nii et lisaks võistlusmina räägin rohkem.“
kogemusele said kõik omale ka päevitunud jume.
Mirt: „Mul oli väga tore ja huvitav. Esmaabi and- Läbida tuli pääste teatevõistlus, anda esmaabi mitmist ja juhendamist oli täitsa huvitav teha. Noore- mele kannatanule, kustutada tuld nii kustuti kui tekimatele klassidele ja gruppidele tegime erinevaid as- ga, päästa veest uppuja ja metsast iseennast. Rongiju. Muidugi oli jutt sama, aga pärast esmaabi andmi- ja elektriohutuse punktides pidi vastama küsimustene oli teistsugune. Kui ma küsimusi küsisin, tuli le. Maanteeameti punktides said õpilased end proosealt erinevaid ja huvitavaid vastuseid. Kokkuvõttes vile panna auto korrastamisel ja reisijate paigutamioli tore ja naljakas.“ Andra: „Minu arvates oli väga sel autosse ohutuks sõiduks ning kogeda pöörlevas
tore ja õpetlik päev. Kõik grupid, kes käisid, vasta- autos olemist ning sellest välja pääsemist. Keskkonsid väga hästi minu küsitud juhtumitele. Grupid lunaameti punktis tuli tunda ära Eesti metsade ohtligesid ilusasti läbi kõik, mida vaja oli. Üldiselt olid kud „tegijad“ nii taimede kui loomade hulgas, tuvasgrupid väga tublid. Muidugi oli see päev väsitav, tada nende kohta käivad ütlused ning müüdid. Pomaga see-eest saime teistele midagi uut õpetada ning miohutuse punktis tuli leida ja tuvastada lõhkekehad. Politseipunktis oli teemaks küberturvalisus.
Igas punktis tuli lisaks praktilisele tööle teada ka
teooriat.

Enamasti said õpilased punktis tegutsemise järel tagasisideks, et meeskonnatöö oli väga hea ning
„praeguse seisuga päeva parim“. Tore oli kuulda
õpilaste suust tavapärast - „Tahaks veel sellel osaleda!“ Päeva lõpuks oli meie tulemuseks parim rühm
vetelpäästes.
Autor: Lumejäneste juhendaja Anneli Sims

Väiksem kui 10, aga suurem kui 8.

Anete: „Tiina Aasmäe oli matemaatika õpetaja,
Reimo ei soovinud koos temaga tundi minna nii, et
Meie kooli kõige suuremad ja tugevamad on juba terve klass valetas õpetajale, et Reimo on arsti juunostalgilisel lainel. Nad meenutavad oma igavikulisi res. Reimo peitis end väikeklassi kappis ja viskas
kooliaastad. Küsisime: „Mis on Teie kõige eredam õpetaja Tiinale paberlennukeid pihta.“
mälestus Heimtali Põhikoolist?“
Andrea: „See et me mängisime iga vahetund ukaReimo: „Ma panin Steni vetsu kinni.“
kat.“
Mark: „5.klassi proloog, kus ma murdsin oma nina- Maila: „Meie suur kanuumatk.“
luu.“
Edu teile 9. klass. Kuhjadega vingeid uusi seiklusi.
Sandra: „ 1.klassis kirjutas Reimo lauale tüdrukute Hoidke teineteist ja meid meeles. Aitäh, et olete olnimesid, kes talle meeldivad, nendeks olid Hanna, nud eeskujuks ja toeks!
Sandra ja Hannele.“
Autor: Helena Tiidu (7.kl)
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Meie inimesed

Sel õppeaastal alustasid Heimtali Põhikoolis teekonda mitmed uued töötajad. Igas kooliastmes hakkasid
toimetama ka abiõpetaja: õp Anne Voltšek, õp Dagmar Riet ja õp Pille Pärn. Loodame, et kõigil uutel
inimestel on meie majas olnud sama meeldiv kui
meil nendega koos sel aastal. I kooliastme särasilmne abiõpetaja tegi oma esimesest aastast Heimtali
Põhikoolis ülevaate koos ilmestavate näidetega tema
tööpäevadest.
Olen lõhnade ja värvide inimene. Kolm aastaaega
Heimtalis on tänaseks läbi nuusutatud ning nüüd
püüan selle värvika emotsioonina üles tähendada.
Olen lummatud selle paiga energeetikast. On sõnulseletamatu siia kuuluda. Küsin endalt ikka veel, et
Anne, kas see tõesti juhtus sinuga?
Kevad – imetabane aeg, missugused lõhnad, värvid
ja helid. Ühel hommikul kooli tulles, kõike seda mõtetes läbi töötades, kuulen, et minu kõrva puudutab
keegi tundmatu laululind. Võib-olla mõni haruldane,
uus, veel avastamata liik. Ei imesta, see paik on siin
nii eriline, et tasub vile üles võtta. Tahtsin jalamaid
teda näha. Ootasin vilet, uurisin puid… Vile ei tulnudki puu otsast. Vile kostis hoopis minu tagant. See
oli õpetaja Küllike, kes kooli poole kõndis… Kuna
enamus tunde nädalas olen koos esimese klassiga,
siis on sealne looduslähedus mulle väga armsaks
saanud. Sealt ka mõned näited:
Õpetaja: „Arva ära! Annan teile vihjed: jõulude
ajal riputatakse kuuse külge; on valge ja tiibadega; soovivad head?“
Õpilane: „Toonekured!“
Õpetaja: „Kes elab jõgede järvede läheduses,
seljal sik-sak triip?“
Õpilane: „Sebra!“
Õpetaja: „Eesti kõrgeim mägi on tegelikult oma
mõõtmetelt nii madal, et see on küngas. Kuna see on kõrgeim koht meil Eestis, siis meie
jaoks on ta mägi. Kas keegi teab, millest on
jutt?“
Õpilane: “Jah, Munaküngas.“
Õpetaja: „Mis on leiutamine?“
Õpilane: „Leiutamine vajab aju.“
Minult on küsitud, kuidas küll õpetajad suudavad
taluda sellist jutukõminat, mida võiks pigem müraks
nimetada. Tundub, et meie oleme selle vastu vaktsineeritud ja saavutanud mõningase immuunsuse.
Näiteks ühel päeval, kui õpetajad sööklas enam söömisele ei saanud keskenduda, kutsus õpetaja Aivo
jutuajajaid korrale. Pärast tekkinud vaikust sosistasin
oma naabrile: „Kas sul on kodune töö, matemaatika
ülesanne, lõpetatud?“. „Kuss, ole tasa! Kuulsid, mis
õpetaja Aivo ütles,“ vastas naaber ja keskendus tühjaks söödud taldrikul kahvliga veel viimase hakklihatüki tagaajamisele.
Suur inimene peab saama kohe ära rääkida, väike
inimene on viisakas ja kuulab seni, kuni suur on lõpetanud. Väikesel inimesel on noor pea ja hoiab oma
kiire jutu meeles. Kui õpetaja Küllike oli sel teemal
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pika monoloogi pidanud, tegi üks väike piiga tekkinud vaikuses kokkuvõtte. Käsi juba kaua üleval, sõnasaamist oodates: „Õpetaja, sul on nii ilus pluus.“
Monolooge on sel aastal päris mitmeid olnud. Ikka
selleks, et uus põlvkond omandaks õigeid väärtuseid. Õpetaja märkab, juhib tähelepanu ja õpetab.
Üheks teemadest on olnud see, et kõik me oleme
erinevad ja löömisega me teist enda suguseks ei tee.
Peale seda jätkame taas tunniga.
Õpetaja: „ Mis täht on alati tegusõna lõpus, kui
keegi midagi teeb?“
Tähelepanelik kuulaja leiab õpetaja esitatud pikast jutust sobiva seose: „Kui keegi midagi
teeb, siis ise ei karista, tuled ja räägid õpetajale!“
Kuna olen näinud vankreid, mida veetakse enda järel, seljad lookas ja murdumas, kui üks ratas on näiteks kandiline või lausa puudub, siis siin, Heimtalis,
on kõik rattad õlitatud ja veerevad täistuuridel. Kui
on vaja vedada, siis ikka kõik koos. Kui veetud, siis
kõik vankrisse ja läheb sõiduks! Ikka nii suured kui
väiksed. Kogen meie majas, ka õpetajate toas, erakordset sümbioosi, kõik on ühel lainepikkusel. Näiteks juhus kui keegi koputas uksele ja õpetaja Ly
hüüdis oma laua tagant ukseavajale kaasa: „Füüsika
klassis!“ Ning selgeltnägija on ka õpetaja Leili, kes
ütles enne ukse avamist: „ Ei saa võtit!“
Kui jagad mure ja see jääb väiksemaks, kui jagad
rõõmu ja see saab suuremaks, siis süda on õigel kohal. (Heimtali vanasõna.)
Murelik õpilane: „Õpetaja, kas sul mees on?“
Õpetaja: „On!“
Õpilane: „Kas ta hoolitseb sinu eest, kui sa haige
oled?“
Õpetaja: „Ikka hoolitseb.“
Õpilane: „Kas ta paneb sulle teki peale, kui sa
haige oled?“
Õpetaja: „Paneb…“
Päev hakkab lõppema. Pikapäeva klassist avaneb
suurepärane vaade pargile. Kevadpäike sillerdab
noorte lehehakatiste vahel. Avatud aknast toob soe
tuulepuhang imelist kevadelõhna. Ühest kõrvast laulab sisse metsvint, teine kõrv püüab kinni polkaviisi
alt saalist, kus Eneli teeb parasjagu tantsuproovi…
Rõõmsaid äratundmisi jälle uuel õppeaastal.
Ilusat suve kõigile!
Anne Voltšek, abiõpetaja

Huvitegevus numbrites
Huviringe: 25
Uusi huviringe: 3
Huviringi õpetajate arv: 18
Ringijuhendajad väljastpoolt
Heimtali kooli: 7

Kuulus nagu meie kool- lapsevanemad
räägivad.

küsimuse: „Kui Heimtali Põhikool oleks kuulus inimene, siis kes ja miks?“.

Sel aastal toimunud kevadpeol „Su huviring kõlab
tuttavalt“ sündmusel kasutas koolileht võimalust suhelda ka lastevanematega kes olid tulnud peost osa
saama. Esitasime neile ainult ühe, aga väga olulise

Suur osa küsitletud lapsevanematest ei suutnud otsust langetada või jäi vastamise julgusest puudu, aga
mõned vastused noppisime siiski.
Toodi välja järgnev:
Ita Ever, sest ta on väärikas.
Hea, soe, südamlik ja sõbralik nagu
Ivo Linna.
Eero Metsvahi, meie kandi kõige
kuulsam mees.
Leelo Tungal, sest tema sobib just
mõisamajaga.
Küsitles: Mirtel Puna

Joonistuskonkurss „Laulupidu 2069“
Eesti laulu- ja tantsupeo traditsiooni hoidmiseks,
säilitamiseks ning juubeliaasta tähistamiseks korraldas Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja ERR´i Lastejaam koostöös MTÜ Kunstihariduse Ühingu ja Kumu
kunstimuuseumiga
joonistuskonkursi
„Laulupidu 2069“. Konkursist võtsid edukalt osa ka

Heimtali Põhikooli õpilased.
Eelmise nädala lõpus saime teada, et oleme oodatud
Aleksandra ja Maarjaga „Laulupidu 2069“ joonistuskonkurssi autasustamisele Tallinnasse Solarise
Keskusesse. Saime autasuks Premia poolt antud kasti Laulupeojäätist. Joonistusi oli kokku üle 700, neist
parimaid näeb alates 3. juunist Solarises.
Autor: Kaisa Karin Jaaska (7.kl)

OLULISED SÜNDMUSED

15. juuni kell 15.00 - Heimtali Põhikooli lõpuaktus
20. juuli - Heimtali mõisa suveFest II
1. september - Uue kooliaasta avaaktus kell 12.00
Toimetaja ja kujundus: Eneli Rimpel huvijuht@heimtali.vil.ee
Sisu looja - Mõisa Hääle ajalehe meeskond. Aitäh kõigile, kes panustasid lehe valmimisse!
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