
14. VEEBRUAR...

Päev täis armastust, hoolimist, märkamist, nii tähistati ka
meie koolis ühel vägagi  romantilisel esmaspäeval valentini-
päeva/sõbrapäeva, kuidas kellelegi. Päev algas suure, suure 
otsimisjahiga: murti südameid ning jagati neid välja! Nii sai 
igaüks otsida endale südamesõpra, et parandada oma poolik 
süda. Müsteeriumi lahendamise ning tervikuks saamise eest 
sai nautida magusaid iirisekompvekke. Päeva edenedes toi-
metati õpilastele kätte sõbrapäeva kaardid, mis pakkus palju 
elevust, salapära ning mõtlemisainet. Vahetundides tekitasid 
mõnusat meeleolu lõbusad tribuutlaulud kooliraadiost. 
Verandal oli fotosein, kus sai sõpradega meeldejäävaid sõbra-
pilte teha, ning ka pehme mõnulemisnurk puhkamiseks, kaas-
lastega suhtlemiseks. Õhus oli palju elektrit ning kooli peal 
oli näha rõõmsaid, nautlevaid nägusid.

-Anett Ariva, 7. klass

VABARIIGI AASTAPÄEV

23. veebruaril toimus Heimtali Põhikoolis vabariigi 104. aasta-
päevale pühendatud aktus. Aktusel pidasid tervituskõne 
direktor Eero Metsvahi, Viljandi valla volikogu esimees 
Mait Allas. Esinesid 5. klassi õpilased Grete-Liis Mill, Petra Okas, 
Aleksandra Antonov ja Madar Mändoja, kes esitasid 
�omas Sandviku imelise akustilise kitarrimuusika saatel 
enda kirjutatud luuletusi ja lühijutte. Muusikalise osa täitsid kooli 
1.-4. klasside õpilased, kes mudilaskoori näol esitasid pidupäeva 
puhul Ene Uulandi juhendamisel kaks laulu: “Kodulaul” ja 
“Lipulaul”. Aktus oli ilus, kodukootud ja eestimeelne. Teisisõnu 
pidulikult uhke ja sobilik austusavaldus Eesti riigile. 
           
    

JUHTKIRI

Sain Heimtali kooliperega lähemalt tuttavaks sõbrakuu alguses. 
Mind võeti soojalt vastu. Toetati julgustavate sõnadega ja anti 
näpunäiteid igapäeva toimetusteks koolis. Sisseelamiseks kaua 
aega ei olnud, sest huviringide töö vajas koordineerimist ja üri-
tused korraldamist. Piltlikult öeldes, ei mingit turvapatja. Tõtt-
öelda, nii ka mulle meeldib. Kohe tegudele! Aga et ennast veidi 
tuttavaks teha, olen tegutsenud pigem kultuurimaastikul. Kujun-
danud ürituste alasid, ühe kontsert-lavastuse, teostanud eritelli-
musi butafooria alal ja nipet-näpet muid loovaid tegevusi joonis-
tamistest fotograa�ani. Olen töötanud pool aastat esimese klassi 
klassiõpetajana keelekümbluskoolis, kujundajana reklaami�rmas 
ja kõikse uhkem töökoht oli Soome Rahvusooperis, kus olin buta-
foor. Hobikorras tegelen henna-, näomaalingutega, fotograa�aga 
ja arvutigraa�kaga. Praeguses töökohas olen kogenud võrratut 
keskkonda, teotahtelisi noori, paindlikku töökorraldust, vastu-
pidavat meeskonda ja armast kogukonda. Tööle tulles ja koju 
minnes taban ennast tihti rõõmust muigamas.  Minu varasem 
elu ei ole mind Heimtaliga lähemalt ühendanud kui terviserajal 
matkamas käimine. Seetõttu kirjeldaksin Heimtali Põhikooli kui 
oaasi, mis jääb kõrvale peateede suurest mürast. Siin on säilinud 
ajalugu ja ürgne loodus. Mida rohkem seda uurida, seda mitme-
külgsem ja rikkalikum kõik on. Nagu juba mainisin, olen tänulik 
senise lühikese tee üle, mida Heimtalis kogenud olen. Loodan olla 
ootuste kõrgusel ja anda oma panus koolielu arengusse. Rõõmus-
tan toredate noortega koostöö tegemise üle ja annan oma parima, 
et olla neile vääriline kolleeg.

                                    - Kerli Kore, huvijuht

KIITUS parimatele 2021/22 õa II trimestril

VÄGA HEA õppeedukuse eest
 
1. klass: Manfred Mets, Emma Penter, 
Liisa Reile, Triin Marleen Taklaja, Kirke-Marii Tooming; 
2. klass: Stella Iarochenko,Kert Tammeorg; 
3. klass: Roland Roosnurm; 
4. klass: Karoliina Lens, Piia Paltser; 
5. klass: Grete-Liis Mill, Madar Mändoja; 
7. klass: Anett Ariva;
9. klass: Mirt Mändoja

HEA õppeedukuse eest 

1. klass: Leek Ilus, Bryan Mikiver; Roosi Puna; 
Hanna-Marii Raudsepp, Merily Sarap; 
2. klass: Aleksander Antonov, Karel Stevo Kahk, 
Keron Kupper, Artur Link, Laura Rauba, Jonas Sarv, 
Janar Tera, Oliver Verrev, Aleks Vološtšuk; 
3. klass: Karl Koplimäe, Kristofer Lens, Robin Mangelsoo, 
Karl Oskar Oja, Renet Ojala, Harti Okas, Laura Parik, 
Hugo Variksaar; 
4.klass: Steven Iarochenko, Marten Jüris; 
5. klass: Andreas Elias, Petra Okas; 
6.klass: Carl-Daniel Anton, 
Lee Ilus, Lars Ispert, Johanna Kink, Ramon Mutle, Saskia Oja, 
Ketlin Semjonov; 
7. klass: Oskar Link, Merilin Mirka, Martin Mändoja, 
Kertu Puna, Iti-Mari Saarmäe; 
8. klass: Eldar Ispert, Ron-Oskar Ruben, 
Martin Viirpalu; 
9. klass: Reigo Hunt, Andra Karu.

TÄNAME KA AKTIIVSEID KOOLI 
ESINDAJAID NING KOOLISÜNDMUSTE 
KORRALDAJAID

“OLEN EESTLANE JA MINU 
   KODU ON EESTI” 

Minu jaoks on oluline ja tähtis, et mul oleks kodu, mis on
soe ja turvaline ning Eestis on see kõik mul olemas. Eesti on
mulle tuttav ja kodune. Mulle meeldib, et siin on oma riik, 
rahvas ja keel. Siin saan kõigest ja kõigist aru, sest ma oskan 
eesti keelt. Eesti on mulle oluline ja ma pean seda alatiseks
 oma kodumaaks.
 
    - Grete Liis Mill, 5. klass

“MINU KODU JA KOOL” 

Eestimaa on mu kodu,
siin on mu ema-isa, kodumaa.
Isa õppis Koigi koolis
ema Heimtali Põhikoolis. 
Õpetajad tarkust õpetavad,
selleks koolgi ehitatud.
Kodu mul kullakallis igavesti.

    - Aleksandra Antonov, 
      5. klass

“EESTI RÄPP”
 
Eestimaa on uhke maa
ja mulle meeldib siin elada.
Neli aastaaega on meil siin,
terve suguvõsa elab ju siin.
Sini-must-valge on me lipp,
Pikal Hermannil on kõrge tipp. 
Metsi on meil siin palju,
Kuid väga kõrged pole meie kaljud. 

    - Andreas Elias, 5. klass

*** 
Keset külmund rabasid,
mööda salajasi radasid,
asub nii ergas ja ilus Eestimaa,
mida saan uhkusega nimetada 
oma isamaaks. 

Seal vahelduvad liiv ja lumi,
vahel vihma sajab hommikuni,
kuid ikka tallan sama maad,
mida mu ammu kadnund taat.

    - Madar Mändoja, 5. klass 



KOOLIPERE ÜTLEB:

1. – Mina ei öelnud seda!
 – Kes siis ütles?
 – Nublu!
2. – Vabandust, ma olen täna natukene kandiline.
3. – Hello, my friends!
4. – Nagu forereal!
5. – See tsirkus ei too kasu mulle.
6. – Ma ei saa lugeda, kui ma seda ei katsu!
7. – Easy pöialliisi!
8. – Ma soovitan sul vahepeal mõelda ka.
9. – Omletti ei saa valmistada, kui muna katki ei löö.
10. – See on ��y-sixty.
11. – Kui aevastada silmad lahti, siis sinu aju plahvatab!

                - Anonüümsed Kõrvad

KLASS +

Meil on käimas kolme kooli muusikaprojekt KLASS+. Koos-
töös Paistu ja Saarepeedi kooliga saavad õpilased igal trimestril 
tegeleda erinevate pillidega. Projekti raames olid sel korral meie
koolis süntesaatorid. Kõikidel õpilastel oli võimalus muusika-
tundides õppida süntesaatorimängu algteadmisi. Fotodel on 
teise, kolmanda ja neljanda klassi õpilased muusikatunnis.

     - muusiakõpetaja Eda Anton

 

Kas pildistaksid ka mingit muud temaatikat?

Olen mõelnud, et kui mul on rohkem objektiive ja võimalusi, 
saaksin rohkem pildistada ka inimesi. Kasvõi kunagi oma 
stuudios. 

Millist tabamata või ka tabamatut ime sooviksid jäädvustada?
 
Väga palju asju on veel, mida sooviksin jäädvustada. Üks mu 
kõige suurem soov on saada hea pilt viljapõllust. See on mulle 
südamelähedane, kuna olen üles kasvanud põhimõtteliselt 
viljapõllu sees.

Lõpetuseks – kas soovitaksid ka teistele pildistamist? 
Miks fotoga alustada?

Ei ole praegu inimesi, kes nupule vajutada ei oskaks. 
Kõik pildistavad. Mis on ka tore. Ma ei hakkaks peale käima, 
aga teinekord on fotoaparaadiga pildistamine teraapilisem. 
Eriti veel looduses. 

             - Intervjueeris Kärt Petser, 
     meediaringi juhendaja

TALVINE SPORDIPÄEV EHK VASTLAPÄEV 

Kui vanemale kooliastmele toimus 25.veebruaril “Maailma-
kohvikute päev”, siis nooremale kooliastmele, 1.-4. klassile, 
olid korraldatud erinevad talvised jõuvõtud. Kokku oli või-
malus oma paremust leida kolmel erineval alal: suusatamine, 
vigurkelgutamine ja pikim liug. Alade idee autoriks oli kooli 
kehalise kasvatuse õpetaja ja käsipallitreener Marko Koks. 
Suusatamine toimus kooli kiviaias. Mõõduvõtmise aluseks 
oli kiirus. Vigurkelgutamise eesmärgiks oli proovile panna 
vahendi (kelk) kasutamise ja navigeerimise oskus kõige loo-
vamal viisil, mis sel hetkel pähe tuleb. Kõige leidlikumaks 
alaks osutus pikim liug. Vaatamata sellele, et Heimtali asub 
looduskaunis kohas küngaste vahel, pole koolil sobilikku 
kelgumäge. Kuid nagu juba mainitud, seetõttu vastlapäevale 
kohane pikima liu tegemine tegemata jäänud. Ära kasutati 
praeguste ilmadele kohast jäist pinnast ja võimalust jooksuga 
hoogu võtta.  Kolme erineva ala parimad selgitati välja kõigis 
neljas klassis. Magusa üllatuse ja medali said iga klassi parim 
poiss ja tüdruk. 
Tegevuste ja tulemuste saamine poleks sündinud 
ilma tublide õpetajateta, kes olid valmis aitama ja mõõtma 
talviseid jõuvõtte. Siinkohal suur tänu tublidele kohtunikele 
Eike Kass, Tiiu Allas, Olena Polishchuk, Erika Kuusik, 
Anne-Marii Nurs, Pille Toodo, Dagmar Riet, Evija Pärn, 
Eda Anton, Leili Viinapuu, Pille Pärn, Anette Prinzmann 
ja Tarvo Prinzmann. Vastlapäeva võttis kokku hernesupp ja 
vastlakukkel, mille järel said õpilased suunduda kodu-
klassidesse, hinge tõmmata ja nautida oma klassiga veedetavat 
aega. 

             - Kerli Kore, huvijuht

FOTONÄITUS
“LOODUS LÄBI MINU SILMADE”
intervjuu

Kairit Kannel on 9. klassi õpilane, kes on oma loovtöö tege-
misel rakendanud enda põhihobi - fotograa�at. Koolimaja 
klaasverandal oli näitus nähtav 08.03-11.03 ning välja selgi-
tati ka näituse parim pilt. Räägime Kairitiga pisut juttu:

Näitusel valitakse lemmikpilti. Milline on aga Sinu 
isiklik lemmik?

Minu enda lemmik on pilt, mille pealkirjaks on „Suvest vii-
mast võtmas“. See, kuidas ma selle emotsiooni sinna peale 
olen saanud. Seda ma taotlesingi ning seepärast meeldib see 
pilt mulle kõige enam. 

Et laskusid konna tasandile?

Jaa!

Mida enim meeldib tabada, kas taimi, tärkamise märke, 
vilju, meeleolusid või liikumises elukaid?

Väga palju liikuvaid elukaid ma otseselt ei pildista. Mul ei 
ole nende passimiseks aega. Praegu on kiire aeg. Enamasti 
pildistan taimi või püsivaid elukaid, putukaid ja nähtuseid.
 
Kas hea suhe ja huvi looduse vastu on olemas olnud juba 
enne fotograa�aga tegelema hakkamist või on sõprusele 
lähemale juhatanud just pildistamine?

Mulle on alati meeldinud looduses olla ja kui see leiab aset 
koos kaameraga, on see eriti hea kooslus.
 

“SUVEST VIIMAST VÕTMAS”

Kes on sinu enda lemmikliik meie Eestimaa looduses? 
Aga mõnes eksootilisemas paigas?

Mul otseselt ei ole lemmikut. Kõik on kokku piisavalt ilus. 
Sama kehtib ka eksootilise kohta.
 
Mis saab kokku ühel heal fotol sinu jaoks, millised kompo-
nendid on olulised?

Ma arvan, et kui pilti teha, siis on tähtis, et põhiline objekt 
oleks fookuses ning taust oleks sobiv. Selline, et toetaks seda. 
Kõige rohkem meeldib mulle päikesevalguses pildistada. 
Pimedas pildistamiseks ei ole mul veel tehniliselt võimalusi. 
Aga päikesevalgus on kõige parem. Eriti varahommikusel 
päikesetõusul ja golden hour’il („kuldne tund“ gramm enne 
päikese loojumist, kui päike on madalamal – toim.). 
Päikesetõusu on ennast hea pildistada nähtusena. Golden 
hour aga toetab pildistatavaid objekte hästi. 

      



4. KL ÕPPEKÄIK

KIKi programmi õppekäik viis 4. kl õpilased Pernova Loodus-
keskusesse, et saada uusi teadmisi universumist ja kinnistada 
õpitut. Programmis tutvusime põhiliste Päikese füüsikaliste 
omadustega ja nende mõjuga elukeskkonnale Maal.  Olles pla-
netaariumis, kus kasutati  võimsat kaasaegset visualiseerimise 
vahendit, saime väga hea teadusliku ülevaate planeetidest.  Pro-
grammi toimumise järel oli õpilastel hea võimalus  omandatut 
võrrelda  tahvelarvutis  Kahoot` is võisteldes ning ruumi või-
malusi kasutades, milleks olid  näituseala suured planeedimag-
netid ja magnetilised infotahvlid, vastata töölehe küsimustele. 
Kokkuvõtvalt oli vaja igal osalejal sõnastada üks teadmine, mida 
kuuldust-nähtust teele kaasa võtta. Pernova Looduskeskus on 
põnev ja hariv koht, mis pakub  kindlasti avastamisrõõmu kõi-
gile, kes selle maja uksest sisse astuvad.

         

         

         - 4. kl loodusõpetuse 
               õpetaja Pille Toodo

TEISTMOODI KOOLIPÄEV

25. veebruaril toimus Heimtali Spordihoones kooli 5.-9. klassi-
dele “Maailmakohvikute päev”. Päeva eesmärgiks oli õpilasi kaa-
sata koolielu puudutavatesse küsimustesse ja teemadesse. Ja mis 
oleks parim viis saada teada õpilaste ausaid mõtteid seoses koo-
liga? Kutsuda õpilastega vestlema külalised väljastpoolt kooli! 
Kutse osaleda “Maailmakohvikute päeval” võtsid vastu kaheksa 
oma ala asjatundjat: Erko Sild, TÜ VKA 14. lennu näitlejatudeng, 
kes juhtis teemat „Turvaline kool“; Urmo Reitav, haridsusspetsia-
list Viljandi vallavalitsuses, juhtis teemat „Kaasaegne õppimine“; 
Esta Jüris, Heimtali Põhikooli koolitervishoiutöötaja ja Viljandi 
Haigla vanemämmaemand, juhtis teemat „Liikumine ja vaimne 
tervis“; Kairi Ong, Viljandimaa Arenduskeskuse noorte ettevõt-
likkuse programmide koordinaator, juhtis teemat „Ettevõtlik-
kuse arendamine koolis“; Are Tints, noorsootööspetsialist Vil-
jandi Vallavalitsuses, juhtis teemat „Töökasvatus“; Priit Oks, ar-
borist, pulmaisa, õhtujuht, jõuluvana, "Urissaare kantri" korral-
daja ja endine Heimtali Põhikooli huvijuht, juhtis teemat „Ak-
tiivne vaba aeg“; Kerli Kore, Heimtali Põhikooli huvijuht, „Sün-
dmused Heimtali Põhikoolis“; Sigrid Ruben, aktiivne kohaliku 

elu eestvedaja- panustaja-kaasarääkija, kooli hoolekogu esi-
naine ja meie oma õpilaste lapsevanem, juhtis teemat „Mis on 
mõisakool? Mis teeb selle mõisakooliks? Mis tunne on olla 
mõisakooli õpilane?". Oleme tänulikud kõikidele külalistele. 
Nende panus oli märgatav ja inspireeriv nii lastele kui ka kol-
leegidele. Nii nagu kokkuvõtetest selgus, olid arutelud tule-
muslikud, tulevikku vaatavad ja arendusettepanekuid sisal-
davad. Kõige sellega kavatseb Heimtali koolipere edasi töötada, 
et koolielu muutuks veelgi paremaks. Suur tänu ka Heimtali 
kooli õpilastele, kes aitasid lauajuhtidel arutelusid läbi viia: 
Madar Mändoja, Anett Ariva, Kertu Puna, Grete-Liis Mill, 
Mari-Liis Koovit, Ron-Oskar Ruben, Petra Okas ja Andra 
Karu. Hea meel on tõdeda, et Heimtali koolis peetakse olu-
liseks õpilaste kaasamist ja ühendamist koolielu puuduta-
vatesse küsimustesse. Eriline tänu sel puhul läheb kogu päe-
va idee autoritele ja eestvedajatele Eneli Põdrale ja Urve Muk-
kile. Eraldi tänu läheb veel Tarvo Prinzmannile, kelle kuldsete
käte läbi valmisid tänumeened lauajuhtidele, kooli tugiperson-
alile ja Ukuaru kohvikule hea koostöö eest. Kokkuvõtlikult oli 
väga huvitav ja teistmoodi koolipäev, mis kohe kindlasti ühen-
das õpilasi ja kooli eestvedajaid. Lisaks, õpilased said tutvuda ja 
vestlusi arendada Viljandi valla erinevate erialade spetsialisti-
dega. Positiivse kogemuse najal usume, et selliseid päevi 
tuleb veel!  

                  

     - huvijuht Kerli Kore

KALAROOGADE VALMISTAMINE

Sõbrapäeval küpsetasime 9. klassiga kalaroogasid: suitsulõhepiru-
kat ja rosmariinist ahjukala. Võtsime  osa  koolinoorte kalaroogade 
kokanduskonkursist "Kala kõlab hästi". Toimetasime kokku kolm 
koolitundi. Esmalt lugesime retseptid uuesti üle ja jaotasime tööd 
ära - kes läks kala lõikama, kes tomateid pesema ja kes sibulat koo-
rima.Nii hakkasid toiduainetest road valmima. Ahjukala läks ahju 
ning kartul sai keedetud. Kalapiruka tainas oli vaja ära rullida ning 
kokku klopsitud munasegu koos suitsukalaga valati taignale peale. 
Kalaroad küpsesid ahjudes ning meie sättisime ja katsime laua. 
Varsti hakkasid ahjudest ahvatlevad lõhnad mööda klassi lendlema. 
Kui ahjukala oli valmis, panime selle koos kartulite ja tomati-oa sa-
latiga uhkesse kalakujulisse vormi ning kaunistasime seda rosma-
riiniga. Huvijuht tegi pilte ning varsti võtsime ahjust välja ka meie 
teise roa. Pildid tehtud, saime loa sööma hakata. Pakkusime 
oma hõrgutisi direktorile, majandusjuhatajale ja huvijuhile. Kok-
kuvõttes olid need väga toredad kolm tundi. Meil said kõhud nii täis, 
et pärast polnud enam jaksu koolilõunat süüagi.

ROSMARIININE AHJUKALA (4 portsjonit)

*4 väikest või 2 suurt huntahvenat (kodumaiselt 
ahven või koha)
*soola
*4-5 sl palsamiäädikakreemi
*rosmariinioksi
*külmpressitud oliiviõli

Salat: 
1 suur sibul
2 purki (2 x 400g) valgeid ube
külmpressitud oliiviõli
1 rosmariinioks
1tl paprikapulbrit
sidrunimahla
500g kirsstomateid
meelepäraseid võrseid

Tehke kala külgedele 4-5 sisselõiget, maitsestage 
soolaga. Määrige seest ja väljast palsamikreemiga 
ja pistke kõhtu rosmariinioks. Tõstke kalad küp-
setuspaberiga ahjuplaadile ja niristage peale õli. 
Küpsetage eelkuumutatud 190-kraadises ahjus 
30 min või kuni kala on küps. Küpsust saate kont-
rollida sikutades seljauime. Kui see tuleb kergesti 
välja, on kala valmis. Salati valmistamiseks koo-
rige ja hakkige sibul. Kurnake oad ja loputage 
külma veega. Kuumutage pannil õli, praadige si-
bul klaasjaks. Lisage rosmariinioks ja oad. Mait-
sestage. Kuumutage läbi, viimasena lisage kirss-
tomatid ja andke veel kuumust, kuni need hak-
kavad kergelt lagunema. Puistage peale võrseid 
ja serveerige kala. 



TÖÖLE KAASA

„Tööle kaasa“ eesmärgiks on, et õpilane saaks reaalselt näha ja
 kogeda, milline on tema vanema, vanavanema, tädi või onu iga-
päevatöö, tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja väärtus. Lisaks 
saab ta teada, kuidas toimivad organisatsioonid ja millised on eri-
nevad ametid. Saab teadlikumaks sellest, mida kujutab endast töö-
tamine, tutvub töö- või kutseala ameti sisu, töö iseloomu, töökesk-
konna ja – vahenditega. Mõistab, mille poolest erinevad tööd on 
vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis. 
Meie kooli õpilastest võttis osa näiteks Raul, kes õppis tundma oma
isa tööd ettevõttes KanRau OÜ. Tema ametinimetuseks on ehitaja 
ning ta teeb teiste maju korda.
Emma-Johhanna 8. klassist käis tutvumas Viljandi Kutseõp-
pekeskuse õpetaja tööpäevaga, mille sisuks oli autokeretehnikute 
koolitamine.  Töökeskkond on tubane, keevituskoja ohutuseeskirjad 
näevad ette keevitusmaski, kinnaste ja tööriiete kandmist. 
Maarja käis vaatlemas oma ema tööpäeva SA Perekodus, 
kelle ametiks on sotsiaaltöö. Ettevõttes tegeletakse sotsiaal- ja hari-
dusteenuste pakkumisega. Töö on peamiselt toas arvuti taga, seega 
istuv töö. Tööpäeva kestvus on 8-17ni, enamasti töötatakse üksi, 
kuid leidub meeskonnas töötamise päevi, mis ei lase töötamisel lii-
alt rutiinseks muutuda.
Roosi 1. klassist käis samuti ühe tööpäeva vältel kaasas oma emaga, 
kes töötab Dimediumis ning on loomakasvatustoodete grupi juht. 
Tema töö on väga tähtis selleks, et loomad saaksid süüa ja oleksid 
terved. 
Kristofer 3. klassist käis kaasas oma isaga, kes töötab ettevõttes 
Vändra OÜ ning kes on sealne peaveterinaar. Tema töö tähtsus 
seisneb piimalehmade eest vastutamises, kellelt saadav piim jõuab 
inimeste söögilaudadele. 
Ketlin käis oma emaga Viljandi päevakeskuses, kes on seal sotsiaal-
töötaja. Tema töö tähtsus seisneb eakate inimeste abistamises, kes 
enam ise mingite tegevustega toime ei tule.
Saskia käis kaasas oma emaga, kes töötab Riigi Tugiteenuste Kes-
kuses juristina. Tema töö on väga tähtis, sest see tagab Euroopa
Liidu vahendite õiguspärase kasutuse.
Neiro käis kaasas oma emaga Viljandi Haiglas. Tema ametiks on 
laborant ning see töö on tähtis, kuna annab meile teadmise, mis 
võib mingit haigust põhjustada.
Kerdo Kaspar käis tundma õppimas juuksur/klienditeenindaja tööd 
Lossi Ilusalongis. See töö on väga tähtis, kuna võimaldab teenitud 
palga eest süüa osta ning arveid maksta. Samas annab töö võimaluse 
olla loominguline, tehes teisi ilusaks, tõstes nende enesehinnangut. 
Veel käis üks meie koolipere õpilane tutvumas oma isa ametiga, 
milleks on lavameister Ugala Teatris. See töö on väga tähtis, sest 
teatrikunst on Eesti kultuuriruumi suur osa. Tema töökvaliteedist 
sõltub etenduse õnnestumine ja näitleja ning teiste kolleegide ohu-
tus laval ning sellega piirnevatel aladel.

           - ankeedid kirjutas kokku Meediaring

 

EMAKEELE PÄEVA PUHUL

Lahendamiseks anagramme
*pane tähed õigesse järjekorda nii, et moodustuks õige nimi
*kõikide anagrammide õige vastus on üks Heimtali Põhikooli
õpetaja või töötaja

KADUV ÜLERIIKLIK____________________

______________________________________

POLLI TOODE_________________________

______________________________________

KASE KUUKIRI________________________

______________________________________

NARNIA ESINURM______________________

______________________________________
 
TAIVO HERMESE_______________________

______________________________________ 

MOKAS ROKK_________________________

_______________________________________

JÄINE PARV____________________________

_______________________________________

LIIVE AAVIKSAAR______________________

_______________________________________

JARI SÜSTE_____________________________

_______________________________________

NAERU GALA___________________________

_______________________________________

ENDA NATO___________________________

_______________________________________

Fotonäituse võidutööks osutus “Vissi ripsmed”

   
   - foto autor Kairit Kannel

Kasutatud joonistused:

“Minu pere” autor Roosi Puna 1. kl
“Minu pere” autor Hanna-Marii Raudsepp 1. kl
“Lumikellukesed” autor Stella Iarochenko 2. kl

TÄNU

Armas Heimtali Põhikooli sõber, kaasaelaja ja jälgija! Suur tänu, 
Heimtali raamatukogu, et aitasid aidata! Suur tänu Heimtalis elav 
inimene, kes sa võtsid vaevaks tuua esemeabi Ukraina elanike heaks!
Kogutud esemeabi on viidud kogumispunkti. Homme liiguvad asjad 
Tallinna, kus need komplekteeritakse ja 7. märtsil alustavad asjad 
teed Ukrainasse! Südame alt teeb väga soojaks, et oleme mõttes ja 
teos Ukraina inimestega. Aitäh kõigile kaasaelajatele ja panustajatele. 
Abi jõuab Eesti Punase Risti kaudu otse neile, kes seda väga vajavad.

MÕISA HÄÄL TERVITAB KOOSSEISUS

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

Juhendaja: Kärt Petser
Huvi juhib: Kerli Kore

Täname kõiki kaasamõtlejaid!
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