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Saverna Põhikooli ajaleht 16/17 nr  1 (9) 

2016/17.  õppeaasta 

Alustasime seda õppeaastat  59  õpilasega, seda on kahe õpilase võrra vähem, kui oli eelmisel 

õppeaastal, kuid vaieldamatult on meie kooli õpilased väga tragid, õpihimulised ja 

uudishimulikud ning meie õpetajatel on hea meel anda neile edasi eluks vajaminevaid ja 

ennastarendavaid oskusi. 

Meie esimeses klassis asus sel sügisel õppima üheksa särasilmset õpilast, mis on üle mitme aasta 

suurim klass. Esimest kooliteed alustas kolm tüdrukut ja kuus poissi. Esimese klassi 

klassijuhataja ja põhiainete õpetaja on Ulja Uibo. 

Möödunud suvel oli tavatult palju õpilaste liikumist, kooli tuli juurde kolm õpilast (2., 3., ja 9. 

klassi)  ja lahkus neli õpilast (üks õpilane teisest, kaks õpilast kolmandast ja üks õpilane 9. 

klassist). 

Õppeaasta algul alustas Saverna Põhikoolis oma esimesel töökohal inglise keele õpetaja Teele 

Vodi ja alates 10. oktoobrist töötab muusikaõpetaja ja huvijuhina Aili Kase, selles lehes saame 

nendega paremini tuttavaks. 

Kuidas meil läheb 

 

1. klass 

Esimese klassi õpilased on suurepäraselt kooliellu sisse elanud, 

nad on omaks võtnud koolis kehtivad reeglid. Õpivad usinasti, 

vahel teevad ka ulakusi, eriti siis kui mõni suurem õpilane neid 

kaasa kutsub. 

Esimese lume saabumisest oli kõige suurem rõõm just esimese 

klassi õpilastel, 

kes said õues lumesõda pidada ja lumepalle veeretada.  
 

 

2. klass  

Teisel klassil läks esimene periood hästi. Hindeid me veel ei saa, aga saime ilusa ja uue klassiruumi 

koos  mängunurga ning meil on isegi võimalik oma klassist otse õue minna. Meile tuli uus 

muusikaõpetaja, aga muidu on samad õpetajad, kes eelmiselgi aastal. Õpetaja Alari juhendamisel 

hakkasime informaatikat õppima. Tore on ka see, et lumi tuli maha. 

Vaheajal oli meil rohkesti tegemist. Sõitsime palju ringi ning käisime vanaemal- vanaisal, teistel 

sugulastel ja sõpradel külas ning isegi Lätis sai käidud. Vahva oli ka veekeskuses, kinos ning 

batuudikeskuses aega veeta. 
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3. klass 

Kolmandal klassil on läinud hästi. Hakkasime õpetaja Teele juhendamisel inglise keelt õppima, on 

väga põnev ja natuke raske ka. Meile pannakse hindeid ja see on tore, et meil nii palju „5” on. 

Eriti tore on see, et lumi tuli maha ja vahetundidel ning pärast tunde saab õues lumesõda mängida. 

Vaheajal käidi külas, sünnipäevadel, kirikus, rongiga Tallinnas, kus sai erinevaid vaatamisväärsusi 

näha. Kuigi vaheajal olid  ilmad  vihmased, sai ka õues mängida ja lihtsalt niisama puhata ja diivanil 

vedeleda. 

 

4. klass 

Meie klassil läheb hästi. Vaheaeg oli tore ja möödus kiiresti. Sai sõpradel külas käia ja rohkem oma 

hobidega tegeleda. Ära ei ununenud ka raamatute lugemine ja mõned lapsed said reisimaski käia. 

Nüüd tuleb jälle rohkem pingutada ja õppimisega tegeleda, et veerand hästi lõpetada. 

 

5. klass 

Viienda klassi õpilastel  on läinud esimesel perioodil nii hästi (2x) kui keskmiselt (2x) 

kui ka halvasti (1x). Vaheaeg möödus kiiresti ja me sõitsime jalgrattaga, mängisime lumesõda, 

käisime õues, tegime lumememme ja kaameli, käisime ujulas ujumas, mängisime arvutis ja 

vaatasime telekat. 

      

     7.   klass  

I perioodiga ega tulemustega eriti rahule ei jää ning lubab järgmisel perioodil rohkem pingutada, et 

saada saada rohkem uut teada, jätta tunnis räägitu meelde ja saada paremaid hindeid. 

 

      8.  klass 

Vaheaeg seitsmendikele meeldis. Seda lühikest nädalat kasutati sugulaste külastamiseks ja ujumas 

käimiseks ning ka niisama laisklemiseks ja mitte millegi tegemiseks. 

Enamik kaheksanda klassi õpilastest ei ole oma I perioodi tulemustega rahul. Kindlasti on selles oma 

osa ka puudumistel, mida tuli rohkem ette just perioodi lõpus.  

Poistel on head mälestused maakonna koolinoorte jalgpallivõistlustest, igatsetakse pinksilauda. 

Enamik 8. klassi õpilasi jäid oma sügisvaheajaga rahule. Vaheaega kasutati tavalisest rohkem 

magamiseks, muusika kuulamiseks ja lugemiseks. Ka tööd tehti ja  käidi Tallinnas, kohtuti 

sõpradega, nauditi talverõõme ning esimest lund ning tehti sporti. 

 

9. klass 

Pool üheksanda klassi õpilastest võib perioodihinnetega rahul olla, teine pool püüdis viimase kahe 

nädalaga veel klassi keskmist hinnet kõrgemale upitada. 

Vaheaeg möödus hästi kiiresti, kuid vaheaja lõpuks hakkas välja kujunema teatud rutiin: hulgaliselt 

magamist, suvalisel ajal söömist ja tahtmise korral väljas käimist. Sai käidud tööl, leitud uusi sõpru 

ja kokku saadud vanadega, autole esimest lund näidatud, esimene memm meisterdatud, aga tuli ka 

raamatut lugeda ja lapsehoidjaks olla. 

 

Saagem tuttavaks: 
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Kes olete ja kust olete pärit? Olen Teele Vodi.  

Olen pärit Võrumaalt, 

hetkel elan Tartus ja käin 

sealt Savernasse tööle. 

Olen Saverna Põhikooli 

inglise keele õpetaja. 
 

Olen Aili Kase. 

Olen pärit Võrumaalt. Isa poolt 

olen mulk ja ema poolt setu. 

Ka praegu on minu kodu 

Võrumaal. Mul on üks tütar. 

Olen Saverna kooli 

muusikaõpetaja ja huvijuht. 

Mis koolid olete lõpetanud? 
 

Olen lõpetanud 

Vastseliina Gümnaasiumi 

ja hetkel olen lõpusirgele 

jõudmas oma õpingutega 

Tartu Ülikoolis.  

Peale teist kursust veetsin 

ühe semestri ka Itaalias au 

pair'ina, kus mu 

põhiliseks ülesandeks oli 

samuti lastele inglise 

keele õpetamine. 
 

Algklasside õpetaja kutse 

omandasin J.Anveldi nim Tartu 

Pedagoogilises Koolis. Töötanud 

olen Võrumaal Kurenurme 9-

klassilises koolis algklasside 

õpetajana ja Võrumaal Sõmerpalu 

lasteaias lasteaiaõpetajana. 

 2010 - 2016 olen elanud ja 

töötanud Soomes. Sellest kaks 

viimast aastat töötasin Helsingi 

tavakooli ala-astme õpetaja 

abilisena. 

Millised hobid Teil on? 
 

Mulle meeldib väga 

lugeda, matkata, reisida, 

jooksmas käia. 
 

Mulle meeldib käia teatris ja 

kontsertidel. Hobiks on 

näitlemine. Olen mänginud Sulbi 

külateatris.  

Kaks korda nädalas käin zumba 

trennis. 

Kõige põnevam koht, kus ma 

käinud olen, on Rooma. 

Järgmisena sooviksin minna 

Pariisi. 

Mis Teile Saverna koolis 

meeldib? 
 

Saverna kooli juures 

meeldib see, et see on 

armas pisike, klassid on 

väiksed ning siin valitseb 

mõnus õhkkond. Olen 

alati olnud väikeste 

koolide fänn. 

Olen rõõmus,et leidsin Saverna 

koolis uue töökoha. Saverna kool 

on väga hubane ja rahulik kool. 

Siin on positiivsed õpetajad ja 

sõbralikud lapsed. Aitäh, et olete 

aidanud mul Eesti koolieluga 

uuesti kohaneda. 

Millised on tulevikuplaanid? 
 

Lõpetada ülikool, töötada 

lastega ja olla parim 

versioon iseendast. 

Sooviks on ennast täiendada ja 

jätkata töötamist algklasside 

õpetajana. 
 

 

Meie tegemised 
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Sügisnäitus 2016 

 

Sügisnäitus 

 

Kohe õppeaasta alguses toimus meil II korruse saalis 

seenenäitus. Õpetaja Maarja ja mõned õpilased olid 

käinud metsas ja hulga seeni korjanud. Kõik lapsed 

käisid näitust vaatamas ja said teada, missuguseid seeni 

meie metsades kasvab, millised on söödavad ja millised 

peaks metsa jätma. 

 

Alates 19.septembrist olid I korruse fuajees vaatamiseks 

õpilaste toodud sügisannid. 

Väga rikkalik oli valik erinevatest õunasortidest. 

Näituse lõppedes sõid õpilased näitusel olnud õunad ära 

ja muud sügisannid annetasid pered meie sööklale. 

 

Suur tänu kõigile, kes seenenäituse ja sügisandide näituse 

õnnestumiseks kaasa aitasid! 
 

 

Keelenädal 

Keelenädala raames esitasid 7.-9. kl õpilased venekeelseid 

dialooge. "Punamütsikest" etendanud 9. klassi õpilased olid 

kostümeeritud. See andis esinemisele palju juurde ja nad 

teenisid pealtvaatajatelt tugeva aplausi.  

 

Välisüliõpilaste külaskäik 

Septembri viimane nädal oli keelenädal, mille raames 

külastasid meid kolm Tartu Ülikooli õppima tulnud 

välisüliõpilast. Joab tuli Eestisse õppima Mehhikost, Noelia 

Hispaaniast ja Gierde Leedust. Eestisse tuldi erinevatel 

põhjustel: Noelia tuli siia, et täita oma soov esimest korda 

elus lund näha. Kõik noored leidsid, et huvitav on näha ka 

teistes riikides toimuvat ja võrreldes teiste Euroopa riikidega 

on Eestis õppimine väga taskukohane. Külalised rääkisid 

meile endist, oma kodumaadest ja nende traditsioonidest,  

õpetati isegi veidi keeli ja tantsu.  Õpilaste sõnul tekitasid 

külalised neis reisimishimu ja mitu päeva pärast külaskäiku 

võis veel kuulda hispaaniakeelset tervitust:„Hola!” 

 

                                        Tekst Teele Vodi, fotod külalistelt 

 

 
Välisõliõpilased paremalt: leedulanna 

Gierde, hispaanlanna Noela ja 

mehhiklane Joab 
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1. klassi õpilased ja German Gholami kooli aulas 

 

Muusikapäeva tähistamine 

 

Rahvusvahelist muusikapäeva 

(01.10) tähistasime kontserdiga 04. 

oktoobril. Meile esines tenor German 

Gholami Torres-Pardo, teda saatis 

klaveril pianist Margus Riimaa. 

Saime teada, kuidas ooperilaulja 

häält teeb, meie algklasside õpilased 

said ise laval olles hääle tegemist 

järele proovida, teised said seda 

saalis teha. 

Repertuaar oli mitmekesine ja 

mitmekeelne. German suhtles 

meiega muusika  ja eesti keeles. 
 

 

Õpetajate päev 

 

Traditsiooniliselt andsid õpetajate päeval tunde 9. klassi õpilased. 

Erik-Villem oli direktor, kes andis ka tunde ja sai mõlema tööga 

suurepäraselt hakkama.  Raiko, Regina, Silver ja Valter olid 

õpetajad. Kuna Nele-Liis ja Artur olid just sel ajal 

õpilasvahetusprogrammiga Hispaanias, kutsuti appi meie 

kevadised lõpetajad Getter ja Kristiina Linde. Koolipäev sujus 

hästi ja noored õpetajad said oma tööga hästi hakkama. 

Päeva lõppedes oli „õpetajate toa” kohvikann kohvi täis ja kookki 

puutumata. Sellest võis järeldada, et õpetaja töö on ikka kiire küll 

ja aega puhata ning kohvitada on väga napilt.  
 

 
Regina, Raiko,Silver,Valter ja 

Erik-Villem 

  

 

Salatiprojekt 

Oktoobri keskel alustasime salatiprojektiga. 

Oktoobrist algab pime aeg, organism vajab 

vitamiine ja ergutust, seepärast on selline 

ettevõtmine lausa vajalik. Projekti raames 

pakume kuni detsembri alguseni igal 

kolmapäeval  peale esimest tundi kosutavat 

ja tervislikku salatiampsu. 

Igal nädalal on erinev salat ja alates 1. 

klassist saavad kõik õpilased selle tegemises 

osaleda.  

Projekt on rahastatud „Rahvastiku tervise 

arengukava 2009-2020“ vahenditest. 
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Leiva- ja toidunädal 

 

Sel aastal tähistasime leivanädalat kooli-

lõunal erinevate leibade ja sepikute 

pakkumisega. 

Toidunädalal pakkusime lõunaks erinevate 

maade toite. 

 

Õpilaskonverents Pärnus 

20. oktoobril algas 8. klassi õpilaste koolipäev juba 

kell 7 hommikul kui buss nad koolimaja eest peale 

võttis. Sõideti Pärnusse haridusfestivalile 

„Ettevõtlik noor, edukas Eesti!”. Sõit Pärnusse 

kulges peamiselt magades.  

Kohale jõudes valdas meie noori ärevus ja 

segadustunne, sest hakkama tuli saada omal käel 

ning alguses oli raske aru saada, mis toimub, kuhu 

tuleb minna ja mida teha. Varsti oli kõik selge ning 

päeva jooksul käidi mitmes töötoas, nähti palju 

erinevaid inimesi, Pärnumaa Kutsehariduskeskust ja 

sealset keskkonda. Eriti jäi meelde õpilasfirma 

Spoony. Õpilaste muljed õppekäigust jagunevad 

kaheks: poisid jäid sõiduga rahule ja leidsid, et oli 

huvitav ja lõbus päev, tüdrukud ei osanud sellest 

sõidust enda jaoks midagi kasulikku leida. 

 

Hingedepäev Kanepi kirikus 

 

Hingedepäeval, 2. novembril käisid meie 

kooli 6.-9. klassi õpilased Kanepi kirikus 

orelimuusikat kuulamas ja said ka ülevaate 

oreli ajaloost. 

Teave IX klassi õpilastele 
 

Põhikooli riikliku õppekava järgi õppiv õpilane sooritab põhikooli lõpetamiseks viimasel õppeaastal 

järgmised ühtsete ülesannetega põhikooli eksamid: 

 1) eesti keele eksam; 

 2) matemaatikaeksam; 

 3) õpilase valikul eksam e valikeksam. 

 Valikeksami saab teha õppeaines, mida õpilane on kooli õppekava järgi õppinud.  

Õpilase soovil ja kooli nõusolekul võib valikeksami sooritada ka õppeaines, mida õpilane ei ole 

koolis õppinud. 

Põhikoolilõpetaja teatab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta 

soovib valikeksami sooritada. 

 

II perioodi kokkuvõttev hindamine 27. jaanuaril 2017.  

 
Talvevaheaeg algab 23. detsembril 2016 ja kestab 08. jaanuarini 2017. 

 

Kooli  ürituste plaan on kättesaadav kooli veebilehel http://saverna.edu.ee/et/kalender.html 

Samuti on üritused leitavad Stuudiumi kalendrist. 

 

Ootame ajalehele  kaastöid (nii fotosid kui ka kirjutisi)  koolis toimuvast e-mailile: 

direktor@saverna.edu.ee 

http://saverna.edu.ee/et/kalender.html
mailto:direktor@saverna.edu.ee

