
Alar Karised          joonistasid 2. klassi õpilased

PÄEVAKAJA

Olukord on raske, haigeid tuleb iga ööpäevaga järjest 
rohkem juurde. Situatsioon on uus ja harjumatu. Koolis on 
vähe rahvast ning iial ei tea, kes on järgmine päev ning keda 
ei ole. Valitsus võttis turvalisuse huvides vastu otsuse õpilasi 
testida. Testimine on edukas ning uutele kolletele jõutakse 
varem jaole. Olukord on kontrolli all ning loodame, et tänu 
testimisele aitame kaasa viiruse leviku takistamisele. Inim-
konnas on erinevaid vaatevinkleid nii ka meie kooliperes sel-
lega seoses küsitlesime meie kooli õpilasi ning lisame siia 
nende vahetud kogemused, arvamused ja seisukohad. 

Liisbet: Kas sina lased ennast testida? (Jah, lasen.) Kas sa oled 
rahul, kuidas testimine on korraldatud ning kas testimine on 
sujuv? (Jah, olen rahul kõigega.) 

Alo: Kas sina lased ennast testida? (Jah, lasen) Kas sa oled rahul, 
kuidas testimine on korraldatud ning kas testimine on sujuv? 
(Jah, arvan, et kõik on mõnus ja chill.)  

Merilin: Kas sina lased ennast testida? (Jah, ikka lasen, mulle 
väga meeldib. Testimine on väga mõnusalt korraldatud, 
see on väga lahe kogemus.) 

Anett: Kas sina lased ennast testida? (Jah, lasen)  

-Teie MEEDIARING

KUIDAS ENDA TERVIST HOIDA

Paljud inimesed pole tänapäeval oma tervisega rahul. Nii, 
et kordaks lühidalt üle, kuidas oma tervist hoida. Kõige-
pealt tuleks vaadata, et toitud tervislikult, sööksid palju 
taimset toitu ning taldrikul valitseks mitmekesisus. Kind-
lasti peaks väljas aktiivselt liikuma, kasvõi natuke jalutama. 
Ülioluline on end öösel korralikult välja puhata ja palju 
tööd pole ka korraga kasulik. Selle vahele tuleks teha mõõ-
dukais pause, tööd mitte ära unustades. Puhtuse pidamine 
mõjub ka tervisele hästi nii, et võiks vähemalt oma tuba 
regulaarselt korras hoida. Lõpetuseks tuleks vaadata, et sa 
sõprade ja tuttavatega hästi läbi saad ning nendega piisa-
valt suhelda saad. See kõik on pinnapealselt kokku võetud 
ja kasulik oleks seda edasi uurida.
           
    - Madar Mändoja, 5. klass  

JUHTKIRI

Uus aasta, uued mõtted, uus hoog, uued inimesed. Meie 
kooli Mõisa Häälde lisandus uuel õppeaastal uusi liik-
meid. Nendega kaasnesid värsked mõtted ja ideed. Ja nii 
me siis uute mõtete lummuses alustasime/katsetasime 
podcasti/taskuhäälingu tegemisega. Esimese külalisena 
sattus meie jutusaatesse Heimtali Põhikooli legendaarne 
endine huvijuht Eneli Rimpel, kes tänaseks on lapsepuhkusel. 
Taskuhäälingu lingi saadame tervele kooliperele uudiskirjaga 
elektroonilise kirja teel!
 
T31. Augustil 2021 peetud presidendivalimistel osutus vali-
tuks 72 häälega endine Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar 
Karis, ametisse astus ta pärast vande andmist riigikogus 
11. Oktoobril. Alar Karis on molekulaargeneetik ja arengu-
bioloog. Ta on olnud Eesti maaülikooli ja Tartu ülikooli rektor, 
aastatel 2013-2018 oli ta riigikontrolör.

“Alar Karis” 

Alar Karis on uus ja värske, 

Kersti süda on raske. 

Sest Kersti seda teab, 

Et minema ta peab. 

Alar, aga õnnelik, 

Sest Eestil helge tulevik.  

     - Anett Ariva, 7. klass

 

KIITUS parimatele 2021/22 ÕA I trimestril

VÄGA HEA õppeedukuse eest
 
2. klass: Kert Tammeorg; 
3. klass: Roland Roosnurm;
4.klass: Piia Paltser; 
5.klass: Grete-Liis Mill, Madar Mändoja; 
8. klass: Ron-Oskar Ruben; 

HEA õppeedukuse eest 

2. klass: Aleksander Antonov, Stella Iarochenko, 
Karel Stevo Kahk, Keron Kupper, Artur Link, Laura Rauba, 
Jonas Sarv, Janar Tera, Oliver Verrev, Aleks Vološtšuk; 
3. klass: Kristofer Lens, Robin Mangelsoo, Karl Oskar Oja, 
Renet Ojala, Harti Okas, Remy-Rene Põder, Hugo Variksaar; 
4. klass: Steven Iarochenko, Marlise Keskküla, Karoliina Lens, 
Rasmus Oras, Aron Saar, Anette Vilt; 
5. klass: Kaur Kannel, Petra Okas; 
6. klass: Lee Ilus, Lars Ispert, Johanna Kink, Ramon Mutle, 
Saskia Oja, Ketlin Semjonov; 
7. klass: Anett Ariva, Oskar Link, 
Merilin Mirka, Martin Mändoja, Kertu Puna, Iti-Mari Saarmäe; 
8. klass: Eldar Ispert, Martin Viirpalu; 
9 .klass: Reigo Hunt; Andra Karu; Mirt Mändoja  

 

KÕIGEST HOOLIMATA 
ON OLNUD TEGUS SÜGIS!

20.oktoobril 2021 toimus Viljandi Linnaraamatukogus maa-
kondlik 4.klasside ettelugemispäev "Ega mets tühi ole". Võist-
lus oli pühendatud metsale. Etteloetav tekst loositi kohapeal 
ja see oli võistlejale tundmatu. Meie kooli esindas 4.kl õpilane 
Karoliina Lens, kes luges katkendi S. Paltanaviciuse raamatust 
"Tere, kuidas läheb?".

       - õpetaja Pille Toodo

*** 

Pimedus end maailmale laotab 
kõikjalt valguse kaotab 
uksest ja aknast murrab end läbi 
mitte ühegi teo pärast ei tunne ta häbi 
kuid ka kõige tumedamatel aegadel võib leida valgust 
kui ei kaota lootust 
see aina paisub 
kuniks kõikjal laiub 
nii kõikuma need jäävad 
kuni kõik oma viimast und näevad 

    -Madar Mändoja, 5. klass 

*** 
Kui ma silmad sulen 
näen enda ees inglit ja liblikaid 
silmi avades ei valda mind rahu vaid üksindus 
puhas pime üksindus 

    -Mirt Mändoja, 9. klass 



HEIMTALI TÜDRUKUD 
KALJU LEPIKU LUULEVÕISTLUSEL

9. oktoobril toimus Koeru kultuurimajas Kalju Lepiku luule-
võistlus. Heimtali Põhikoolist võtsid konkursist osa 5. klassi 
õpilane Madar Mändoja ja 9. klassi õpilane Mirt Mändoja. 
Kalju Lepiku luulevõistlus toimus juba 19. korda. Tegemist on 
konkursiga, kus esinejad loevad omaloomingut. Hinnatakse nii 
esinemist kui ka luuletuste sisu ja vormi. Võisteldakse kolmes 
vanuseastmes: põhikool, gümnaasium, täiskasvanud. Esitusele 
tulnud luuletustest avaldatakse üks ka selleaastases kogumikus. 
Meie kooli õpilastel õnnestus esineda meeldejäävalt. Nimelt 
saavutas Mirt põhikoolide arvestuses I koha ja Madar III koha. 
Lisaks pälvis Madar Koeru Gümnaasiumi preemia. Žürii koos-
seisu kuulusid Jaanus Vaiksoo, Tiina Põldoja, Eve Grauberg, 
Jüri Kaugerand. Loodetavasti said tänavused osavõtjad luule-
innustust veel juurde ja innustavad teisigi huvilisi, et järgmisel 
aastal taas Heimtali kooli esindada. 

     - õpetaja Eike Kass

RAAMATUSOOVITUS

“Kuidas elad, Ann?” räägib ühest tüdrukust ja selle aja problee-
midest, mis tihti satub ette eriti noortele. Ann põgeneb kodust 
ahastusest koos ema päevikuga, mis ta maailma sassi ajas. Mis 
edasi juhtub? Kuhu Ann põgeneb? Kas Ann saab iseseisvalt 
hakkama? Eriti soovituslik raamat noortele. See raamat on võit-
nud auhindu ja valitud üheks parimaks raamatuks. 

        -Marielle Alexandra Tipp, 7. klass

ÕPIHUVILAAGRID HEIMTALI PÕHIKOOLIS
Võimalus õpilünkade tasandamiseks ja õpirõõmu 
soodustamiseks 

Oktoobrikuu koolivaheajal täitus Heimtali Põhikooli mõisa 
hoone õpihimuliste noortega ning koostöös Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemiaga lennati Rakett69 pardale. 
Kolme päeva vältel lahendati närvekõditavaid ülesandeid, 
sotsialiseeruti kaaslastega, praktiseeriti käelist osavust ning 
omandati uusi teadmisi erinevates teadusvaldkondades. 
Rakett69 õpihuvilaagrite programmi oli kokku pannud 
Teaduskeskus AHHAA ja Rakett69 Teadusstuudiod ning 
juhendajatena said praktika kogemuse kultuuriakadeemia 
kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekaval õppivad 
üliõpilased. Meeskonda juhtis õppejõud Ülle Roomets. Õpi-
huvilaagrisse olid kaasatud ka Heimtali Põhikooli meedia-
ringi õpilased, kes jäädvustasid fotode ja videomaterjalina 
eredamaid hetki ning tulemit presenteeritakse avalikkusele 
Rakett69 nõuetele vastavalt jaanuaris 2022. Parima visuaali 
saavutamiseks olid meediaringi õpilastele abiks huviringi 
juhendajad Kärt Petser ja Kaido Pärnoja. Maitseelamuse ehk 
lõunasöögi eest vastutas Heimtali Põhikooli toitlustus/etiketi 
huviring juhendaja Anu Õnne eestvedamisel. Kolme päeva 
vältel pakuti nii kala, kana kui ka liha ning laagri lõpetuseks 
valmis õpilaste poolt tehtud tort, mis andis ettevõtmisele 
piduliku lõpunoodi. 

Paralleelselt raketiliste, toitlustus/etiketi ja meediaringi õpi-
lastega toimetasid Heimtali sepikojas aga sepatöö huviringi 
õpilased, kes tegid jätkulaagrit suvisele õpihuvilaagrile ning 
kinnistasid varasemalt õpitut. Juhendajate Tarvo Prinzmanni 
ja Tõnis Luige käe all prooviti karastamist, noolutamist, po-
leerimist ja lihvimist ning aeganõudva protsessi käigus val-
misid noorte isetehtud noad. 

Sügisene koolivaheaeg oli tõeliselt õpetlik ning õpilaste vaba 
aeg sai konstruktiivselt, sisukalt ja sütitavalt sisustatud. Heim-
tali Põhikool tänab kõiki koostööpartnereid ning püüame ka 
edaspidi õppijakeskselt haridusele läheneda ning üha rohkem 
mitteformaalset ja formaalset õpet omavahel lõimida. 

        - huvijuht Eneli Rimpel

ÕPIOSKUSTE TALGUD
PAALALINNA KOOLIS
 
14.oktoobri osales Heimtali kooli 6. klassi võistkond koosseisus 
Lee Ilus, Saskia Oja, Ketlin Semjonov ja Romek Ragnar Soa Paala-
linna Koolis toimuvatel õpioskuste talgutel. Esimest korda oli 
kogu talgupäev veebipõhine. Seniste erinevate tubade asemel istu-
sid kõik võistkonnad ühiselt saalis. Meie võistkonna jaoks algas 
päev väikese äpardusega - kohe talgupäeva algul jooksis arvuti 
kokku. Õpilased olid tublid ega lasknud end sellisest pisiasjast 
segada. Õpilastel tuli arvutis lahendada ülesandeid ning teha kat-
seid vee ja kummikommidega. Kõigi ülesannete lahendamiseks 
oli aega kaks tundi, aga enamus võistkondi sai hakkama ühe 
tunniga. 
 
     - õpetaja Anneli Sims

KLASS +

Meil on käimas kolme kooli muusikaprojekt KLASS+. Koos-
töös Paistu ja Saarepeedi kooliga saavad õpilased igal trimestril 
tegeleda erinevate pillidega. Selle projekti raames olid esimesel 
trimestril meie koolis kitarrid. Kõikidel õpilastel oli võimalus 
muusikatundides õppida kitarrimängu algteadmisi. Käesolevatel 
fotodel on teise, kolmanda ja neljanda klassi õpilased muusika-
tunnis.

 

        - õpetaja Eda Anton 

VÄLJASÕIT PEALINNA

Reedel, 12.novembril sõitsime teise kooliastmega Tallinna 
Mikkeli muuseumi ekskursioonile ja kinno. Õpilased olid kõik 
väga elevil. Jõudnud Tallinna, läksime kohe Mikkeli muuseu-
misse. Pidime natuke läbi Kadrioru pargi jalutama. Muuseumis 
tuli näidata Covid-tõendit. Varsti läksime giidiga Jüri Arraku 
maale vaatama. Muuseumi teisel korrusel joonistasime sürrea-
listliku pildi. Seejärel suundusime uuesti esimesele korrusele 
tagasi, mängisime voltimismängu. Järgmise ülesandena saime 
paarides  väikesed pildid, millele pidime leidma Jüri Arraku 
sarnase maali. Aeg läks kiiresti. Muuseumitund lõppenud, 
hakkasime bussi poole liikuma ja kino poole sõitma. Kino asus 
Solarise keskuses. Seal pidime samuti näitama Covid-tõendit. 
Ostsime popkorni, juua ning läksime kinno. Filmi pealkiri oli 
„Minu isa on vorstike“.  Mulle �lm meeldis. Pärast kino asusi-
me koduteele. Sõit läks hästi ja kui Heimtalisse jõudsime, suun-
dus igaüks oma koju. Kokkuvõttes oli tore päev ja ma loodan, 
et tuleb veel selliseid. 

         - Ketlin Semjonov, 6. klass 



REIS LÕUNASSE 

Meie, 9. klass, läksime 1. novembril Praali metsamajja – loodus-
kaunisse puhkekompleksi Lõuna -Eestis. Sõitsime üle kahe tunni 
kitsas bussis magamiskottide otsas ja vahel. Pärast paari vahepea-
tust, sest mõni meist oli üle söönud, ja mudaseid mülkaid, jõud-
sime oma uude levist-väljas-kodukesse.  Ilm oli imeilus, aga külm, 
nagu sel ajal ikka. Tassisime kotid majja ja leidsime igaüks enda-
le sobiva nurgakese. Peale seda hakkasid tüdrukud süüa tegema 
ja poisid kaminat kütma. Kui kõhud täis ja tuba soe, läksime väl-
ja. Jagunesime gruppideks. Mõned tegid pilti, mõned jalutasid 
niisama, mõned hakkasid kirjanduse kodutööd tegema. Õhtul 
tegime lõket, grillisime vorste ja mängisime seltskonnamänge. 
Pimedas mängisime taskulampidega peitust. See oli tõeliselt põ-
nev. Kui ära väsisime, läksime sauna. Enne magama minekut 
mängisime kaarte, hundimängu ja ajasime niisama juttu. Poistel 
läksid kõhud tühjaks. Enne öörahu korraldasid nad veel korra-
liku öösööma kiirnuudlitega. Ilmselt sai kokkukeedetud suppi 
liiga palju, sest sealt jagus omajagu ka kööki lauale ning põran-
dale. Aga kõik sai puhtaks ja algas öörahu. Viimasteks helideks 
jäid tüdrukute kummituslood ja poiste vaadatud „Kättemaksu-
kontori“ mõrvamüsteerium. Hommikul ärkasime, sõime, koris-
tasime ja sättisime matkale. Enne veel ühispilt „koduukselt“. 
Matk kulges mööda laudteed soos ja mudateed metsas. Alguses 
ja lõpus mitu ülipikka kilomeetrit kruusateed. Nägime palju ilu-
sat loodust ja tundsime tugevat tuult. Kaasa võtsime kopsutäie 
värsket õhku, tallatäie priskeid ville ja jalatäie meeldivat valu. 
Kuigi pildilt võib paista, nagu oleks meid „küüditatud“, saime 
siiski mõnusalt koos aega veeta ja väsinult, kuid elusalt koju 
tagasi.  

                  - 9. klassi kirjanike kogu

KUULUME KAHE SAJANDI 
VANUSE KOOLI PERRE 

Heimtali kool on jõudnud väärika vanuseni. Sel teel on valla-
koolist saanud 21. sajandi kaasaegne põhikool. Kahe sajandi 
kestel on siinkandis olnud võimalus oma haridusteed käia tu-
handetel. Suurim arv tarkuse nõudjaid oli koolis 1969/70. 
õppeaastal – 181 õpilast. 200. aastat alustas koolipere 160 
õppuriga. Kooliajaloo uurijate poolt on tehtud kindlaks, et 
Heimtali vallakooli aastapäevaks saab lugeda 10. novembrit 
1821. aastal. Esimene koolimaja ehitati mõisnik Peter Rein-
hold von Siversi algatusel (von Siversid olid mõisaomanikud 
aastast 1789 kuni 1919. a maareformi jõustumiseni). Asukohta 
võib oletada, nagu sedagi, et see oli puidust. Kindlaks asuko-
haks kaua aastaid oli vana vallakeskus, kus on tänini säilinud 
1864. aastal ehitatud kivist koolimaja (tänane ERM Heimtali 
muuseum). Kõigepealt oli kohustuslik kolm talve koolis käia 
(õppetöö toimus 10. novembrist kuni 10. märtsini). Järkjärgult 
tuli kohustuslikule kooliajale klasse juurde: neli, viis, kuus, 
seitse, kaheksa, kuni tänapäeval üheksa klassi. Heimtali kool 
on kandnud väga erinevaid nimetusi: vallakool, 6-klassiline 
algkool. 

1939. aastal sai Heimtalist  Raudna 6-klassiline alg-
kool, edasi 7-klassiline mittetäielik keskkool, mittetäielikuks 
keskkooliks, 8-klassiline kool,  9-klassiline kool. 1991 sai kool 
nimeks Raudna Põhikool ning 2011. aastal (kooli 190. sünni-
päevaks) ennistati koolile Heimtali nimi. Samast aastast õpib 
ja töötab koolipere taas rekonstrueeritud mõisahoones. Kool 
avati mõisa härrastemajas Eesti Vabariigi ajal, kui riik oli võõ-
randanud enamuse mõisnike omandist. Siis kulus veel aastaid 
ning 3. oktoobril 1932 avati 6-klassiline algkooli õppetöö selles 
majas. Kindlasti oleme kõik imetlenud veranda klaaspõranda 
all elavaid sõnajalgtaimi. Need ilmusid justkui iseenesest paar 
aastat peale koolimaja remonti ligi 10 aastat tagasi, kui kujun-
dati hoones kaasaegne õpikeskkond. Ka 1936. aastal tehti mõi-
sa härrastemajas suuri ümberehitusi ning tollane veranda lõhu-
ti maha. Seal olnud talveaia sõnajalad jäid paksu mullakihi alla, 
praegune saali sein sai maja välisseinaks, mille ees laius muru. 
Viimase rekonstrueerimise käigus taastati maja esiküljel veran-
da ning tagaküljel poolavatud terrass. Paar aastat kogusid sõna-
jalad jõudu ning näitasid valguse, niiskuse ja soojuse mõjul  
oma rohelust taas, pea sada aastat hiljem. Asjatundjad (Urmas 
Laansoo jt) on kinnitanud, et seal kasvavad eksootilised sõna-
jalad kreeta äärisjalg, sirp-kõverjalg ja juusadiantum, mida 
meil looduses ei esine ja arvatavasti mõisapere poolt välisreisi-
delt kaasa toodud. Lisaks ilutseb klaasi all  uhke kerishüpo-
kaustahju süsteem. Oleme mõisakool. Koolid on olnud läbi 
aastakümnete endistele mõisatele head peremehed. Mõisa-
majal pole ainult ehituslik väärtus, sellele annavad väärtuse ka 
inimesed, kes siin on õppinud, töötanud, elanud. Meie eel-
käijad on teinud suuri tegusid, meiegi jätame oma jälje.  
Tundkem rõõmu sellest, mis meid ümbritseb ja hooligem üks-
teisest. 
         - õppealajuhataja Urve Mukk 
  

MÕISA HÄÄL TERVITAB KOOSSEISUS

Madar Mändoja,
Lee Ilus,
Anett Ariva,
Brigita Kaljula,
Roger Koks,
Martin Mändoja,
Kertu Puna,
Lisandra Romantšuk,
Marielle Alexandra Tipp

Juhendajad: Kärt Petser, Kaido Pärnoja
Huvi on juhtinud: Eneli Rimpel, Tiina Sarapuu

Täname kõiki kaasamõtlejaid!
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