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Selles numbris: 
Juhtkiri 

Kümme aastat on möödunud kõr-

ge lennuga ja täpselt nii kaua on 

ilmunud ka Heimtali Teataja. 

Kümnes sünnipäev ühele kooli 

ajalehe väljaandele on esinduslik 

saavutus. Digitaliseerunud maail-

mas ilmub paberkandjal ajalehe 

väljaandeid üha vähem ning värs-

ke trükilõhn on paljudele võõras. 

Käesolevat ajalehte käes hoides 

võta hetk, tunneta paberit oma 

käte vahel ja soovi korral nuusuta 

värsket trükimusta. On kiidu-

väärt, kui leiad aega ka artiklitega 

tutvumiseks. 

 

Autor: Eneli Rimpel 

Ainult „5“ on tunnistusel: 

2.klass: Kar l Koplimäe, Kr istofer  Lens, Roland 

Roosnurm; 3. klass: Steven Iarochenko, Karoliina 

Lens, Piia Paltser; 4. klass: Grete-Liis Mill, Madar 

Mändoja, Petra Okas; 8. klass: Mirt Mändoja; 9. 

klass: Laureen Luik, Helena Tiidu. 

„4“ ja „5“ on tunnistusel: 

2.klass: Chr istabel Läne, Robin Mangelsoo, 

Karl Oskar Oja, Renet Ojala, Harti Okas, Laura 

Parik, Stenar Pihlak, Remy-Rene Põder, Hugo Va-

riksaar; 3.klass: Arti Hantson, Sebastian Kala, Mar-

lise Keskküla, Andri Pulst, Aron Saar, Mairo Usin, 

Anette Vilt; 4. klass: Annabell Allikas, Aleksandra 

Antonov, Andreas Elias, Kaur Kannel, Grete Kask, 

Raian Romantšuk; 5.klass: Lee Ilus, Johanna Kink, 

Kerdo Kaspar Kobak, Ramon Mutle, Saskia Oja, 

Ketlin Semjonov, Romek Ragnar Soa; 6.klass: 

Anett Ariva, Oskar Link, Romet Luik, Merilin Mir-

ka, Martin Mändoja, Kertu Puna, Lisandra Ro-

mantšuk, Alo Viinapuu; 7. klass: Eldar Ispert, Ron-

Oskar Ruben, Martin Viirpalu; 8. klass: Andra Ka-

ru; 9. klass: Kaisa Karin Jaaska, Kärt Kask, Kätlin 

Kuus, Anita Eliis Mutle, Helen Parik, Markus Saar. 

 

Tunnustame ka 1. klassi, kes saavad I tr imestr il 
sõnalised hinnangud. Olete hästi koolitöösse sisse 
elanud ja kandnud kenasti koolivormi pluusi. Soo-
vime häid tulemusi ja elamusi järgnevatel trimestri-

tel!    
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SPORT VÕIDAB 

Intervjuu Laureen Luigega 

Millal ja kus toimus sügisene spordipäev? 

Selleaastane spordipäev toimus 28. septembril 

Heimtali Põhikooli uhiuuel staadionil. 

Mis alad olid esindatud? 

Spordipäeva aladeks olid kuulitõuge, kaugushüpe, 

sprint, staadionijooks ja pallivise. Uusi väljakutseid 

pakkus ka hüppenööriga hüppamine ja klassidevahe-

lised teatevõistlused. 

Kelle tulemused olid kõige silmatorkavamad? 

Kõik õpilased andsid endast parima ja võitsid min-

gis mõttes. Autasustati parimaid igas vanuseklassis 

ja igal alal. 

Kogu koolile oli autasuks ilus ilm ja rõõmus meel. 

Kas mõnele sportlasele tehti ka dopingutest? 

Kuna õpetaja Markol ei tekkinud dopingutarvitami-

se kahtlustusi, siis teste ei sooritatud. Loodetavasti 

on kõik meie õpilased puhta ja ausa mängu peal väl-

jas ning seda vajadust ei teki ka tulevikus.  

Kas talvel, kui lumi maha tuleb, toimub suusa-

võistlus? 

Kui ilm soosib ja talv tuleb lumine, siis luban omalt 

poolt, et suusavõistlus ära ei jää. Kui lumi ületab 

1,05m, siis tasub oodata ka esmakordselt toimuvat 

Heimtali maratoni, mis stardib kooli eest. Maratoni 

pikkuse üle käivad veel vaidlused. Tuleb loota vaid 

ilmataadile, et ta meile jõuludeks jõuluvanalt lume 

telliks. 

Intervjueeris Laureen Luik 

    PRÜGIPÄEV 

25.septembril tähistasime ülemaailmset prügikoris-

tuspäeva. Ametlikult toimus 2018. aastal Eestist 

alguse saanud maailmakoristuspäev 19. septembril 

Erilist tähelepanu pöörati väikeprügile ja suitsuko-

nidele.  

Osa võtsid nii õpetajad kui ka õpilased. Igale klassi-

le oli antud oma trajektoor, mida mööda tuli liiku-

da. Ülesandeks oli joostes üles korjata vedelev prü-

gi. Kuigi päeva lõpus prügi kogust ei kaalutud, oli 

ometi näha, et lühikese ajaga suudeti korjata mitu 

suurt kotti prahti.  

Päevaga jäädi väga rahule ning  tagasiside nii õpe-

tajatelt kui ka õpilastelt oli igati positiivne. Jääme 

huviga ootama järgmise aasta prügikoristuspäeva! 

Autor: Anett Ariva 
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HEIMTALI PÕHIKOOL 199 
11. novembril oli meie armsa kooli sünnipäev. Täht-

päeva puhul tegime terve kooliperega ägeda pildi ja 

õnnitlesime tublisid töötajaid tööjuubelite puhul.  

Kõige tähtsam osa sellel päeval oli kauaoodatud elu-
puude istutamine. 

Meiega koos tähistas kooli sünnipäeva Viljandi valla 
vallavanem Alar Karu.  

Jõudu edasiseks, Heimtali Põhikool! 

Autor: Lee Ilus 

 

 

ÕPETAJATE PÄEV 

Paljude jaoks oli 5. oktoober tähtis päev. Nimelt 
sellel esmaspäeval tähistas Heimtali Põhikool õpe-
tajate päeva. See on ainuke päev aastas, mil õpeta-
jad saavad puhata ja koolijuhtimise võtavad üle 9. 
klassi õpilased. Noored õpetajad ise arvasid, et nad 
said hästi hakkama, arvestades, et neid on klassis 
kõigest 14 ja koolis on õpilasi ligi 150. Lisaks ka 25 
õpetajat, kes sel päeval soovisid uute õpetajate tähe-
lepanu.  

Küsisime lõpuklassi õpilaste käest, kuidas neil läks. 

9. klassi noormees Sven arvas, et väga tore päev oli. 
“Lõpuks saime teada, mida õpetajate toas peidetak-

se,“ Aga selle, mis seal siis peidetakse, soovis ta 
jätta saladuseks. 

 “Mul on hea meel, et pean olema õpetaja vaid ühel 
päeval,” lausus Rait. 

 “Nooremad õpilased olid inglid, aga seda saatanli-
kumaks läks, mida vanemad olid õpilased,” arvas 
Helen. 

Kõik 9. klassi õpilased on veendunud, et neist tule-
vikus õpetajaid ei saa. Tänu õpetajate päevale mõis-
tame õpetajaid ja nende tööd, mida nad päevast päe-
va teevad. 

Jõudu ja jaksu õpetajatele! 

Teie 9.klass 

VILJANDIMAA OSALUSKOHVIK 2020 

6.novembril käis meie kooli õpilasesindus Viljandi-

maa osaluskohvikus. Ürituse eesmärk oli toetada 

noorte kaasarääkimist kohalikul ja maakondlikul 

tasandil, sealhulgas innustada osaluskogusid          

ja -vorme aktiivsemalt esindama kõiki kohalikus 

omavalitsuses elavaid ja õppivaid noori. Üritus oli 

hariv ja mõtlemapanev.      

        Autor:Anett Ariva 
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Toimetaja ja kujundus: Eneli Rimpel huvijuht@heimtali.vil.ee 

                   Aitäh Mõisa Hääle ajalehe meeskonnale ja kõigile, kes panustasid lehe valmimisse!  

 

OLULISED SÜNDMUSED II TRIMESTRIL 

30.11; 07.12; 14.12; 21.12 - ADVENDIHOMMIKUD 

22.12 - JÕULUPIDU  

25.-29.01.21 - KARJÄÄRINÄDAL 

29.01.21 -VABA LAVA 

12.02.21  - SÕBRAPÄEV 

16.02.21 - VASTLAPÄEV 

19.02.21 - EESTI VABARIIGI 103. AASTAPÄEV 

09.03.20 - LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 

12.03.21 - EMAKEELEPÄEV 

12.03.21 - II TRIMESTRI LÕPP 

NUPUTAMISÜLESANNE 

 

Kohalik kalamees tahtis teha hästi püüdvat kala-

võrku. Välja aga tuli hoopis veider muster, mida 

näete paremal pool. 

 

Teie ülesanne on ära lugeda, mitu ruutu on selles 

mustrifragmendis: 


