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Hea koolipere! 

Õppeaastast on kaks kolmandikku 

läbitud ning ees ootab kevadine 

lõpuspurt. Distantsõppe ajal 

päevakava planeerides kutsun üles 

kõiki leidma aega liikumiseks 

värskes õhus, et nii keha kui vaim 

saaksid lõõgastuda. Eesti 

Olümpiakomitee on ellu kutsumas 

projekti „Sport koolis“, mille 

prioriteediks on õpilaste 

liikumisharjumuste parandamine. 

Heimtali Põhikool väärtustab 

liikumist ja sporti ning kandideerib 

programmi pilootkooliks Viljandi 

maakonnas. Programm algab 

septembris 2021 ja pöidlad pihku, et 

meid saadaks edu. 

Hetkeseisuga julgen öelda, et oleme 

õppetöö läbiviimisega koroonakriisi 

tingimustes hästi hakkama saanud. 

Aitäh kõigile kehtestatud reeglite 

järgimise eest. 

Lugupidamisega 

Eero Metsvahi 

direktor 
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Selles numbris: 

KIIDAME 2020/21. ÕPPEAASTA II TRIMESTRIL HÄID JA VÄGA HÄID ÕPPIJAID 

II TRIMESTER 2021 VÄLJAANNE NR 36 

Õppisid ainult hindele „5“  

1.klass: Aleksander Antonov, 
Stella Iarochenko, Keron Kupper, 
Laura Rauba, Gloria Rodima, 
Kert Tammeorg, Janar Tera, 
Oliver Verrev, Aleks Vološtšuk;  
2. klass: Karl Koplimäe, 
Roland Roosnurm;                       
3. klass: Marlise Keskküla, 
Piia Paltser;               
4. klass: Grete-Liis Mill, 
Madar Mändoja, Petra Okas;       
9. klass: Laureen Luik. 

Õppisid hinnetele „4 ja 5“  

1.klass: Karel Stevo Kahk, 
Artur Link, Steven Luik, 

Jonas Sarv, Renet Sepp, 
Aleksander Vlassov;         
2.klass: Andreas Laurend, 
Kristofer Lens, Robin Mangelsoo, 
Karl Oskar Oja, Renet Ojala, 
Harti Okas, Laura Parik, 
Stenar Pihlak, Remy-Rene Põder, 
Alex Pütsepp, Adeele Soa, 
Hugo Variksaar;                 
3.klass:  Andero Esna, 
Steven Iarochenko, 
Sebastian Kala, Karoliina Lens, 
Andri Pulst, Aron Saar;      
4.klass: Annabell Allikas, 
Aleksandra Antonov, Grete Kask, 
Maarja Mirka, Raian Romantšuk; 
5.klass: Lee Ilus, Lars Ispert, 

Johanna Kink, 
Kerdo Kaspar Kobak, Saskia Oja, 
Ketlin Semjonov;                
6.klass: Anett Ariva, Oskar Link, 
Merilin Mirka, Martin Mändoja, 
Kertu Puna, Lisandra Romantšuk,                   
7.klass: Eldar Ispert,                
Ron-Oskar Ruben, 
Martin Viirpalu;                  
8.klass: Andra Karu, 
Mirt Mändoja;                     
9.klass: Kaisa Karin Jaaska, 
Kärt Kask, Kätlin Kuus, 
Anita Eliis Mutle, Helen Parik, 
Helena Tiidu. 



2 

Elektroonilise muusika tsükkelõpe Jaanuari teises pooles said meie armsas koolis iga 

klass osa  elektroonilise muusika tsükkelõppest, mis 

koosnes kolmest akadeemilisest tunnist. 

Muusikaklassi oli üles pandud palju erinevaid pille, 

millega saime loomingulist muusikat ise teha. Meid 

juhendasid kaks toredat noormeest, Vootele 

Ruusmaa ja Velle Tamme, kes aitasid meid iga 

probleemi ja küsimuse korral. Tunni lõpus saime 

oma vahvaid lugusid klassikaaslastele esitada.  

     Autor: Lee Ilus, 5.klass 

Sportlik talv 

Sel aastal oli Heimtali koolis head talispordi 

tingimused. Suurem osa Eestimaa talvesid on soojad 

ning õues talviseid tegevusi harrastada on olnud 

keeruline. Üle pika aja oli meil lõpuks võimalik 

lumistes oludes uisutada ja suusatada. Suusatamist 

saame tunduvalt rohkem teha, kui uisutamist, sest 

uisuplatsi valmistamine on raske. Selle tegemiseks 

on vaja palju aega ja kannatust. Seda tuleb teha kiht 

kihi haaval, et jää tuleks tugev ja sile. Õnneks on 

meie koolil olemas uisud, seega ei pea õpilased 

endale neid muretsema. Uiske hakati kasutama juba 

vanal ajal, et jääl paremini liikuda. Uisud olid 

algselt tehtud looma luudest ning sinna juurde tehti 

ka uisukepid, mis aitasid anda suuremat hoogu. 

Luust uiskudel sai liikuda ainult otse edasi. Luust 

uisud vahetati välja puu-uiskudega, mille alla oli 

kinnitatud raudplaadid. Puu-uisud vahetati 

omakorda välja üleni rauast uiskudega. 

Kehalise kasvatuse tundides veetsime iga võimaliku 

hetke suuskadel ja mõnel korral saime libiseda 

uiskudel mööda korvpalliplatsile tehtud jääd.  

Lumist tulevikku! 

Autor: Kertu Puna, 6.klass 

 

Vastlapäev Heimtalis 

Nagu igal aastal tähistas ka sel 

aastal Heimtali Põhikool 

vastlapäeva suure tralliga. 

Järgisime traditsioone ja 

loodetavasti lõime ka uusi. Ei saa 

ka mainimata jätta, et aasta 2021 

tõi meile üle pika aja midagi väga 

erilist – ROHKE LUME! Tänu 

lumele sai kogu koolipere  

vastlapäeval veeta õues. 

Hommikul läks kolmas kooliaste 

õue ja hakkasid pihta lõbusad 

võistlused klasside vahel.  Toimus 

vigurkelgutamine, kus saime 

istuda kelkudel ja üksteist vedada 

läbi takistusraja. Tänu lumele olid 

kõik saanud ka sellel aastal palju 

suusatada ning vastlapäeval panid 

julgemad suusatajad ennast 

proovile. Korvpalliväljakule oli 

tehtud väga hea uisuplats, kus kõik 

tahtjad said uisutada. Õiges 

suuruses uiske oli raske leida, aga 

abiks olid õpetajad ja teiste 

õpilastega uiske vahetades said 

kõik soovijad end proovile panna.  

Nooremad õpilased läksid õue 

lõuna paiku ja said samuti 

kelgutada, suusatada ja uisutada. 

Lõunasöögiajaks olid kõigil kõhud 

tühjad, õnneks valmistas kokatädi 

Anu meile maitsva hernesupi ja 

veel paremad vastlakuklid 

moosiga. 

Kogu päev möödus väga lustlikult, 

ka vanemad õpilased ja õpetajad 

said ennast lõdvaks lasta ja 

natukene lumes mängida! 

Autor: Helena Tiidu, 9.klass 
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PERSOONILUGU  

Meie kooli kauaaegne 

õppealajuhataja Urve Mukk on 

oma silmapaistva tegevusega 

pälvinud tähelepanu nii meie 

koolis, kui laiemalt. Käesoleva 

aasta veebruaris teenis ta uhkusega 

välja Viljandi valla teenetemärgi. 

Lisaks tähistas ta sel aastal olulist 

sünnipäeva. 

Kuidas sattusite tööle Heimtali 

Põhikooli? 

Aasta oli siis 1989. Kui ma õigesti 

mäletan, helistas tollane kooli 

direktor Vello Rits, et neil vaja 

saksa keele õpetajat. Kusagilt oli 

ta selle info saanud, et olen saksa 

filoloogia lõpetanud.  

Algul sain tunde anda teise töö 

kõrvalt 8. ja 9. klassile. Just 1989. 

aastal muudeti kool 9-klassiliseks. 

Ametlikult olen tööle vormistatud 

1990. aasta suvest. 1991. aastal sai 

kool nimeks Raudna Põhikool.  

Siis usaldati mulle ka 

õppealajuhataja amet. Ühiskonnas 

algasid suured muutused.  

Mida meeldib Teile teha 

väljaspool kooli? 

Aastate jooksul on nii mõndagi 

tehtud. Kui hakati talusid uuesti 

rajama, sai meie maakodust 

Kuhjaveres talu ja alaline 

elamiskoht. Pidasime kõigepealt 

sigu, siis lehmi, lambaid ja kanu. 

1998. aastal kutsusime  abikaasaga 

kokku esimese külakoosoleku ja 

hakkasime plaani pidama, kuidas 

elu maal edendada. Sellest ajast on 

sellest saanud elustiil, kõige 

pikemad traditsioonid ja vabariigi 

aastapäeva tähistamine 

külavanema kutsel (alates 2000.a) 

ja üleriigiline külateatrite festival 

(aastast 2005). Kogukonna 

arengusse olen panustanud ka 

Heimtalis, algatades 

mittetulundusühingu Heimtali 

Mõisakooli Selts 2007. aastal. 

Olen kirjutanud kümneid projekte 

nii kooli kui kogukonna arengu 

edendamiseks. Lisaks meeldib 

teatris käia, nii Ugalas kui 

kaugemal. Rõõm on pere 

kokkusaamistest, ühisest ajast 

laste peredega, ühistest 

väljasõitudest Eestimaal.  

Mis on Teie arvates õnne valem? 

Saavutada rahulolu ja tasakaal. 

Selleks peab ise ka vaeva nägema, 

egas õnn ise sülle kuku. Meelde 

on jäänud legendaarse loodusmehe 

Fred Jüssi ütlus, et õnn on see, kui 

sul meeldib hommikul tööle minna 

ja õhtul jälle koju tulla. Olen selle 

mõttega päri ja olen püüdnud 

seeläbi oma hingerahu saavutada. 

Tuleb osata tunda rõõmu ka 

väikestest asjadest. 

Kui peaksite kirjeldama  

Heimtali Põhikooli kolme  

sõnaga, siis mis need oleks? 

Kaasaegse õpikeskkonnaga arenev 

looduskaunis Heimtali mõisa- ja 

põhikool. 

Kui Te ei oleks õpetaja, kellena 

sooviksite töötada? 

Olen juba niikaua koolis töötanud, 

et pole selle peale mõelnudki. 

Esimese hooga ei oska midagi 

pakkuda, et ikka õpetaja ehk ka 

ajalooõpetaja. Kui ülikooli läksin, 

siis mõtlesin, kumma eriala valin. 

Need eelistused sain kaasa 

keskkoolist, tänu nende ainete 

õpetajatele. Aga kui tuleks mõni 

uus ja põnev väljakutse, siis 

kaaluksin seda. 

Mida Te peate enda suurimaks 

saavutuseks? 

Arvan, et kui mul on peaaegu pool 

elu olnud töökoht Heimtalis ja 30 

aasta jooksul olen panustanud 

Heimtali kooli ning kogukonna 

arengusse, siis see vast ongi 

saavutus. Aga et selleni jõuda, oli 

saavutus seegi, et suutsin 

omandada kõrghariduse (nüüd 

nimetatakse seda 

magistrikraadiks) kaugõppe teel 

nagu praegu oleme sunnitud 

õppima distantsilt. Nii toimus see 

aastaid pere ja töö kõrvalt, selleks 

oli vaja pingutada ja mitte sihti 

kaotada.  

Kuidas iseennast kirjeldaksite? 

Südamega tööd tegev, rahulik, 

tasakaalukas, mõistev, empaatiline 

seaduskuulekas kodanik. Olen 

lähtunud sellest, et mida vaja teha, 

seda tuleb teha ega raiska aega 

vastuvaidlemisele ja ego 

upitamisele. Ei otsi põhjendusi, 

miks mitte teha, vaid otsin 

lahendusi. Mulle meeldib anda 

endast parim, teha midagi teiste 

heaks. Usun, et heategu tuleb 

kunagi ringiga tagasi. 

Jõudu ja jaksu edasiseks! 

Autor: Anett Ariva, 6.klass 
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Toimetaja ja kujundus: Eneli Rimpel huvijuht@heimtali.vil.ee 

                   Sisu looja—Mõisa Hääle ajalehe meeskond. Aitäh kõigile, kes panustasid lehe valmimisse!  

NUPUTAMISNURK  

Ühes peres on 3 venda. Neil igaühel on üks 
õde. Mitu last on selles perkonnas? 

 

Vastus: ................................................. 

 

Hanerivis lendas üks hani ees ja kaks järel, 
üks järel ja kaks ees, üks kahe vahel ja 
kolm reas. Mitu hane lendas rivis? 

 

Vastus: ................................................. 

Pane lapsed pikkuse järgi ritta, alusta kõige 
pikemast. Karl-Martin näeb alati üle teiste. 
Lennarti ja Kätrini vahel peab olema üks 
laps. Berit on Lennartist lühem. Kaarel ja 
Kätrin on kõrvuti. Kaarel on Beritist pikem. 

Vastus: .................................................. 

 

Lumine glasuur 

Toitlustus tegi koogi  

Mõisa Hääl laenas koogi 

Aken võttis koogi 

Maapind tõmbas koogi 

Lumi glasuuris koogi 

Helena päästis koogi 

Saime kätte koogi 

Sõime ära koogi 

 

Aitäh toitlustusringi 

õpilastele, sest tegemist oli 

maitsva  

koogiga. 

Minu kool 

Ühes väikses külas 

on üks koolimaja. 

Iga koolilaps läheb sinna jala. 

 

Õpetajad toredad 

pole üldse koledad. 

Õppetunnid tõhusad, 

lapsed ikka lõbusad! 

 

Vahetunnid värskes õhus 

teevad tühjaks iga kõhu. 

Söögitädi hell 

teeb meile süüa iga kell. 

Autor: Hugo Variksaar, 2.klass 

31.01.2021 

Miks on Eestis hea elada? 

See on üks sügavamõtteline küsimus, millele ei ole kindlat vastust. 
Igaüks tõlgendab endale erinevalt, mis teda siin väikeses Balti riigis 
kinni hoiab. 

Siin on mõned üldlevinud vastused sellele peadmurdvale küsimusele: 

 Meil on ilus loodus ning jalutuskäike saame nautida ilma, et 
peaks kohtama eluohtlikke ämblikke, madusid, putukaid.  

 Eesti rahval on oma keel, mis on laiahaardeline ning edasi 
andnud kirjandusklassikute teoseid. 

 Eesti ajalugu on huvitav ja kaugele ulatuv. 

 Laulu – ja tantsupidu on pikkade traditsioonide lipulaev. 

 Eestlasi on vähe, kuid rahvas hoiab kokku. 

 Eesti haridus on kõrgel tasemel ja meie ülikoolid on 
rahvusvaheliselt tunnustatud. 

 Neli aastaaega pakuvad mitmekesiseid loodustingimusi ja 
annavad iga paari kuu tagant meile meeldivatele paikadele uue 
eriilmelise näo. 

 Meil on ruumi ja õhku, mida tänapäeval suurlinnadest on raske 
leida. 

 Eestlased on eriline rahvas, kes soovib säilitada oma pärimust. 

 Eesti on pisike riik, suurte ambitsioonidega. 

Autorita 

OLULISED 

SÜNDMUSED           

III TRIMESTRIL 

TULEMATA JÄÄ! 


