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Juhtkiri

Samas, kõik, kes vähegi pingutasid,
2019/20. õppeaasta viimased kuud said hakkama. Oli teistmoodi kevad,
olid justkui sõit Ameerika mägedel. mis jääb meelde headuse, hoolimise,
Alustasime vaikselt, saime hoo sisse uute saavutuste ja oskustega.
ja enne lõppu pidurdamine. Alguses Raskusi pole tarvis karta, need
võttis nii peredel kui õpetajatel aega, teevad meid ainult tugevamaks.
Ilusat suvevaheaega!
et uue õppekorraldusega harjuda.
Kui asi selgeks sai, tunniplaanid ja
I kooliastme abiõpetaja Liia Link
ajad paika loksusid, laabus ka
õppetöö ja kodutööde esitamine
tükk aega päris ladusalt. Enne lõppu
väsisid õpilased ja vanemad. Tekkis
tõrkeid õppetööst osavõtus,
kokkulepetest kinni pidamises ja
kodutööde saatmises.
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KIIDAME TUBLISID ÕPPUREID 2019/20. ÕPPEAASTA LÕPETAMISEL:
Väga hea õppeedukuse eest:
1.klass – Harti Okas, Roland Roosnurm; 2.
klass – Steven Iarochenko, Sebastian Kala,
Marlise Keskküla, Karoliina Lens, Piia
Paltser; 3. klass – Grete-Liis Mill, Madar
Mändoja, Petra Okas; 5. klass – Merilin
Mirka, Martin Mändoja; 8. klass – Laureen
Luik, Helena Tiidu; 9. klass – Liset
Kasepuu, Sten-Alex Veidenbaum.
Hea õppeedukuse eest:
1.klass - Andreas Laurend, Kristofer Lens,
Chistabel Läne, Robin Mangelsoo, Karl
Oskar Oja, Renet Ojala, Laura Parik, Stenar
Pihlak, Remy-Rene Põder, Adeele Soa, Hugo
Variksaar; 2. klass - Arti Hantson, Marten
Jüris, Sander Lillimägi, Rasmus Oras, Andre
Pulst, Maria Rimm, Erton Rodima, Mairo

Usin, Anette Vilt; 3. klass – Annabell
Allikas, Aleksandra Antonov, Andreas Elias,
Raian Romantšuk; 4. klass – Lee Ilus, Lars
Ispert, Johanna Kink, Kerdo Kaspar Kobak,
Leo Lihtne, Ramon Mutle, Saskia Oja,
Kristella Pukk, Aron Roosna, Ketlin
Semjonov, Romek Ragnar Soa, Tristan Toi;
5. klass: Anett Ariva, Märt Kannel, Oskar
Link, Romet Luik, Alo Malmre, Karl
Mängel, Kertu Puna, Lisandra Romantšuk,
Iti-Mari Saarmäe; 6. klass: Eldar Ispert,
Kevin Klaas, Emma-Johanna Küttä, RonOskar Ruben, Martin Viirpalu; 7. klass:
Reigo Hunt, Mirt Mändoja; 8.klass: Kaisa
Karin Jaaska, Kärt Kask, Kätlin Kuus, Anita
Eliis Mutle, Helen Parik, Markus
Saar; 9. klass: Kayla Louisa Küttä,
Mirtel Puna.
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LÄBILÕIGE ÕPPEAASTAST KLASSIDE SULEST
3. klassi õppeaasta toredad hetked

põrgatada ja kui see pall lendas vahel kuskile
mujale, ei olnud sellest midagi, läksin pallile järgi ja
tegin võistlust edasi. Kõige rohkem meeldis
saalihoki kepiga palli rõngasse ajada, mis ei olnud
kerge, aga lõbus oli ikkagi.“ (Annabell)
„Meeldis see, kui me koos klassiga läksime kinno
„Sipsikut“ vaatama ja kui filmis Anu ja Mart saatsid
Sipsiku Kuule.
Ujumas käimine meeldis mulle ka, kuna ujusin
krooli ja see on minu jaoks kõige kiirem
ujumisstiil.“ (Kaur)
„Mulle meeldis käia teatris “Tuhkatriinut” klassiga
vaatamas, sest see oli äge etendus.
Mulle meeldis veel võistlustel käia, sest me
pingutasime ja saime väikekoolide seas I koha.
Meeldis veel meie ühine kinoskäik ja “Sipsiku” film.
Kindlasti jääb meelde ka koduõpe ja tööde tegemine
arvutis, videotunnid õpetajaga.“ (Raian)

Sellel õppeaastal oli kõik veidi teistmoodi.
Lõppes kolm aastat igapäevast tihedat koosolemist.
Lastel sai läbitud I kooliaste, mis on väikeseks
hüppelauaks iseseisvumise teel. See kevad kiirendas
seda protsessi ja lisas portsu praktilist tegutsemist
just viimasel trimestril, pannes proovile nii mõnelgi
julguse,
kohusetunde,
iseseisvuse
ja
hakkamasaamise.
Nüüd, kooliaasta lõpus, saame öelda, et tulime
sellega toime – kes hästi, kes paremini.
Õnneks ei varjuta kogu aastat ainult viimasel
trimestril aset leidnu, vaid on meeldejäävaid hetki
kogu aastast. Seda tõestavad laste arvamused.
„Minu eredamad mälestused kooliaastast olid need,
kui
käisime
3.
klassi
tüdrukutepundiga võrkpallimängu
pallilahingu
võistlustel ning saavutasime pärast mitmeid mänge I
koha. Samuti jäi meelde ka vabalava esinemine“.
Mina olen rõõmus ja tänulik, et mul oli võimalus
(Grete-Liis)
selles ajas ja ruumis koos tegutseda vahvate laste
neid
toetavate
suurepäraste
„Mulle meeldis koolilaat, sest mu klassivend ostis ning
vanematega.
Siiras
tänu
teile
kõigile!
minult viis käbikaunistust“. (Aleksandra)
„Mulle meeldis vastlapäeva tähistamine, sest seal
toimusid toredad võistlused. Sai toolil palli

Klassijuhataja Pille Toodo

4. klass

Edasi tulid Jõulud. Ühel advendikogunemisel olid
klassid ja õpetajad eraldi ja pidime meisterdama
Alustame sügisest, kui algas kool ja meil oli aktus.
Kooliaasta on olnud põnev, huvitav, raske ja õpetlik. nendest asjadest, mis meil laual oli mingi
kompositsiooni. Vahenditeks anti käbid, lõng ja
Teisel nädalal hakkasid tüdrukud heegeldama ja
värv, millest tegime piparkoogimehikese.
poisid puutöös käima. Algasid ka huviringid. Selle
aasta mihklilaat oli väga hea. Seal oli palju
Jõulupidu toimus spordihoone saalis. Vaibad maas,
maitsvaid elamusi. Mäletan, et seal müüdi rohkesti lauad, toolid ja lava. Meie klass esines samuti.
soolast toitu ja ega magusast puudu olnud.
Lõpuks saime suure kuuse alt kommipaki. Tegelikult
on see üks meeldejäävamaid päevi, kui terve
Novembris käisime Viljandi muuseumis. See oli
koolipere valmistub pikka aega suureks peoks. Tore
väga põnev ja huvitav. Lisaks jalutasime
üllatus oli, et õpetajad tegid omalt poolt meile väikse
lossimägedes.
etteaste. Aplaus oli suur.
Jaanuaris läksime klassiga Ugala teatrisse vaatama
etendust „Onu Remuse jutud“ , see oli tore. Veel
käisime kinos, kus vaatasime väga head filmi
„Talve“.
Eesti Vabariigi aastapäeval kätlesime ja sõime uhke
laua ääres.
Ja siis kevad! See korona viirus rikkus kõik ära.
Meil pidi olema kevadpidu, kevadlaat ja kõiki muid
asju.
Meil on nüüd koduõpe, see on päris igav, aga siis
saab natuke kauem magada.
Juunis me pidime minema seiklusparki, ent see
lükkub septembrisse. Õppeaasta lõpp ongi käes.
See õppeaasta on olnud täitsa teistsugune.
Autorid: Kristella mõtteid täiendasid Lee, Romek
Ragnar, Saskia ja Lars

Meie klass korraldas Halloweeni - tegime toreda
peo, kus mängisime ja tantsisime. Kõik osalejad
panid selga ägedad kostüümid.
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5. klassi eredamad mälestused käesolevast
kooliaastast

maha ööbimisega klassiõhtu, esinesime nii jõulupeol
kui Vabariigi aastapäeva aktusel ja jooksime end
parimaks koolis maakonna murdmaajooksu
teatevõistlustel.

Klassijuhatajana tegin üleskutse oma klassi
õpilastele, et nad kirjutaksid selle kooliaasta
eredamatest hetkedest. Oma mõtted saatis ka meie
Ja siis tuli Koroonaviirus, mis naelutas meid koju.
koduõppel olev klassikaaslane ja talle meeldis kõige Siiski leidsime ka sellest midagi uut ja põnevat –
rohkem nukku disainida, õmmelda ja heegeldada.
grupitööd kaaslastega, videotunnid õpetajatega,
harjutuste-ülesannete saatmised e-kirjana,
Alustuseks tuleb tõdeda, et meile meeldib koolis
sõnumitesse ja uute platvormide kasutamine. Nüüd
rohkem, kui kodus. Koos kaaslastega kohtusime
1.septembril meie jaoks uute õpetajatega ja leidsime, oleme kindlasti digiteadlikumad.

et nad kõik on omamoodi ranged ja nõudlikud, aga 5.klassi õpilaste mõtted kirjutas looks klassijuhataja
toredad ja heatahtlikud. Koos kaaslastega
Tiia Parik
küpsetasime leiba, käisime teatris ja kinos, pidasime
8.klass

lööb see neetud haigus

Kui mõelda tagasi sellele õppeaastale, siis muidugi
esimene asi, mis meelde tuleb on koroona,
distantsõpe jms.

ning närtsitab lilled vaasis.
Uusi ei saa juurde tuua
sest haigus paneb väljas möllu

Meie klassi eredam mälestus ongi terve koolis oldud
aeg, me igatseme päris tunde, õpetajaid ja kõige
rohkem vahetunde, kus sai sõpradega aega veeta.´

niiet istume oma majakeses oodates
et millal saaks suverõõmu.

Kõik on lahku aetud

Klassijuhataja Ly Ani märkis, et viimastel kuudel on
olnud tunda igatsust kogu koolipere järele, kõige
selle järele,mis oli tavaelu. Samas - kõik uus on
siiski huvitav (aga ainult teatud aja). See, mis on
käeulatusest kadunud - väärtustub ja muutub
igatsuseks.
8.klass

istume kodus vagusi
ootame mil haigus möödub
et nautida suve lõbusid.
Keegi poleks ette näinud
et kõik siis nii viisi lahku

1. klassi mõtted sõnas ja pildis
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Karjäärivalikud – 9. klassi õpilaste
tagasiside õppeaastast ja edasistest
plaanidest
Sellel õppeaastal oli tunniplaanis karjääriõpetus.
Pean ütlema, et karjääriõpetusest on abi küll. Sain
teada keskkondadest, kust koolide ning töökohtade
kohta uurida ja palju muudki. Kasutasime aktiivselt
Rajaleidja tööraamatut. Tänu sellele õppisin end
paremini analüüsima. Veel tutvusin ametite ja
koolidega, millest polnud varem kuulnudki. Sain
selgust, mis suunale gümnaasiumis õppima tahan
asuda. Külastasime kogu klassiga Töötukassat. Seal
saime asutuse ruumide ja organisatsiooni
tegevusaladega tutvuda. Mäletan, kuidas suvetöö
kohta uurisin. Tänu töötukassa online töö- ja
karjäärimessil osalemisele sain veel teadlikumaks
töödega, mis vajavad tegijaid.
Seitsmendas klassis oli majandusõpetus,
kaheksandas ettevõtlusõpetus ning üheksandas
karjääriõpetus. Kõige eredamalt jääb meelde
karjääriõpetus, sest ma võtsin end kokku ja tegin
enda jaoks kaks suurt asja. Üks neist oli
õpilasvarjuks käimine Viljandi Gümnaasiumis.
Varjutasin tuttavat, ent loomu poolest ülemõtlejana
suutsin ka seda võimalust pelgama hakata. Õnneks
registreerisin end enne ära ning alles pärast tuli hirm
ja närv. Sellest veel suurem ja uhkem võimalus oli
minna töövarjuks. Varjuks olin Tartu Kohtumaja
juhile ja peakohtunikule Rutt Teeveerele. See oli
omamoodi auasi. Saatsin kirju veel kuude erinevasse
kohta (nt Tartu prokuratuuri, Eesti ainsale leiutajale
ja Eesti kohtuekspertiisi).
Nüüd on plaan edasi õppida veel päris mitmes
kohas. Mulle meeldib õppida ja ma ei karda, et pean
veel kaua koolipinki nühkima. Eesmärk on olla enda
üle uhke. Mul on kaua olnud silme ees tulevik
meditsiinivaldkonnas. Hiljuti osutati mu ühele
suurimale miinusele, miks see ei pruugi õige otsus
olla. Nimelt mu ülemõtlemine. Väriseva käega arsti
vaja ju ei ole. Tahan olla enda üle uhke ka siis, kui
ma ei tea, kelleks saan ja üritan lihtsalt elada ja
õppida ning teha otsuseid üks päev korraga.
LISET
Karjääriõpetuses käsitlesime teemasid, mida saab
kokku võtta sõnaga MINA. Tänu sellele oli mul
kergem teha edasiõppimise valikuid. Õppisin, et
maailma vallutamiseks ei pea olema palju, mul on
vajaminev juba olemas. Lisaks külastasime
töötukassat. See oli tore, sest ma ei oleks julgenud
sinna üksi minna. Oli tore aasta.
KAYLA
Karjääriõpetuse tundides olen sel aastal väga palju
kasulikku õppinud. Kõige rohkem olen teada saanud
iseenda kohta. Õppisin paremini tundma oma
iseloomu, oskusi ja võimeid. Sain teada, mida pean
elus tähtsaks. Oskan paremini anda enesehinnangut
ja tean millised on minu õpiharjumused.
Karjääriõpetuse tundides tegime erinevaid

teste, saamaks teada, milline kool mulle
edaspidiseks sobib ja milline eriala valik oleks
sobiv. Tänu karjääriõpetuse tundides õpitule olen
otsustanud minna peale põhikooli kutsekooli, et
omandada seal keskharidus ja amet. Peale
kutsekoolis õppimist on mul võimalus omandada ka
rakenduslik kõrgharidus.
Karjääriõpetuse raames olen saanud aimu
töömaailmas toimuvast, õppinud koostama CV-d ja
motivatsioonikirja. Tänu karjääriõpetuse tundidele
olen saanud ka teada oma peres ja lähisuguvõsas
olevate inimeste ametite kohta. Sain ka teada, kuidas
mina paistan internetis. See on väga kasulik teada,
kuna edaspidises elus tööle kandideerides, vaatab
tööandja minu kohta infot ka internetist.
ROMET
Ma arvan, et karjääriõpetus peaks olema enne
ettevõtlusõpet. Isegi, et need kattuvad ja on
omavahel võrreldavad, on nende keskpunkt erinev.
See aasta proovisime aru saada, mis meid huvitab
tuleviku tööna, õppisime enda tugevaid ja nõrgemaid
külgi tundma. Eelnevatel aastatel tutvusime raha,
majanduse ja ettevõtlusega. Kui need teemad oleks
olnud sellel aastal põhiliseks, siis pärast kooli lõppu
omapead tegutsemine majanduskeskkonnas oleks
kergem. Mida vanemaks me saame, seda rohkem
otsuseid ise teeme. Karjäärivalik on pigem loomulik
ja tuleb iseenesest, vähemalt mina arvan nii.
STEN-ALEX
Sellel õppeaastal sai karjääriõpetuses väga sügavalt
keskenduda
oma
tuleviku
plaanidele
ja
edasiõppimise variantidele ja võimalustele. Sai
selgemaks, kas minna edasi õppima gümnaasiumi
või kutsekooli. Jõudsin lõpuks otsusele, et tahan
minna Abja Gümnaasiumi sisekaitse ja piirivalve
suunda ja peale seda edasi õppima politseikooli.
Olen oma otsusega väga rahul.
Käisime avatud uste päeval VIKK-is ja samuti käisin
seal IT-osakonnas töövarjuks. Sain hea ülevaate
kutsekoolist ja usun, et see muutis ka minu arvamust
sellest koolist. Sain palju huvitavat teada kutsekooli
õppimisvõimalustest.
Õppisin ka rohkem meeskonnatööd tegema.
Arendasin
palju
meeskonnatööd
mängus
„Ettevõtlusküla“. Ettevõtluskülas pidime väga palju
üksteisega suhtlema ja ka oskama teisi õpilasi
õpetada. Sain arendada oskust, kuidas jääda
pingelises olukorras rahulikuks.
Koolis käisid mõned külalisõpetajad, kes rääkisid
meile oma elust ja soovisid head nõu anda. Kõige
silmapaistvam külalisõpetaja oli minu arvates
Andres Eelmaa. Tema jutt oli väga huvipakkuv ja
mulle meeldis tema avatus.
Tundides kasutasime väga palju töövihikut/raamatut
nimega ABIMEES. Õppisin näiteks koostama CV-d
ja ka muid ankeete, mida varem ei osanud koostada.
Sain palju huvitavat teada erinevate ametite
kohta. Leidsin paar huvitavat ametit, mis
on seotus riigikaitsega.
HELIETE
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Karjääriõppeaasta Heimtalis on minu jaoks olnud
edukas. Olen saanud uusi teadmisi ja ka meelde
tuletada oma eelnevaid kogemusi ja teadmisi, mis
mul olid aja jooksul meelest läinud, näiteks:
Ettevõtlusküla rollimäng aitas mul meelde tuletada
8. klassis õpitut. Õppisin CV ja motivatsioonikirja
koostamist. Usun, et see tuleb tulevikuks abiks, sest
mul polnud aimugi, mida see sisaldab. Lisaks tegime
endale selgeks, millised inimesed oleme, kas
introverdid või ekstraverdid. Täitsime palju töölehti,
mis aitasid rohkem aru saada, kelleks tulevikus
tahame saada ja milline töö sobiks kõige rohkem.
Sain ideid, millisesse kooli edasi õppima minna ja
mis ala õppida. Kogu selle õppeaasta jooksul olen
saanud teda, mida teha tulevikus, kuidas seda teha ja
millised on edasised võimalused.
ELIN
Meelde jäi ettevõtlusmäng, lisaks mängimisele
saime olla juhendajad. Mängust jäi meelde rahaga
tegelemine, kuidas raha saadakse ja mida sellega
tehakse. Põnev oli see, kui meiega käis kõnelemas
inimene (Tiit Maaten), kes on kaua aega tegelenud
metsandusega.Eriti huvitas mind see, millises koolis
saab metsanduse alast haridust ja selleks on Luua
Metsanduskool. Kuna minu vanaisa oli metsaülem ja
minu isa on metsandusega üle 25 aasta tegelenud,
siis kindlasti püüan ka mina jätkata seda suunda.
Tahaksin käia Luual ja seal ka töökarjääri alustada,
sest metsanduse alla läheb palju kategooriaid ja
võimalusi on palju. Samas saab metsanduse kõrvalt
sealsamas õppida tööd masinatega ja omandada
hüdraulikaga seotud teadmisi. Siht on mul teada.
Samas on mul ka teine suund - tegeleda puutööga,
näiteks puidutisleri amet on huvitav ja miks mitte
sedagi proovida.
MARKUS
Nüüdseks oskan teha CV-d ja motivatsioonikirja,
mis tuleb kasuks töö otsimisel ja leidmisel. Olen
vaadanud erinevaid loenguid erinevates asutustes
töötamisest. Käisin Vana-Võidus tutvumispäeval,
kus sain teada palju koolist ja see aitab mul teha
edasisi plaane. Hetkel väga kindlaid eesmärke pole,
ent proovin minna gümnaasiumi ja eks seal ole näha,
mis ideed mul tekivad. Selle aasta karjääriõpetus oli
väga hariv ja huvitav, abiks oli töövihiku täitmine ja
punktide märkimine enda kohta, mis näitasid
umbkaudu, kelleks ma sobin ja kelleks mitte.
SIMO
Mulle jäi sellest õppeaastast meelde Andres Eelmaa
külaskäik Heimtali kooli ning tema kõnelemine oma
elust ja olust. Väga huvitav kuulamine. Samuti
meeldis mulle minna jälle Tartusse ettevõtluskülla
ning viia läbi rollimäng ning pärast oma koolis
teistele õpilastele juhendaja olla. Vahepeal läks
arvutades ikka midagi sassi, aga väiksed sellest aru
ei saanud. Minu jaoks oli tähtis see, et nii mina kui
ka nemad saaksime põhimõttest aru. Nalja sai
kõvasti. Veel meeldis klassikaaslastega grupitöid
teha. Töötukassas oli ka tore, sain uusi teadmisi
ning näha, milline see reaalselt välja näeb.

LAURA-LIIS
Karjääriõppest jäid mulle meelde õppereisid, kus
oleme käinud: Mulgi Savikoda, kus sain harjutada
savi voolimise oskusi. Ettevõtetes käies sain palju
teada, kuidas teha enda firmat ja õpilasfirmat, kuidas
need töötavad jne. Õppisin ettevõtte juhtimist nii
spordihoone ettevõtluskülas kui ka Tartus.
Õppisime, kuidas raha säästa ja käsitleda, et ei
ostaks ebavajalikke asju, millest sa tüdined ruttu ära
või mida pole sulle vajagi.
Koolis on olnud minu arvates väga huvitavad tunnid,
kuna käisime õpilasreisidel, tegime rühmatöid jne.
Minu sihiks on lõpetada Heimtali Põhikool ning
astuda Viljandi ühendatud kutsekeskkool, kus tahan
saada automehaaniku hariduse. Sealt edasi sooviks
minna õppima põllumajandust Olustverre, kus ma
saaks ka traktoristi kutse. Ehk teen endale kunagi
ettevõtte.
RUUDI
Sellel aastal sain enda kohta väga palju uut teada.
Tutvusin paljude erinevate õppimisvõimalustega.
Käisime terve klassiga Viljandis töötukassas ning
otsustasin lõpuks, mida edasi tahan õppima minna
ning mida mulle teha meeldib. Seadsin endale
põhiliseks sihiks Viljandi Gümnaasiumisse saamise.
Olen alati tahtnud seal õppida. Isegi peale seda, kui
tutvusin kõikide oma võimalustega jäin oma otsusele
kindlaks. Seadsin endale sihiks põhikooli lõpetamise
heade hinnetega. Olen seda ka saavutanud. See
võttis rohkem aega ja pingutusi, kuid sain hakkama.
Üheks minu sihiks oli otsustamine, kelleks saada
tahan. Seda eesmärki pole veel suutnud, sest ma ei
ole veel kindel. Arvan, et mõtlen selle välja edasi
katsetades ja proovides.
Mulle meeldis väga, kui me terve klassiga
Ettevõtlusküla mängu läbi viisime. Saime juhendada
endast nooremaid ja neile oma mõningaid teadmisi
edasi anda. Kui mul kunagi selline võimalus veel
tekib, siis olen kindlasti nõus osalema. Selle mängu
läbiviimine
tegi
meie
klassi
ka
veidi
kokkuhoidvamaks ja meil endil oli väga lõbus.
Palju abi selle aasta jooksul oli vihikust, mis õpetaja
meile andis. Sain kogu oma haridustee selgemaks.
Selle abil jõudsingi järeldusele, mis mulle elus tähtis
on ning mida ma teha tahan.
MIRTEL
Karjääriõppeaasta Heimtali Põhikoolis oli päris
huvitav. Vaatasime palju loenguid ja videoid, kuidas
ja kuhu tulevikus edasi minna. Osalesin ka
ettevõtluskülas tehnikapoe juhina. Tundide ajal
tegime tööraamatust erinevaid töölehti. Minu jaoks
oli see kasulik, sest sain teada, kuhu ja mida tahan
edasi õppima minna. Sain teada enda tugevad ja
nõrgad küljed. Käisin ka Kalmetu koolis loengul,
kus esitleti valla koole ja tutvustati nende tegemisi
meile. Olen seadnud endale eesmärgi lõpetada
põhikool, kuna praegune (koroona)aeg on
raske ja õppimine on keeruline.
KERMO
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TOIDUPAKK IGALE ÕPILASELE
Enne õppeaasta lõppu sai tänu Viljandi valla
soovitusele ja kooli ettevõtlikkusele iga
õpilane omale rammusa toidupaki. Värske
valiku aitas kokku panna Mones &Tuur
koostöös kooli koka Anu Õnne ja
majandusjuhataja Kersti Nõmmega.
Lapsevanema tagasiside toidupakile:
“Soovime tänada koolipere ja toidupakkide
toimetamise meeskonda. Pakid olid väga
läbimõeldud ning kõiki toiduaineid saab
igapäevaseks toidu valmistamiseks
kasutada.”
Olge hoitud ja toituge täisväärtuslikult!
Heimtali Põhikool

HEIMTALI PÕHIKOOLI KOOLIVORMI
TELLIMINE
Koolivormi tellimisperiood on 27. aprill - 26.
juuni 2020.Tellimused saab kätte koolist alates
22.08.2020. Lisainfo www.heimtali.vil.ee.
Valikus on ka uued tooted:

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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