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Kooliaasta sai läbi ning aeg on teha kokkuvõtteid. Meil on palju tublisid õpilasi. Eriti väärivad esile tõstmist 

õpilased, kel kokkuvõtlikud hinded on ainult viied või kokkuvõtlikes hinnetes on üks neli. 

Saverna Põhikooli õppenõukogu otsustas 02. juunil väga hea õppimise eest tunnustada kiituskirjaga (kõik 

aastahinded viied): 

3. klass Daniel Kure, 

4. klass Kaina Mertsina, 

             Kärol Mägi, 

             Mona Rea Nerva, 

6.klass: Gerly Piho, 

                            Neleliis Pukk. 

 

Hea õppimise eest (aastahinnetes üks neli) anda tunnuskiri tublidele õppuritele: 

 4. klass: Eleri Piho, 

                       Kamilla Elise Teesalu. 
 

Meie IV perioodi tegemised  08. aprill – 16. juuni 2017 

Loodusainete nädal 

 

5.-11. aprillil oli koolis loodusainete nädal, mille 

jooksul toimusid enamasti vahetundidel nii 

traditsioonilised kui uudsed üritused. Mängiti 

loodusteemalist bingot, tehti kunsti looduslikest 

materjalidest, koolimaja ümbruses mängiti 

maastikumängu ning algklassid otsisid kevade märke 

ja mängisid staadionil erinevaid lõbusaid mänge.  

Kõigist toimunud sündmustest võtsid osa 1.-5. 

klassist: Marta Kont, Laur Kure, Kaur Merisalu, 

Joosep Kaur Reinsalu, Marleen Tverdohleb, Marta 

Lehtmäe, Anabel Meitsar, Markus- Talis Kull, 

Kermo Pukk, Meribel Pukk, Daniel Kure, Raven 

Kalpus, Mona Rea Nerva, Eleri Piho, Angela Hõlst ja 

Kärol Mägi.  
 

 

 
Fotol maastikumäng 

6.-9. klassi õpilastest osalesid kõikjal: Andra Hõim, 

Kristiina Jatsentjuk, Ingery Oja, Laura Orav ja 

Neleliis Pukk.  

 
 

 

 

Linnupuuride valmistamine 

 

Tööõpetuse tundides tegid poisid valmis neli 

linnumaja. Veidi mõõtmist, arvutamist, saagimist ja 

kopsimist ning olidki valmis.  

 

Poisid olid väga uhked, et said oma kätetöö panna 

kooli ümbrusesse puude otsa. 

Nüüdseks on pesakastid elanikud leidnud.  

 

Fotol Erik-Villem ja Taavi pesakasti paigaldamas 

Näitleja külaskäik 
 

Sel kevadel külastas Saverna kooli Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Etenduskunstide osakonna 

teatrikunsti õppekava näitleja eriala lõpetanud Kaarel Targo. Ta on näidelnud rohketes etendustes ja teda on 

saanud näha nii teles kui ka muusikalilaval. Hetkel töötab ta teatris Must Kast. Näitleja rääkis oma eduloost 

ja näitlejaks olemisest, tutvustas kooli, kus ta näitlejahariduse omandas ning viis läbi mänge, millesse kaasas 

osavalt ka õpilasi, tutvustades neile näitleja põhilisi töövahendeid - häält ja keha. Kaarel andis õpilastele 

omalt poolt kaasa ka julgustava soovituse: "Kui sa ei tea veel, kelleks saada, siis õpi! 

 



Kollase värvi päev (tibupidu) 
 

Vahetult enne suurt reedet tähistasime 1. - 4. klassi 

õpilastega tibupidu. Lapsed tulid kooli kollastes 

riietes. Korraldasime võistlusi kuldmuna 

veeretamises ja kanamuna keerutamises. Kõik, kes 

soovisid, said kevadisele oksale siduda kollase paela 

- teha kooli lihavõttepuu.  

Peo lõpetasime seebimulli sajuga. 

Samal päeval toimus ka 6. klassi klassiõhtu 

pealkirjaga „Muna”. 

 

Fotol algklasside õpilased muna veeretamas. 

   

      
 

 

 
Õpilased annetusi tegemas 
 

 

 

 
Loterii 
 

 

 

 
Kohvik ei jäänud sekundikski tühjaks 

Tuluõhtu 

Õpetaja Merikese ja 6. klassi õpilaste eestvõttel 

toimus 21. aprillil tuluõhtu kiikede ostmiseks.  

Esmalt jagati ülesanded klasside vahel. Esimese 

klassi õpilased kujundasid ja värvisid pääsmed, teise 

klassi õpilased müüsid tuluõhtu pääsmeid ja 

kontrollisid neid, kolmanda klassi õpilased 

korraldasid mänguväljaku projektide konkurssi,   

neljanda klassi õpilased kujundasid kuulutused, 

viienda klassi õpilased kogusid annetusi ja panid kõik 

annetused kirja, kuuenda klassi õpilased pidasid 

kohvikut, kus müüsid enda tehtud pirukaid,  torti, 

mahla, kohvi ja teed. Seitsmenda ja kaheksanda 

klassi õpilased tegelesid loterii ettevalmistamise ja 

lotopiletite müügiga, üheksandikud korraldasid 

põnevaid mänge.  

Loomulikult ei saanud läbi ilma laulu ja näidendita. 

Näiteringi õpilased etendasid „Kardemoni linna 

röövleid”. 
 

 
2.- 3. klassi ansambel 
 

 
Rahvast oli üsna palju ja ilm oli ilus päikseline 



Jüripäevajooks 

 

Jüripäeva teatejooks toimus sel aastal hoolimata 

muutlikust ilmast. Teatejooksuks moodustati 

segavõistkonnad, kaasatud olid kõik õpilased ja 

õpetajad. Võistkonna kapteniks oli õpetaja. 

Võistkondadel olid huvitavad nimed nagu Merikese 

Meistrid, Teele Tublid, Kaire Kiired, Ivi Isetormajad 

jne. Võitjaks osutus õpetaja Kaire võistkond Kaire 

Kiired. Pärast seda kostitati kõiki grillvorstide, salati 

ja muffinitega. Vorstide eest suur tänu Arke 

Lihatööstus AS-ile! 

 

 
Viimane vahetus lumetormis võistlust lõpetamas 

 

 
 

Kevadkontsert 

 

Kevadkontsert toimus 12. mail. Kevadkontserti juhtis 

7. klassi Karel, kes sai oma ülesandega suurepäraselt 

hakkama. Lauldi kevadest ja emadest, oli tantsu ja 

luuletusi.  Kuulutati välja aasta ema.  

 

Fotol 4.-6. klassi tütarlaste ansambel esinemas 

Moedemonstratsioon 

 

Kevadkontserdi teiseks osaks oli meie oma õpilaste 

käsitöötunnis valminud õmblustöödest meeleolukas 

moedemonstratsioon, mis on Saverna koolis juba 

pikaajaline traditsioon. Õpilased said näidata enda 

õmmeldud ja heegeldatud riideesemeid ja kotte.  

Vahetekstid, muusika ja liikumine olid õpilaste enda 

kokku pandud 

 

 
 

 

    
Õpilaste tööd 

Õpilastööde näitus 

Taas oli vaatamiseks välja pandud õppeaasta jooksul 

kunstiõpetuse ja käsitöö tundides ning ringides 

valminud tööd.  Võimla seinu katsid joonistused ja 

teised kunstiprojektid. Redelitele ja laudadele olid 

välja pandud heegeldused, kudumid, pärli- ja 

õmblustööd. 

 

   
Õpilaste kleepetööd 
 

 

AASTA EMA 2017 

Kevadkontsert toimus vahetult enne emadepäeva ja 

see andis võimaluse pidulikult välja kuulutada  

kolmanda aasta ema tiitli. Erandkorras sai aasta ema 

2017 tiitli kaks tubli ema.  

Aasta  ema 2017 - Aili Väise on ema, kes on 

kasvatanud suureks kaks poega ja nüüd on põhikooli 

lõpetamas pesamunast tütar – Nele-Liis, kes on tubli 

sporditüdruk,  hea õppur ja aktiivne noor. Aili on 

aktiivne lapsevanem, kes tunneb huvi kooli arengu 

vastu, ta on aastaid olnud kooli hoolekogu liige, 

osalenud kooli korraldatud üritustel ja talgupäevadel. 

  



 

 

    
Õpilaste kleepetööd 

Aasta ema 2017 - Merilin Juhkam, kelle peres on 

kasvamas kolm poega. Merilin on väga tugev naine, 

temast kiirgub positiivsust, kuid tema südames on 

suur mure oma poja Valteri pärast. Valter on oma 

haiguse tõttu pidanud palju koolist puuduma, kuid 

sellele vaatamata on ta suutnud klassikaaslastega 

sammu pidada ja on koos nendega põhikooli 

lõpetamas. 

Merilin on lugematul arvul tunde veetnud Valteri 

kõrval haiglas, muretsenud tema tervise pärast, 

rõõmustanud koos perega edusammude üle ja 

vaatamata raskele koormale säilitanud oma 

rõõmsameelsuse. 

Õnnitleme! Soovime edu, toetust ja hoolimist ka 

edaspidiseks! 

    

      
Valik soengupäeva stiilinäidetest 

Stiilinädal 

 

22. - 25. mail toimus meie koolis stiilinädal. Oli 

avatud stiilinurk, kus olid välja pandud vahendid ja 

aksessuaarid vastavalt päeva teemale, mida õpilased 

huviga kasutasid.  

 

Esmaspäev oli välja kuulutatud kleitide, lipsude, 

kübarate ja kaabude kandmise päevaks. Kleitides 

tulid kooli Marta Kont 1. klassist ja Marta Lehtmäe 

2. klassist, kaabut kandis Ke Nette Nerva 7. klassist.  

Teisipäeval said õpilased näidata soengute stiili. Sel 

päeval sai näha huvitavaid soenguid, millest kõige 

erilisem oli esimese klassi Ele Riin Seemal.  

Kolmapäeval sai stiilinurgas teha näomaalinguid. 

Neljapäeval propageerisime taaskasutust. 

Taaskasutuspäeval tuli 1. klassi Marta Kont kooli 

tuunikaga ning selgus, et see oli tema ema pluus. 

Stiilinädala alguse puhul käis koolis rõivadisainer 

Marileen Haan, kes tutvustas moodi ja oma ametit. 

9. klassi tutipidu 

26. mail vaatasid kõik nooremate klasside õpilased 

välisukse poole, oodates 9. klassi õpilasi. Ja sealt nad 

tulidki - kõik koos, kellel lutt suus, kellel õhupallid 

kaasas, kellel veepüstol kotis, Silver tuli lausa 

muruniidukiga! 8. klass koos klassijuhataja ja 

huvijuhiga olid 9. klassi „Nupsikute” jaoks (nii me 

neid sel päeval kutsusime) välja mõelnud põnevaid 

ülesandeid: lugemisoskuse kontroll, õhupallide 

leidmine, lõbus kommipüüdmisvõistlus koos 1. klassi 

abilistega, limbotantsu võistlus ja fotojaht.  

 

Päev lõppes 9. klassile aktuse ja viimase 

koolikellaga.  

 

Edasi on lõpueksamid ja siis ei ole  enam aega 

mängida, vaid õppida ja anda endast parim. 

 

Ülemisel fotol hommikune vastuvõtt ja alumisel 

viimane kehalise kasvatuse tund. 

 

 
 

 

 



 

  
Õpilased oma töödega 

Õpilaskonverents 
 

Otsustasime proovida I kooliastme õpilastele 

korraldada õpilaskonverentsi. 

1. klassi õpilased uurisid õhinaga loomi ja tegid neist 

kokkuvõtte, mille kandsid kaasõpilastele ette. 

2.klassi õpilased tegid süüa ja rääkisid kaaslastele, 

kuidas söögi tegemine välja tuli, millist toorainet nad 

kasutasid ja kuidas valitud toit retsepti alusel valmis. 

3. klassi õpilased uurisid puid ja tutvustasid 

kokkuvõtteid teistele.  

Konverents oli huvitav ja iga esineja sai kogemuse 

võrra rikkamaks ja saadi juurde esinemiskogemust. 

 
 

   
Tantsu õppimas 

Lõbus viimane koolipäev 

 

Selle aasta viimane koolipäev kujunes 1. - 8. klassi 

õpilastele üheks pikaks tunniks kooli võimlas. Päeva 

alustas Esteetika- ja tantsukooli treener Kätlin Kase, 

kes õpetas tervele koolile selle aasta tantsupeol 

esitatava ühistantsu "Kullakera kandjad".  

Iga klass oli selleks päevaks välja mõelnud mängu, 

mida ühiselt mängiti.  

Koos pidasime ka pikniku kooliõues, sõime 

grillvorsti ja salatit. Päev lõppes aktusega.  

Aktusel tunnustati parimaid.  

 

Lemmikõpetaja 2017 

 

Õpilaste tagasisides küsisime ka lemmikõpetaja kohta. Loetelu oli pikk, nimetatud olid peaaegu kõik meie 

õpetajad. Pooled hääled kuulusid vaid kahele õpetajale ja nii saidki nad mõlemad „Lemmikõpetaja” tiitli. 

Õpetaja Ivi Luht õpetab eesti keelt ja kirjandust. Õpetaja Ivi  on heatahtlik ja mõistev. Õiglane ja küllaltki 

karm õpetaja, keda õpilased hindavad ja austavad. 

 

Õpetaja Kärt Rebane on kolmandat aastat meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja. Vaatamata oma noorusele 

on ta nõudlik ja konkreetne õpetaja. Tema tunnid on mitmekesised ja huvitavad. Õpilased on tema käe all 

saanud end kehaliselt igati arendada. Õpetaja Kärt on mänguline ja meeldib seepärast paljudele õpilastele. 

 

 

Mida võtsime 2016/17. õppeaastast kaasa? 

1. klass 

 
1. klassi õpilased ja klassijuhataja Ulja Uibo 

Kuna 1. klassi jaoks oli see õppeaasta esimene, siis 

oli selles nende jaoks palju uut ja huvitavat. Saadi 

juurde uusi sõpru. Loomulikult saadi palju 

targemaks. Kõik õppisid paremini lugema, kirjutama 

nii kirja- kui ka trükitähtedega, arvutama, 

sihipärasemalt loodust vaatlema, meisterdama 

erinevaid asju. Samuti saadi kehaliselt palju 

tugevamaks ning õppiti erinevaid kunstitehnikaid. 

Kindlasti saadi juurde palju esinemisjulgust, sest 

laulda tuli erinevatel üritustel päris palju. Ka 

õpilastööde konverentsil saadud esinemiskogemus 

tuli kindlasti kasuks, sest töö tuli ette kanda kolme 

klassi õpilaste ees. Rõõmu tegid erinevad 

kooliüritused ja väljasõidud. Ja loomulikult olid 

vahetunnid vahvad, sest siis sai kaaslastega mängida. 



Teise klassi mõtted lõppenud kooliaastast 

 

Sel aastal me saime koolis väga targaks. Õppisime 

selgeks korrutamise ja jagamise ning selgus, et 

jagamine on päris lihtne. Meile väga meeldisid kõik 

toimunud teemanädalad ja teised üritused. 

Üheksanda klassi tutipäev oli päris naljakas ning 

näomaalingute tegemine ka. Käisime ekskursioonil 

Elistvere Loomapargis ning Jääaja Keskuses ning see 

oli ka vahva päev. Järgmisel aastal võiks rohkem 

ekskursioone olla ning huviringe võiks ka juurde 

tulla. Loodame, et kooli jääksid sama toredad 

õpetajad, nagu praegu on. 

 

 

2.klassi õpilased ja klassijuhataja Kaire Siimus 

 
 

3. klassi õpilased ja klassijuhataja Ulja Uibo  

 

3.klassi mõtted lõppenud õppeaastast 

 

3. klassi õpilased õppisid samuti uusi asju. Näiteks 

oli sellel õppeaastal esmakordselt tunniplaanis inglise 

keel. Kes soovis, sai ennast veel täiendada inglise 

keele ringis. Loomulikult saadi teadmisi juurde ka 

teistes õppeainetes. Kehalise kasvatuse tundides käidi 

ujumist õppimas. Selle oskuse omandamine oli kõigi 

laste jaoks väga oluline ning samas lõbus.  

Esinemisjulgust saadi lauldes koolipidudel ning 

esinedes õpilastööde konverentsil. Rõõmu 

valmistasid erinevad kooliüritused ja väljasõidud. Nii 

tore on sügisel neljandas klassis alustada. 

 

 Neljanda klassi kokkuvõte aastast 

 

Võtame 5. klassi kaasa hulgaliselt uusi tarkusi, mida 

sellel kooliaastal juurde saime. Oli tore kooliaasta, 

käisime kinos, tegime klassiõhtuid, olime lihtsalt 

tublid ja vahepeal tegime natuke koerustükke ka. 

Ning mis kõige tähtsam, mõõtmise tulemusena 

selgus, et kõik on kasvanud selle aasta jooksul natuke 

pikemaks!Meie klassis oli kõige rohkem tublisid 

õppureid! 

Fotol 4. klassi õpilased ja klassijuhataja Krista Varul 

 

 

 

5.klassi õpilased ja klassijuhataja Alar Tamm 

 
 

 

6.klassi õpilased ja klassijuhataja Merike Tamm 

 



7.klassi õpilased ja klassijuhataja Maarja Põder 

 
 

8.klassi õpilased ja klassijuhataja Maarja Põder 

 

Meie 2017 lõpetajad 
 

Järjekordne kevad saadab teele meie 9. klassi 

õpilased.  

Nele-Liis, Artur, Erik-Villem, Valter, Silver ja Raiko 

on saanud nii targaks, et saavad jätkata õpinguid 

gümnaasiumis ja kutsekoolis.  

 

Eksamid läksid ootuspäraselt – eesti keele keskmine 

hinne oli 4,0, matemaatikas 3,7, ühiskonnaõpetuses  

ja inglise keeles 4,5. 

 

 

 

 
9. klassi õpilased ja klassijuhataja Ivi Luht 

 

 

 
Meie lõpetajad vasakult: Valter Kuld, Erik-Villem Lehtmäe, Raiko Troska, Nele-Liis Väise, Artur Varul, 

Silver Haar ja klassijuhataja Ivi Luht 

 

Edukaid õpinguid järgnevates koolides! 
 

 

 

 

  



 

Kuidas muuta koolielu huvitavamaks? 
 

Just sellise küsimuse esitasime oma kooli õpilastele. Tuli väga huvitavaid  ettepanekuid. Loodame, et 

järgmise õppeaasta õpilasesindus lööb hoolsamalt koolielus kaasa ja korraldab nii mõnegi soovitud ürituse 

või õpilasi huvitavaid ettevõtmise. 

Õpilaste sooviks oli, et koolis toimuksid lemmikloomapäev, telkimispäev, legopäev, rattamatkapäev, 

minigolfi rada võiks olla, koolidiskori valimised, playback show, kooli kergejõustikuvõistlused, pallimängu 

vigurvõistlused, lõbustuspargi ühiskülastus, öökool, välismaa ekskursioonid, kohtumisõhtud teiste koolidega.  

Nii palju toredaid ettepanekuid!  

Kallid õpilased, mõelge suvel, millistel nendest üritustest saaksid sina organiseerimisel või läbiviimisel abiks 

olla. On ju nii, et kooli teevad omanäoliseks just selle õpilased. Olge siis järgmisel õppeaastal kokkuhoidvad 

ning koostööaltid ja te näete, kui tore on oma koolis. 

Kokkuvõttes 2016/2017.  õppeaastast peab nentima, et oli väga palju ja omanäolisi üritusi ning käis ka palju 

külalisi. Sellest, kuidas on kulgenud meie kooliaasta, saad meeldetuletuseks lugeda selle aasta eelnevatest 

koolilehtedest.  

Kui küsisin õpilastelt tagasisidet möödunud õppeaasta kohta, sain kuulda palju positiivset.  

Ilusat suvevaheaega teile, kallis koolipere! 

Huvijuht Aili Kase 

 

 

Kooli kestvusest 
 

Saverna Põhikoolis on hetkel 60 õpilast, sel kevadel lõpetab Saverna kooli 62. lend õpilasi – kuus õpilast – 

üks neiu ja viis noormeest. 

Sügisel alustab 9 õpilast meie koolis oma esimest kooliteed. Saverna kool on Põlvamaa haridusmaastikul 

täiesti arvestatav kool: meie õpilased on tublid nii ainealaselt kui ka spordis. 

 

Õpilaste tasemetöid ja põhikooli lõpueksameid on sooritatud aastaid vabariigi keskmisel tasemel. Meie PISA 

testi tulemused on väga head. Saverna kooli tublid õpilased jätkavad gümnaasiumiõpinguid enda valitud 

koolides Tartus, Põlvas ja Nõos. Õpinguid jätkatakse ka kutseõppeasutustes: Tartu ja Võru 

kutsehariduskeskuses, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. 
 

Meie koolist ei ole õpilasi madala õppeedukusega välja langenud ja pole ka neid, kes oma haridustee pooleli 

oleks jätnud. 
 

Palju segadust ja hirme on seotud valdade ühinemisega, kuid kolme valla ühinemislepingus on kirjas, et 

põhihariduse andmist jätkatakse kõikides koolides. 
 

Kui kool jääb kaugele ja ka töökohti ei ole kooli läheduses, siis kolivad lapsevanemad kohta, kus on nii kool 

kui ka töökoht. Samas annab kool tööd õpetajatele, tugi- ja abipersonalile, söökla töötajatele, aga ka 

perearstile, noortekeskusele  ja raamatukogule, kõik on omavahel seotud. Kui neist üks lüli kaob, puudutab 

see ka kõiki teisi.  

 

Meie õpetajad on jätkuvalt valmis lapsi õpetama, koolimaja muutub iga aastaga järjest kenamaks. Oleme 

ühinenud haridusprogrammiga Ettevõtlik kool, õppimine peaks olema huvitavam ja koolivälist tegevust on 

meil pigem palju kui vähe. Osaleme KIK-i projektides ning õpilastel on võimalus osa saada erinevatest 

loodus- ja keskkonnateadlikkuse programmidest. Sügisest alustab ka robootikaring. 
 

Plaanis on kahe maja ühenduskoridori loomine riigipoolse toetuse abil, et lapsed ei peaks üle hoovi ühest 

majast teise tundidesse jooksma. Hetkel on käsil eskiisprojekti tegemine. 
 

Olgem siis Saverna kooli patrioodid, toetagem kooli! Ainult nii on võimalik ka edaspidi kodulähedases koolis 

oma lastele põhiharidust saada.  
 

 

Kaunist suve ja toredat suvepuhkust! Kohtume 1. septembril! 
 
 

Ruth Elias 

Saverna Põhikooli direktor 

 


