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2017-2018. õppeaasta I perioodi tegemised  01. september–10. november 2017 

 

 

Esimene koolipäev 

Nagu tavaks, nii toimus ka selle aasta 1. septembril 

tarkusepäeva tähistamine ja kooliteed alustasid 1. 

klassi õpilased: Jaan Ader, Alder Alberg, Greete 

Haavistu,  Timo Hõim, Anette Hõlst, Annelle Hõlst,  

Marta Järvelt, Nora Lilli Maamägi, Aaron Ostrovski, 

Timmo Põrk, Janeri Rohtla. Koolis on kokku 62 

õpilast.  

Pildil: Õpetaja Kaire ja Anette, Jaan, Janeri, Aaron, 

Nora Lilli, Timo, Marta, Alder, Annelle, Timmo, 

Greete.   

 

Foto autor Alar Tamm 

 

 
1. klassi õpilased koos õpetaja Kairega 

 

 

 
Neleliis, Brigitta ja Markkus-Mauno ülesannet 

lahendamas 
 

 

Ettevõtluskülas 

Uue kooliaasta esimesel koolipäeval käisid 7.-9. 

klasside õpilased Tartus Ettevõtluskülas 

koolitusmängu mängimas. Koolitusmäng toimus 

tehislinnakus, kus olid esindatud erinevad ettevõtted 

ning riigiasutused. Mängijad jagati rollidesse ning 

neile anti rollikohased ülesanded. Mängu käigus õpiti 

nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja 

ühiskonna toimimisest. Mängu juhendasid koolitatud 

juhendajad, kes abistasid õpilasi mängu ülesannete 

täitmisel ning viisid läbi mänguga seotud 

õppetegevusi. 

Koos õpilastega käisid Ettevõtluskülas õpetajad Ivi, 

Merike, Kristin ja Irja. 

Foto autor Ivi Luht 

 

Vanavanemate päev 

Juba neljas aasta ootasime septembrikuu teisel reedel 

külla vanavanemaid. Seekord käis meil külas Käroli 

ja Oliveri vanaema, kes pajatas erinevatest 

materjalidest, millest vanal ajal riideid tehti. Tal olid 

kaasas lõngad ning katsuda sai ka vilti. Lisaks rääkis 

ta väga huvitavalt oma noorusajast ja koolielust. 

 

 

Ohutu liikluse päev 

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert  Kerli Tallo 

rääkis lihtsatest reeglitest, mis tagavad ohutuse 

liiklemises.  

Lisaks mängiti fuajees põnevaid  liiklusteemalisi liikumis- 

mänge. 

 

 

Seenenäitus 

Septembrikuu kolmanda nädala avasime uhke 

seenenäitusega, lisaks õpetajatele tõid seeni kooli 

paljud õpilased. Loodusainete õpetaja Irja seadis 

seened toredateks kompositsioonideks. Kuna ilmad 

olid päikselised, pidas näitus vastu vaid kolm päeva. 

Kõigil aga oli kolmel päeval  võimalus seeni 

vaatamas käia. 

        

 

 

 
 



 

     

 

 
 

 

 

Nunnunäitus 

Kui seened said vaadatud, toodi kooli põnevaid 

sügisande. Oli naljakaid porgandeid, erivärvilisi 

tillukesi ja veidi suuremaid tomateid, kurki ja peeti, 

astelpaju oksake ja pihlakaid. 

Nunnunäituse enamik eksponaatidest söödi lõpuks 

ära!  

 
 

Sügislaat 

Esmakordselt toimus sügislaat, kust sai osta nii 

koduseid küpsetisi kui ka ehteid. Laadal osalemine 

toetab meie püüdlusi saada ettevõtlikuks kooliks. 

 

 

 
Kohe läheb kauplemiseks 

 

 
 

 

Keeltenädal 

 

Euroopa keeltepäeva paiku tähistame keeltenädalat. 

Keeltenädala üritused toimusid mitmel erineval 

päeval. Meie õpilased esitasid venekeelseid dialooge 

ja nalju.  

Inglise keelt tutvustati läbi vahetunnikino ja meil 

käisid külas välisüliõpilased Türgist ja Saksamaalt. 

 

  

                

Meie tüdrukud 

osalesid Põlvamaa 

rahvastepallivõist-

lustel. Oli tore 

sportlik päev ja 

saadi juurde palju 

kogemusi.  

 

Õpilaskonverents 
 

Kanepi Gümnaasiumis toimus algklasside 

õpilaskonverents Põnev koolipäev, meie koolist 

osales konverentsil neljas klass koos õpetaja Uljaga. 

Oli palju toredaid ettekandeid, meie lapsed said sealt 

indu ja julgust.  



Spordinädal 

 

Spordinädala raames käis Eesti Antidopingu Liidust 

Anneli Lebert õpilastele rääkimas dopingu 

kasutamisest spordis. 

Spordipäev toimus 1.-6. klassi õpilastele. Visati palli, 

joosti, hüpati kaugust, kõigi tulemused fikseeriti ja 

kevadisel spordipäeval saab võrrelda, kui palju 

ollakse võrreldes sügisega tugevamad ja kiiremad. 

  
 Soojenduse tegemine 

 

 
Spordipäeva rivistus 

 

 
 1.klass jooksmas 

 

 
 

  

Maratonijooks 

 

Paljude koolide õpilased said oma kooli 

territooriumil osaleda koolinoorte maratonijooksul. 

15 tüdrukust ja 15 poisist koosnev võistkond läbis 

200-meetriste vahetustega maratonidistantsi - 42195 

meetrit. Viimased 195 meetrit jooksis terve 

võistkond. Kõik võistlejad said Eesti 

Olümpiakomitee poolt kingiks peapaela ja kaks pakki 

tervislikke näkse. 

 

 

Muusikanädal 

Kuulasime sel nädalal rohkem muusikat. Meil käis 

Eesti Kontsert külas kontsert-loenguga 1000 aastat 

muusikat. 

Meile esinesid Meelika Hainsoo – laul, viiul, hiiu 

kannel, 10-keelne kannel, karmoška ja Kulno Malva 

– laul, akordion, torupill, viled, okariina, lokupill, 

sansula. 

Käisime koos läbi seiklusrikka teekonna, mis algas 

tuhande aasta eest talutares ja lõppes tänapäeva 

pärimusmuusikafestivali laval. 

 

  

  
 

Haridusfestival 

Ettevõtlike koolide esindajad kogunesid sel aastal 

haridusfestivaliks Haapsallu. 

Meie kooli õpilastel oli koos õpetaja Merikesega seal 

täita väga vastutusrikas roll: nimelt olid meie 

seitsmendikud juhendamas festivalil kolme töötuba. 

Lisaks saadi ka ise töötubades osaleda ja ettevõtlike 

koolide edulugusid kuulata. 

 

 

Esimene lumi 

Selle aasta esimene lumi tuli maha just  koolivaheajal 

ja andis võimaluse õues lustida, mängida lumesõda ja 

ehitada lumememme. 

Tore, et sai veidikeseks eemale arvutist ja 

nutiseadmetest. 

Lund jagus küll vaid nädalaks, aga rõõmu sellest oli 

palju.  



 

Koolilehe küsimustele vastasid sel sügisel meie kooli  tööle tulnud õpetajad 

 

 

 

 Meie kehalise kasvatuse 

õpetaja 

Meie loodusainete 

õpetaja 

 

Meie muusikaõpetaja 

Kes olete ja kust olete 

pärit?  

 

 

Olen Kristin Raudberg. 

Sündinud Põlvas, ent 

elanud pea terve elu 

Tallinnas. 

Hetkel elan ja õpin 

Tartus. 

 

Olen Irja Kivimägi.  

Minu sünnikodu on 

Tartumaal, Võnnus. Oma 

põneva haridustee teatud 

etapi lõppedes olen 

jõudnud tagasi koju. 

Olen kahe, nüüd juba 

täiskasvanud imetoreda 

poja ema. 

Saverna Põhikoolis olen 

loodusainete õpetaja, mis 

tähendab, et mul on rõõm 

aidata õpilastel õppida 

bioloogiat, loodus-

õpetust, geograafiat, 

keemiat, inimeseõpetust 

ja loomulikult 

loodusõpetust. Võimalus 

on olla ka 8. ja 9. klassi 

klassijuhataja ning 

pikapäevarühma 

kasvataja. 

 

Olen Tiina Konks.  

Pärit olen Tartust, aga 

vanavanemate poolt üsna 

siinsest kandist  - Veski 

vallast (Kõlleste vald). 

Lapsepõlve suved on 

kõik Prangli külas 

veedetud. 

 

Mis koolid olete 

lõpetanud?  

 

Tallinna Mustamäe 

gümnaasiumis 

omandasin põhikooli 

hariduse, sealt edasi 

liikusin gümnaasiumisse 

Tallinna 21. kooli. 

Seejärel lõpetasin 

bakalaureuseõppe 

Tartu Ülikoolis kehalise 

kasvatuse ja spordi 

erialal ning nüüd 

omandan samas 

ülikoolis ning samal 

erialal ka magistrikraadi. 

 

Eks neid koole on 

üksjagu lõpetatud, kõik 

sai alguse aga Võnnu 

Keskkoolist, mis minu 

õpingute ajal muudeti 

Võnnu Põhikooliks. See 

muutus tõi mulle rea 

erinevaid valikuid, 

mistõttu oma 

keskhariduse koos 

veterinaarvelskri erialaga 

omandasin Väimela 

NSTs. Seejärel jätkusid 

õpingud samal suunal 

EPAs,aga õpingute ajal 

toimus see imetore 

riigikorra muutus, 

mistõttu tekkis vajadus 

muuta eriala. Järgmine 

etapp kulmineerus 

õpingutega Eesti 

Maaülikoolis, kus sai 

kaitstud ka doktorikraad. 

Samal perioodil oli huvi 

ja võimalus omandada 

lilleseadja-ringijuhi 

kutse, Tartu Ülikoolis 

õpetaja kutse ja töötada  

 

Põhikooli lõpetasin 

Tartus Tamme 

Gümnaasiumis, seejärel 

Elleri-nimelise 

muusikakooli ja Tallinna 

Riikliku 

Konservatooriumi klaveri 

erialal. 

 

 



 

Rannu Keskkoolis 

bioloogia ja loodus-

õpetuse õpetajana ning 

mitmeid aastaid 

teadlasena ja tudengite 

juhendajana. 

 

Millised hobid Teil on? 

 

Minu kõige suurem hobi 

ongi sport, millega ma 

tegelen igapäevaselt ning 

ei kujutaks elu ilma 

spordita ettegi. Veel 

meeldib mulle väga käia 

teatris ning vabal 

ajal lugeda erialast 

kirjandust. 

Mulle väga meeldib 

laulda, ent kahjuks ei 

kannata seda 

"annet" väljaspool 

koduseinu presenteerida 

 

Eelkõige meeldib 

aiandus nii nokitsedes 

kui nautides. Meeldib ka 

reisida, metsas jalutada, 

kokata ja teha käsitööd 

ning laulda.  

 

Väga erilisi hobisid mul 

pole, aga huvi tunnen 

paljude asjade vastu : 

mõned võõrkeeled, 

reisimine ja koduaiandus, 

lugemine ja muidugi 

muusika kuulamine. 

Inimesed on ka  

huvitavad, aga looduses 

tunnen end kindlasti 

paremini kui linnamelus. 

Pere on mulle väga tähtis 

ja see on mul päris suur. 

 

Millised on 

tulevikuplaanid? 

 

 

Tulevikus loodan ennast 

aina rohkem harida ning 

jõuda kunagi ka 

eliittreeneri 

staatusesse. 

 

Areneda loodusainete 

õpetajana ja asendada 

vääriliselt nii mõnedki 

aastad noori õpetajaid, 

võimaldamaks neil 

nautida iga hetke oma 

lastega.  
 

Raske öelda -  teha omalt 

poolt parim, et 

muusikaharidus aitaks 

inimeseks kasvada. 

 

Mis meeldib Saverna 

koolis? 

Õpilased ja kolleegid on 

väga toredad. Kooli 

ruumid on 

õpilassõbralikud. 

Vajalikud õppevahendid 

on olemas.  

Kool on väike ja armas, 

õpilased väga rõõmsad ja 

mõistvad.  

 

Saverna koolis meeldib 

ilus inimsõbralik 

keskkond, abivalmis 

kolleegid, armsad lapsed 

ja huvitavad noored 

inimesed, keda tunnen 

kahjuks veel vähe. 
 

 

Isadepäev 

10. novembril tähistasime koolis isadepäeva. Seekord 

oli õhtusel üritusel kavas kontsert, töötoad ja 

kohvilaud. 

Kontserdil esinesid 1.-5. klassi õpilased, kes laulsid, 

lugesid luuletusi ja mängisid erinevaid pille. Eriti 

toredad olid 2. klassi Marta viiulisoolod. 

Programmi juhtisid 8. klassi õpilased Kerttu ja Karel, 

kelle kohta võib öelda vaid kiidusõnu. 

Töötube oli avatud kolm: 7. klassi õpilased 

juhendasid käsitööklassis, kunstialaselt sai end 

proovile panna Kerttu ja Erna-Heleene abil ning 

Taavi ja Kristjan andsid näpunäiteid puutöös. 

Meisterdajaid jagus igasse klassi küllaga. 

Kohvilaua olid kodunduse klassi seadnud 4.-7. klassi 

õpilased, kes olid päeval küpsetanud hulgaliselt 

suupisteid. 

 

 

 

Kõik küpsetised söödi viimse raasuni ära - järelikult 

olid need väga maitsvad. 

Suur tänu kõigile, kes ürituse korraldamisel abiks 

olid ja aitäh peokülalistele! 

Tekst Ivi Luht 

 

Aasta isa 2017 
 

 

Aasta isa tiitli sai lapsevanem, kes on kolme tubli 

lapse isa. Ta  osaleb kooli üritustel, on aidanud kooli 

arendustöös. Ta on andnud meie õpilastele ja 

õpetajatele erakordse võimaluse –  näha kunsti väga 

lähedalt ja osaleda kunstniku jaoks väga olulisel 

sündmusel - näituse avamisel.  

 

Aasta isa 2017 on Koit Nerva. 

Palju õnne! 
 

 

 



      

   Lapsevanemad töötubades                                                                                                       Foto Alar Tamm 
 

   

   Õpilased isadepäeva kontserdil esinemas                                                                                 Foto Alar Tamm 



Algklasside õpilased 2017/18. õppeaastal 
 

1. klass                                                                          2. klass 

           
   1. klassi õpilased ja klassijuhataja Kaire Siimus                 2. klassi õpilased ja klassijuhataja Ulja Uibo 
 

  3.klass                                                                                  4. klass 

      
3. klassi õpilased ja klassijuhataja Kaire Siimus                    4. klassi õpilased ja klassijuhataja Ulja Uibo 

 
 

Esimese perioodi kokkuvõte 
 

Oleme oma kooliaasta 35 õppenädalat  jaotanud neljaks 9-nädalaseks perioodiks, millest viimane on teistest 

pisut lühem.  

01. septembrist kuni 10. novembrini oli I periood, mille lõpuks panid õpetajad välja selle õppeaasta esimesed 

kokkuvõtlikud hinded.  

Meil on põhjust uhkust tunda nende viie õpilase üle, kellel on tunnistusel  kõik viied. Tosinal õpilasel on 

tunnistused neljad ja viied.   

Üheksal õpilasel on vaja rohkem pingutada, sest nende seniseid õpitulemusi tuli hinnata puuduliku hindega.  

 

Oleme koostöös Rajaleidja Keskusega saanud kolmele õpilasele kohaldusi õppe- ja kasvatustöös ning praegu 

katsetame, millised metoodikad annavad paremaid tulemusi. 
 

Soovime kõigile õpilastele tahet õppida ja uusi teadmisi omandada, lapsevanematele soovime jaksu oma last 

toetada ja aega koos lapsega olemiseks.  

Teine periood kestab  11. novembrist 2017 kuni 26. jaanuarini 2018. 

Vaheaeg on 23. detsember 2017 – 07. jaanuar 2018. 

Kolmas periood 27. jaanuarist – 07. aprillini 2018. 

Vaheaeg 24. veebruarist – 04. märtsini 2018. 

Neljas periood 07. aprillist – 12. juunini 2018. 

Vaheaeg 21. aprillist kuni 01. maini 2018. 

Suvevaheaeg algab 13. juunist (välja arvatud 9. klassi õpilased). 

 


