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2019. aasta loomloom-kobras
kobras
Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee. korraldasid
luulevõistluse „Kopra kodu kaldavees.“ Konkursil osales ligi 400 õpilast. Kuus
luuletust olid kirjutatud Saverna kooli õpilaste poolt. Žürii valis välja 26 kirjatööd ja
parimate seas oli ka meie kooli õpilane Meribel Pukk. 29. novembril käis Meribel
auhinnaüritusel Eesti pikima kopratammi juurde Esnas.
Palju õnne Meribel ja õpetaja Ivi!

KOPRAL KODU KALDAVEES

TÖÖKAS KOBRAS

Eesti esinäriline
karvakasukaga kobras
pikkust parasjagu meeter
kuni kolmekümmend kilo
kuhilpesa katsetaja
kaldanõlva kraabitseja
suvel söögilaual taimed
talvel toiduks koor ja oksad
tagavaraks talletatud
kiskjaid kardab koledasti
hoiatavalt häiret annab
saba vette sulpsatab.
Meribel Pukk 6.klass

Kobras on üks töökas loom,
talle maitseb puukoor.
Puid ta maha võtab kähku,
hundi eest poeb kiirelt plehku.
Ehitada tammi oskab ta,
vahel kaevab koopaid ka.
Kobrast pole paljud näinud,
ainult töid, mis ta on teinud.
Daniel Kure 6. klass

AASTA LOOM –
KOBRAS
PIIBRI PÄEV

Vähese vooluga jõgi mühiseb,
langeb noor kaseke tühine.
Vesi tõuseb üle kaldajõest saab see, kes pesa valvab.
Oksi aina koguneb,
kobras veab kui hobune,
mudaga kõik kinni mätsib,
ehitab ta suure pätsi.
Sisustamata veel kaldakorter,
looma jaoks see olekski totter.
Kõik mis üle, tema süles
sisse veab ning sahvri seab.
Kamilla Elise Teesalu
7. klass

Oja ääres turske kobras
paaniliselt ringi sobras,
näris paju, näris haaba,
tahtis ruttu valmis saada.
Tammi tegi pesa kaitseks,
puukoor talle väga maitses,
vaenlasi ta suurt ei karda,
puud on pärast nagu vardad.
Peale rasket tööd ja vaeva
urgu läheb veetma aega,
kammib oma pehmet karva,
kinni püütakse neid harva.
Eleri Piho 7. klass
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KOBRAS
Kobras on üks imeloom:
vette suure tammi loob.
Piiber maha võtab puud,
tugevad on tema luud.
Toiduks loomal pajukoor,
mida oja kaldalt toob.
Suvel otsib söögiks taime,
aga mitte kalamaime.
Kobras pelgab karu, hunti,
pere hoiab ühte punti.
Ta on väike töömeeselab maal, siis jälle vees.
Kaevab uru, kuhjab pesa,
ootama jääb perelisa.
Cassandra Randoja 6.klass

EHITAJA KOBRAS
Kobras elab kaldavees,
kobras, ta on töökas mees,
tubli puude langetaja,
väga osav ehitaja.
Kopral seljas kare karv,
all on pehme aluskarv,
aga tema lapik saba
kaetud hoopis soomustega.
Hambad on tal teravad,
vapralt puid ta langetab,
nendest maja ehitab
ja seal poegi kasvatab.
Raven Kalpus 6.klass

PEREPIDU ja VAPRUSEHELMED
Novembris toimunud perepeol olid vahvad
õhtujuhid Meribel ja Ruudi, loeti luuletusi,
lauldi ja mängiti pärlimängu, lõpuks saadi
suu ka magusaks.
Oluliseks osaks peost oli heategevuslik vaprusehelmeste valmistamine.
Vaprusehelmed on polümeersavist
valmistatud helmed, mida haiglates
jagatakse vähihaigetele lastele, et aidata
neil paremini oma haigusega toime tulla
ning lükkida oma haiguse kulg helmekeeks.
Õpetajad juhendasid töötubasid, et
valmiksid ikka õige suuruse ja kujuga
helmed. Kõik töötasid hoole ja usinusega
ning vormisime kogu varutud Cerniti savi
helmesteks. Hiljem küpsetasime need
ahjus ära ning saatsime MTÜ-le
Vaprusehelmed.
Tore tunne jäi, et saime heateo teha.
Ivi Luht perepeo korraldaja

Aitäh, Saverna kooliperele, kelle armastusega valmistatud helmed leidsid tee
meieni! (FB. MTÜ Vaprusehelmed)
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ERASMUS+ PROJEKTI TEGEMISTEST
Saverna Põhikool osaleb 2019/2020. õppeaastal Erasmus+ programmi raames
projektis "Cultures on a Palette". Me oleme üheks viiest partnerkoolist, teised
partnerid on Kreekast, Hispaaniast, Türgist ja Prantsusmaalt. Selle koostööprojekti
raames õpime tundma pärandi erinevaid tahke, suhtleme ja vahetame õpilasgruppe.
Õpilasvahetusi rahastab Euroopa Liit.
Novembrikuus toimus esimene kohtumine Kreekas Asopia koolis. Eestit
tutvustavate saadikute tähtis ülesanne oli 7. klassi Eleril ja Kainal ning Siimonil 9.
klassist. Esimese kohtumise teema oli looduspärand. Kõigi maade õpilased
valmistasid kodus ette esitluse oma maa loodupärandist ning esitasid selle inglise
keeles teistele. Meie noored said suures saalis esinemisega hästi hakkama.
Kõik reisipäevad olid tegevusterohked: sinna mahtusid lisaks osalevate maade
õpilaste esitlustele veel päris teaduslik seminar, arutlused ja grupitööd, Kreeka
õpilaste tantsuetendus, aga ka ekskursioonid ning piirkonna olulisimate
vaatamisväärsustega tutvumine. Nii mõnigi asi tuli ajalootunnist tuttav ette, justkui
oleks ise äkki ajalooõpiku pildi sisse sattunud. Sealne loodus on Eesti omast väga
erinev: mäed kõrgusid kohati kõrgete seintena, tänavatel kasvasid valmivate
viljadega mandariinipuud, igal pool võis näha oliivikasvatusi. Oliivide koristamisega
tutvusime ise ka ühes istanduses.
Grupitöödeks olid õpilastel erinevad ülesanded. Ajakirjanike grupp jäädvustas
selle nädala kõige olulisemad tegemised ja hetked ning koostas online ajakirja, mida
igaüks saab sirvida: shorturl.at/ckuBO. Kõigil oli kahju, et nädal Kreekas nii ruttu
möödus.
Praegu teeme juba ettevalmistusi Hispaania reisiks. Järgmised “saadikud”
valmistuvad esinema arhitektuuripärandi teemal. Maikuus ootame projektipartnereid
Eestisse. Peame kõik ühiselt selle nimel pingutama, et 17.- 23. mail meil endil tore
oleks ja külalistele hea mälestus jääks. Paljud õpilased ja nende vanemad on juba
andnud nõusoleku külalisi oma kodudes võõrustada. Suur tänu teile selle
valmisoleku eest!
Tänan kõiki, kes projekti tegemistele nii mõtte kui teoga toeks olid, eriti
toredaid reisikaaslasi Elerit, Kainat, Siimonit ja õpetaja Kairet. Aitäh õpetaja
Merikesele, kes kreeklastele toredad suveniirid meisterdas ja direktorile, kes oli
asjaajamisel väga suureks abiks.
Õpetaja Anne Uibo

Foto: Anne Uibo

-3-

TORE NÄDAL
KREEKAS
Kreekas oli tore, seal
olid väga lahked
inimesed ja saime palju
uusi sõpru. Võrreldes
Eestiga oli väga soe,
üle 20 kraadi.
Lennuaeg olid pikk ja
minul valutasid pärast
seda kõrvad mõnda
aega.
Kui olime kohale
jõudnud, siis saime
oma perede juurde
minna. Esimesel
päeval tutvusime
kooliga ja mängisime
tutvumismängu. Pärast
Foto: Anne Uibo
vaatasime teiste riikide õpilaste koostatud esitlusi ning kandsime ette ka enda oma.
Teisipäeval sõitsime koos kogu kooliga mägedesse, kus külastasime kloostrit
ja pärast seda kõndisime linnas lihtsalt ringi.
Kolmapäev oli kultuuri päev. Meid viidi kohalikku rahvamuuseumisse ja sõime
õpilaste vanemate poolt tehtud toite. Kõige parem osa sellest päevast oli see, kui me
läksime oma võõrustajate ja nende sõpradega (mina, Eleri ja veel umbes 15 inimest)
souvlakit sööma, mis on Kreekas kuulus tänavatoit. Õpetasime kreeklastele ka
eestikeelseid sõnu.
Neljapäeval ja reedel tegime grupitöid ja siis läksime teiste õpilastega
Chalkida mere äärde. Peale seda saime vaba aega, et jääjogurtit ja souvlakit süüa.
Reedel, pärast grupitööd, läksime oliiviistandusse. Hilja õhtul oli
hüvastijätupidu, kus toimus midagi diskosarnast. Omapärane oli sünnipäevalaulu
laulmine erinevates keeltes neile, kellel sel ajal sünnipäev sattus olema.
Laupäeva hommikul jätsime oma peredega hüvasti ja käisime Ateena
Akropolis ning amfiteatris. Tagasilend möödus kiiresti ja pühapäeva hommikul pool
viis olimegi kodus. Väsinud, kuid õnnelikud.
Kaina Mertsina 7.klass
Enne Kreekasse jõudmist oli mul ausalt öeldes tõsine hirm: uus riik ja pead veel
teises keeles ka rääkima (see ajas hirmu nahka), aga samas olin ma tohutult elevil.
Sinnaminek oli mul ka esimene lennukogemus. Lennata oli mõnus ja ma väga
nautisin, kui jätta kõrvale see, et kõrvad läksid lukku.
Kreekasse jõudes käisime natuke Ateenas ringi koos prantslastest
kaaslastega, sest meie lennud olid kõige varasemad. Ateena on tohutult ilus ja
rahvarohke! Asopiasse jõudes olin ma suhteliselt väsinud ja läksin peaaegu kohe
magama, kui ma oma „uude koju“ jõudsin.
Kui majutusest juba rääkida, siis kas õnneks või kahjuks, kuidas võtta, mina
omaette tuppa ei saanud, kuid pere iseenesest oli tore ja maja oli ka ilus. Kuna
tegemisi oli palju, siis perega sõin ainult kaks korda koos.
Kool oli väiksem kui meie oma, aga seal oli rohkem õpilasi. Esimesel päeval
olid looduspärandi esitlused ja üks väike pallimäng, et saada teada üksteise nimed.
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Teisipäeval ja kolmapäeval olid väljasõidud, kus meid viidi Kreeka huvitavatesse
kohtadesse ja muuseumidesse. Kolmapäeval kahjuks ilmaga väga ei vedanud,
sadas tohutult kõvasti vihma.
Neljapäeval ja reedel olid grupitööd. Mina olin manifesti töörühmas ja meie
tööks oli kokku panna üks suur powerpoint kõikidest nendest väikestest esitlustest,
mida esitasime esmaspäeval. Kõik meie grupis olid üpris vaiksed ja juhtus nii, et kes
oskas keelt, sellel polnud arvutialaseid oskusi ja sellel, kes ei osanud keelt, olid
oskused. Arvan, et lõpptulemus tuli päris ilus.
Reede õhtul oli ka hüvastijätupidu. Aga laupäeval tuli kreeklastele head aega
öelda ja sõita tagasi Ateenasse ja lennujaama.
Kreekas oli tohutult palju tänavakasse ja -koeri. Mina sain paljude kassidega
sõbraks ja mõne koeraga ka. Liiklusest niipalju, et ega liikluseeskirjadest vist väga
kinni ei peetud, tagasi lennujaama sõites istusime viiekohalises autos neljakesi
tagaistmel.
Oli tõsiselt tore nädal ja olen väga rahul, et sain Erasmus+ projekti kaudu
reisile.
Eleri Piho 7.klass

KOHTUMINE LASTEKIRJANIKUGA RAAMATUKOGUS
20. novembril
läksime Saverna
raamatukokku, et
kohtuda seal
lastekirjanik
Kristina Ruderiga.
Koos meiega olid
kohtumisel ka
Krootuse ja
Kanepi kooli
lapsed.
Kirjanik rääkis
meile sellest,
kuidas ta hakkas
raamatuid
kirjutama ja kui
kaua läheb
kirjanikul
Foto: Kanepi Teataja
raamatute
kirjutamisega
aega. Saime teada, et talle meeldis juba lapsena kirjutada. Koolis ei saanud ta
kirjandite eest sugugi „viit“, sest õpetaja sõnul olid tema kirjandid liiga pikad. Saime
teada, et külalisel on kolm last, kellest ka noorim poeg katsetab kirjutamist. Kirjaniku
esimene raamat oli „See lustakas Katarina“, mis oli kirjutatud tema enda lastest. Ta
luges oma raamatutest ka mõned lõigud meile ette. Oli vahva kuulata!
Teda oli ka huvitav küsitleda, sest ta vastas põhjalikult ja ka huumoriga. Ja
üllatav oli teada saada, et Kristina Ruder on käinud Kanepis koolis. Meeldis ka see, et
kirjanik oli nõus osalema meie kooli suvelugemise konkursi parimate autasustamisel.
See oli nii äge!
Meile see kohtumine väga meeldis, sest see oli põnev ja lustlik. Ka on tema
raamatud väga huvitavad ja soovitame neid kõigil lugeda.
4. klassi õpilased ja raamatukoguhoidja Tiina
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KÜLALISTUND
Neljapäeval, 28. novembril käis meie koolis külas Lõuna Prefektuuri kriminaalteabe
talituse juht Piia Radik-Tint. Ta rääkis 7.-9. kl õpilastele oma tööst ja sellest, kuidas ta
üldse selle elukutse juurde jõudis. Saime teada igasuguseid huvitavaid fakte.
Kriminalistid kannavad tavaliselt seljas igapäevast vormi, aga Piia Radik-Tint
oli selga pannud vormi, mida kantakse vaid pidulikel puhkudel. Sündmuskohal on
nad riietatud valgesse ülikonda, millele lisanduvad sussid, kummikindad ja näomask.
Ikka selleks, et nende DNAd kuhugi ei satuks.
Kriminalistide töös on suur abi DNAst (verejäljed, sülg, nahk), kuid suuresti
aitavad ka jäljed (jalatsi-, rehvi-, sõrmejäljed). Erinevateks olukordadeks on neil
kaasavõtmiseks erinevad kohvrid, mis sisaldavad kõike, mida võib tarvis minna.
Selleks, et kedagi vahistada, peab olema piisavalt asitõendeid, niisama ei tohi
tormata! Kõikide kurjategijate nimed sisestatakse andmebaasi, kuhu kogutakse
nende eest- ja külgvaates pildid, sõrmejäljed ja DNA. Teiste riikidega tehakse ka
tihedat koostööd, sest kuritegevus on tihti rahvusvaheline.
Vaba aja veetmiseks on kriminalistidel erinevaid võimalusi: treeningsaalid,
ujulad, võimalus käia matkamas, osaleda laulukooris või hoopis motoklubis.
Külalistund oli huvitav ja tõi nii mõnelegi õpilasele
ideid elukutsevalikuks.
Üritus sai teoks tänu projektile Tagasi Kooli, mille
kaudu käivad erinevate elualade inimesed koolides oma
ameteid tutvustamas.
Ave Hõim 8.klass

MIS ASI SEE ON?
26. novembril ERMis toimunud joonistusvõistlusel „Mis asi
see on?“ osales kuus Saverna Kooli tüdrukut. Võistlusel oli
osalejaid üle Eesti ning nii tihedas konkurentsis näitasid
meie kooli tüdrukud tugevat närvi ja head fantaasialendu.
Parima tulemuse saavutas 9. klassi õpilane Gerly Piho,
kes tuli oma vanuseklassis II kohale. Nora Lilli Maamägi,
kes konkureeris noorimas vanuseklassis, pälvis eripreemia
Palju õnne, Gerly, Nora Lilli ja õpetaja Krista!

Fotod: Krista Varul
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HELI RAIDLA NIMELINE MÄNGUASJAKONKURSS
Juba üheksas kord lasid Põlva maakonna õpilased näppudel käia ja meisterdasid
valmis erinevates tehnikates mänguasju, seekord teemal SIIL. Mänguasjakonkurss
on ellu kutsutud selleks, et tublid näputöölised saaksid oma hobist erilise
eduelamuse.
Sel aastal oli meil väga hea saak. Konkursist võtsid osa Räpina
Ühisgümnaasiumi, Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli, Mooste Mõisakooli, Põlva Kooli,
Krootuse Põhikooli ja Saverna Põhikooli õpilased. Kogunes 52 eriilmelist tööd. Meie
koolis meisterdasid siile kuusteist 1.-6. klassi õpilast. Nad õmblesid ja valmistasid ka
puidust siile – need olid toredad naeltega Kalevipoja mänguasjad.
Et ka teiste koolide töid näha, kogunesid näputööhuvilised 29. novembril meie
koolimajja. Siin oli uude klassiruumi siilidest väike näitus üles seatud. Tutvuti
siilidega, mängiti koos õpetlikku siilimängu, söödi marjakooki ja lõpuks sai iga
siilimeisterdaja ka diplomi ja auhinna. Nende eest peame tänama Põlvamaa
Omavalitsusliitu, kes toetas üritust rahaliselt. Peale lõbusat ühispilti siilidega saatsime
kaaslased koduteele. Uuel aastal tuleb juubelikonkursiks valmistuda, teemaks on
ÖÖKULL.
Suur tänu juhendajatele: Karin Pikk, Sigrid Mallene, Merle Randla, Helen
Juhkam, Merje Ootsing, Raul Rammul ja Merike Tamm.
Õpetaja Merike Tamm

Foto: Merike Tamm
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ETENDUS „LAPSEPÕLVEBÄND”
„LAPSEPÕLVEBÄND”
19. novembril käisime Tartus vaatamas etendust „Lapsepõlvebänd.” Sõitsime
bussiga Tartusse ja etendus algas kell 12.00. Meie istusime rõdul esimeses reas.
Tuled saalis kustusid ja lavale tuli peategelane Maria. Tal oli sünnipäev. Maria käis
muusikakoolis ning tahtis saada lauljaks. Talle tulid külla sõbrad, kes käisid ka
muusikakoolis. Maria vanaisa rääkis neile oma lapsepõlvest. Kui vanaisa oli olnud
teismeline, siis oli tal bänd. Maria sõbrad oskasid ka kõiki pille mängida ning koos
lauldi ja mängiti pille. See etendus õpetas mulle, et kui on suured unistused, nagu
Marialgi, siis need täituvad.
Marta Järvelt 3. klass

ÕPPEKÄIK GEOLOOGIDE JUURDE
4.-7. klassi õpilased käisid projekti "Tagasi kooli" raames külas Tartu Ülikooli
Chemicumi geoloogia osakonnas.
Väljasõit TÜ Chemicumi geoloogia instituuti oli väga huvitav. Põnev oli näha
ruume, kus geoloogid töötavad. Saime lähedalt näha masinaid, mida niisama
igapäevaselt võimalik kuskil näha ei ole. Ringkäik ruumides oli omapärane, sest sai
näha, milliste töövahenditega geoloogid töötavad ning kuidas leitut uurivad. Meile
giidiks olnud geoloogia teadur Päärn Paiste oskas väga arusaadavalt ja põnevalt
kõike seletada.
Mulle meeldis see, kui meid jaotati võistkondadesse ning pidime määrama
erinevate materjalide ja reostunud vedelike liike. Lõhn ja värvus mängivad sel puhul
sageli ninanipsu.
Oli väga huvitav ja õpetlik päev.
Kamilla Elise Teesalu 7.klass

ÕPPEKÄIK JÄÄAJA KESKUSESSE
10.jaanuaril käisid 4. ja 5. klassi õpilased KIK-i projekti raames õppekäigul „JääaegMaa arengu lahutamatu osa."
Käisime Jääaja Keskuses, kus oli päris tore. See mees, kes meile giidiks oli,
rääkis natuke keeruliselt. Ta jutustas jääajast, igilumest ja kliima soojenemisest. Me
täitsime ka ühe töölehe. Käisime teisel korrusel, kus nägime loomade topiseid, mis
olid päris ägedad. Seal oli ka hästi suur mammut.
Olen seal juba ühe korra käinud, aga väga tore oli ikka! Melani Kahar 4.klass

Ralf Meitsar
4. klass

Marleen Tverdohleb
4. klass
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JÕUDKE, JÕUDKE JÕULUKESED!
Jõuluaskeldused algasid koos detsembriga. Mis sellest, et polnud kohevat valget
lund, jõulud tulid ja olid sellegipoolest.
Lapsed korraldasid klassiüritusi, kes koolimajas, kes sõitis jõulumaale või
Tartusse uisutama. Kooliruumid said kaunistatud, hoolsalt harjutati ettekandeid.

JÕULUD ON HEATEGUDE AEG
7. klass ei tee juba kolmandat aastat jõulude ajal traditsioonilisi loosipakke, vaid
suunab selleks mõeldud rahasumma heategevusse. Kahel aastal oleme käinud
loomade varjupaigas jõulurõõmu viimas. Sel aastal pöörasime pilgud inimestele,
kellel just praegusel ajahetkel ei lähe nii hästi. 10. detsembri pärastlõunal küpsetati
kodunduse klassis muffineid ja küpsiseid inimestele, kes on Tartu Linna Varjupaigast
sunnitud öömaja otsima. Vajaminev tooraine oli kogutud raha eest ostetud ja ootas
oma aega. Nõu ja jõuga oli hindamatuks toeks õpetaja Merike Tamm. Ruudi ema
Kristi, kes küpsetamise plaanist kuulis, pakkus välja, et saadab kodututele kotitäie
piparmündilehti. Sellest kasvas välja plaan pakkida kingituseks ka kooliaia ürte.
Kaks ja pool tundi hiljem oli kaks kastitäit küpsetisi valmis ning kotitäis erinevaid ürte
ootasid starti. Vallale kuuluv buss sõitis treppi just siis, kui hakkas sadama tõelist
jõululund. Varjupaigas avanes kurb vaatepilt: elu hammasrataste vahele jäänud
inimesed seismas pikas kurvas rivis keldrikorrusel asuva ukse taga, kust valvurturvamees neid ühekaupa sisse laseb. Kui lõpuks oma kandamid kööginurka saime
toimetada, siis tatsas meie juurde vanamemm, kes oli pisarateni liigutatud sellest
heateost. Ei ole ju palju vaja, et muuta nende inimeste ükski õhtu veidike paremaks,
magusamaks, mõnusamaks.
Edasi suundusime Lõunakeskuse liuväljale, oli ka neid, kes kavatsesid
esimest korda uisutamist proovida. Õhetavad põsed ja särav naeratus rääkisid peale
uisutamist iseenda eest. Ka kojusõidul jätkus arutelu nii kodutute kui ka uisutamise
teemal. Kõik jäid käiguga väga rahule ja peavad juba plaani, mida järgmisel aastal
ette võtta.
Õpetaja Ivi Luht

MOOSTE JÕULUMAAL
12. detsembril sõitsid 1.-4. klassi õpilased Mooste Jõulumaale. Seal saime maitsta
jõulujäätist, värvida postkaarte ja tantsida. Siis aga vaatasime lahedat jõulunäidendit.
Pärast etendust saime jõuluvanalt kingituseks šokolaadi. Pärast jalutasime
bussijaamani ja giid tutvustas meile erinevaid hooneid: folgikoda ja postkontorit.
See oli väga tore väljasõit!
Marta Kont 4.klass

JÕULUPIDU
On ammune tava, et aasta lõpp toob koolides kaasa piduliku jõulupeo, mis kannab
kõiki jõuluaja ja saabuva puhkuse lainele.
Seekord sai pidu peetud täpselt toomapäeva, 21. detsembri eelõhtul ning
vabadust anti kuni kolmekuningapäevani. 6. jaanuaril olime kõik jälle koolis.
Meie väikeses koolis on jõulupidu ikka perepidu olnud – kõik kodused on
oodatud osalema ja õpilaste ülesastumistele kaasa elama. Jõuluvana tulek on alati
suure küsimärgi all – kas ta ikka leiab meid üles? Ja mil kombel peaks ta üldse
tulema, kui õues pole lumeraasu?
Lootusrikkalt alustas koolipere -Margus- Steven-Andrease juhtimisel
Jõuluvana kohale meelitamist. Marleen ja Liisa lugesid luuletusi ning suur ühiskoor
ülistas kaunilt ehitud kuusepuu ilu – ühine laul tegi kogu saalil südamed rõõmsaks.
Jõuluootus ja –tulemine oli ka 4.-5. ja 1. klassi laste lauludes. Rahulikku
leppimisaega soovisid oma luulutuses Nora Lilli ja Marta 3. klassist. Vanaaegse
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tantsu „Rigodon“ mängis viiulil 4. klassi Marta. Ponilugu kõlas 2. klassi Greete
esituses koos õpetaja Tiinaga Ja oh üllatust! – viiulil võttis viisi üles ka vene keele
õpetaja Katerina! Koos Martaga mängisid nad kena valsiloo. Pillimäng tõi peole uusi
värve ja muusikaõpetajana tean öelda, et kevadepoole hakkab meie pidudel ka
kandlemäng kõlama. Plokkflöödid said sel korral ajutiselt puhkust… aga Jõuluvanast
ei olnud veel kippu ega kõppu.
Hakkasime mõtisklema ajast – Melani ilmeka luuletuse ja 2.-3. klassi laste
lauludega. Jõulurõõmust kõneles Jaani ja Annelle luuletus. Unistasime valgest
pehmest lumest ja lumememmedest: 4.-5. klass kandis ette reipa „Lumehange räpi“.
Tütarlaste ansambel laulis vaiksest pehmest lumesajust ja ka vallatustest
lumehanges, kui karupükste taskus on ema tehtud kaeraküpsis. Ilusa häälega lastest
meil puudust ei ole – Kaur oli võluv solist laulus „Jõulusoov,“ teda toetasid Greete ja
Marta Kont. 9. klassi neiud Laura Bogdanov ja Neleliis laulsid talve võlumaast.
Jõuluvanast ei olnud aga ikka veel midagi kuulda…
Võtsime veelkord ette võimsa võlujõu – ühislaulmise. Üleilma tuntud
„Jõulukella“ laulu lõpus oli ometi kuulda koputusi ja kobistamist. Virgalt jõudsid kuuse
juurde Jõuluvana teejuhid, kolm väikest päkapikku kelladega. Taat ise tuli tasapisi,
aga suure jutuga – ta oli meie kooli sündmustega päris hästi kursis. Aga suurt ja
rasket kingikotti polnud kuskil! Kaval Jõulumees oli jätnud kotid klassidesse ja iga
klass pidi lunastama temalt võtme, et kingituste juurde pääseda. Luuletusi tahtis ta
kuulda kõlava ja selge häälega, et ikka terve saal kuuleks ja nii oligi kõigil põnev.
Seitsmes klass oli kuidagi ülikõhnake, aga õnneks tulid abiks laste vanemaid ja
õpetajad, kes klassijuhataja Ivi kõrvale asusid. Nii saadi võti auga kätte.
Jõuluvana pani lastele südamele, et igaüks leiaks sobiva sporditrenni ja
mõtleks hoolega, kuidas kasutada kõige tulusamalt enda arendamiseks vaba aega –
inimese kõige suuremat varandust kohe tervise järel. Tervis aga tuleb sportides, ärge
seda unustage!
Muusikaõpetaja Tiina soovid lastele sobivad vägagi kokku Jõuluvana
soovidega – tegusat alanud aastat!
Õpetaja Tiina Konks
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Foto: Alar Tamm

Koolikroonika
Perepäev
8. novembril tähistati kooli võimlas esimese õppeperioodi edukat lõppu. Peo kava
oligi koostatud selliselt, et saaks meeles peetud kõiki novembrikuu tähtpäevalisi,
eelkõige tublisid isasid.
Õppekäigud Pärnusse ja Tartusse
11. novembril käisid 8. ja 9. klassi õpilased KIKi projekti raames õppekäigul Pärnus.
Õppekäigu teema oli "Kaitseala linnas Pärnu rannaniidu looduskaitseala".
4.-7. klassi õpilased käisid samal päeval projekti "Tagasi kooli" raames külas Tartu
Ülikooli Chemicumi geoloogia osakonnas. Praktilise töö käigus tekkis ka väike
võistlusmoment ning võitis võistkond Geoloogid, kuhu kuulusid Kamilla Elise,
Cassandra, Marta L, Anabel ja Kaur.
Tunnustus luulevõistluselt
13. novembril saime Lõuna-Eesti Postimeest lugedes teada, et luulevõistluse „Kopra
kodu kaldavees“ žürii tunnustas 26 kirjatöö autorit, parimate seas oli ka meie kooli
õpilane Meribel Pukk.
Erasmus+ projektiga Kreekas
11.-15. novembril olid meie õpetajad Anne Uibo ja Kaire Siimus koos kolme
õpilasega Erasmus+ projekti raames Kreekas.
Külalisõpetaja loodusõpetuse tund
14. novembril tuli koolipoolsel palvel loodusõpetuse tunde andma bioloog ja
lapsevanem Raido Kont. Sellised tunnid on alati huvitavad mõlemale poolele.
Õpilastel oli vahva ja omanäoline koolitund ning Raido sai kogeda õpetajaametit.
Tema sõnul olid õpilased nupukad ja võtsid tunnist aktiivselt osa.

Neleliis Pukk 9.klass
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Parimad pranglijad
15. novembril lõppes pranglimise I voor. Parimaid tulemusi näitasid Edgar Kuld
(vabariigis 27.kohal), Mona Rea Nerva (vabariigis 35.kohal), Kamilla Elise Teesalu,
Neleliis Pukk, Daniel Kure, Gerly Piho, Tormi Säärits, Joosep Kaur Reinsalu, Tanver
Talvis, Laura Bogdanov ja Oliver Mägi.
Vanemuise teatris
19. november olid 2. ja 3. klassi õpilased Vanemuise teatris ja vaatasid etendust
"Lapsepõlvebänd".
Matemaatikanädal.
18.- 22.novembril oli koolis traditsiooniline matemaatikanädal. Nagu ikka olid
ülesanded viiele päevale ära jagatud. Kahel esimesel päeval olid
individuaalvõistlused – esmaspäeval kiirarvutus ja teisipäeval sudoku. Edasi läksid
võistkondlikud alad: teatevõistlus, pärlimäng ja kõigi lemmik – matemaatika
maastikumäng. Iga klassi parimad said auhinna, meeles peeti ka neid, kes kõigist
võistlustest osa võtsid. Loomulikult said auhinna iga vanuseklassi kolm parimat. I-III
klassi parimad olid Hanna Brit Ermel, Eliise Linnus ja Brit Andrejev, IV-VI klassis
Marta Lehtmäe, Cassandra Randoja, Marta Kont ja VII – IX klassis Gerly Piho,
Neleliis Pukk ja Hugo Ermel.
Suvelugemise kokkuvõte ja kohtumine kirjanikuga
20. novembril tehti raamatukogus kokkuvõtteid suvelugemisest ja külas oli
lastekirjanik Kristina Ruder.
Maakondlik inglisekeelne online-viktoriin
21.novembril toimus maakondlik inglisekeelne online Quiz 8.klassile. Viktoriini
lahendamiseks oli aega 45 minutit, vastused sai otsida internetist.
Võistujoonistamine "Mis asi see on?"
26.novembril toimus ERMis võistujoonistamine "Mis asi see on?" Osales 135 last üle
Eesti. Saverna kooli lapsed olid kõik väga tublid! Nora Lilli Maamägi sai 1- 3. klassi
vanusegrupis ergutusauhinna ja Gerly Piho saavutas 7.-9.klasside arvestuses II
koha.
„Välgatus“
26.novembril osalesid meie kooli õpilased Eleri Piho, Ave Hõim, Laura Bogdanov,
Kristiina Jatsentjuk, Laura Orav ja Neleliis Pukk. Noorte ideekonkursil „Välgatus“.
Kreeka reisimuljed
27. novembril jagasid kooliperele reisimuljeid Erasmus+ projektiga Kreekas käinud
õpilased ja õpetajad. Nad näitasid slaide ja rääkisid juurde, mida põnevat Kreekas
tehti ja nähti.
Projekt Tagasi Kooli
28. novembril oli õpilaste ees Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalbüroo
kriminaalteabe talituse juht Piia Radik-Tint.
29. novembril tutvustas 4.-6. klassi õpilastele lähemalt kriminalisti elu kriminaalbüroo
kriminaalteabetalituse vanemkriminalist. Rainer Tagen. Mõlemad osutusid väga
headeks lektoriteks ning rääkisid oma karjäärist ja tööst väga põnevalt. Õpilastel oli
vahva ning kõik jäid rahule. Lisaks oli meil esimeses loengus ka TV3 operaator, kes
filmis projekti Tagasi Kooli tutvustuseks ühe saatelõigu just meie koolis. Seda sai
näha saates „Duubel“
Loeng Arktikast
6.detsembril toimus 7.-9. klassile loeng "Arktika- värav kliimamuutuste uurimiseks,"
lektoriks Martin Liira.

- 12 -

Karjääriinfo töötoad
9.detsembril toimusid töötukassa Põlva osakonna karjäärispetsialisti Ingrid Lepassoni
töötoad "Enesetundmine" 9. klassi ja "Digitaalne jalajälg" 7.-8. klassi õpilastele.
Ingrid Lepasson osutus väga huvitavaks lektoriks. 7. Ja 8. kl õpilased said ülevaate
sellest, mis funktsioon on Töötukassal, miks peab hoolega mõtlema sellele, mida
inimene sotsiaalmeediasse postitab ning lõpuks mängiti maha ka üks huvitav mäng.
Väga tore, kui reaalset elu tuuakse õpilastele lähemale ja nad saavad varakult aimu
sellest, mis neid tulevikus ees ootab.
Heategevus andis hea tunde
10. detsembri pärastlõunal kogunesid 7.klassi õpilased kodunduse klassi ja
küpsetasid muffineid ja küpsiseid. Seejärel sõitsid nad Tartusse ja viisid oma
küpsetised Tartu Linna Varjupaika, inimestele, kes on sunnitud sealt öömaja otsima.
Lisaks pakiti kingituseks ka kooliaia ürte, et varjupaiga elanikud saaksid endale sooja
teed teha. Seejärel uisutati ka Lõunakeskuse liuväljal.
Mooste Jõulumaal
12. detsembril külastasid 1.- 4. klassi õpilased Mooste Jõulumaad. Veskiteatris
vaadati jõuluetendust.
Pranglimise II voor
16.detsembril lõppes pranglimise II voor. Jälle olid parimad Edgar Kuld (vabariigis
31.koht), Mona Rea Nerva ( vabariigis 57.koht), Kamilla Elise Teesalu ( vabariigis
65.koht), Neleliis Pukk, Nora Lilli Maamägi, Eleri Piho, Siimon Teesalu, Laura
Bogdanov, Kaina Mertsina, Daniel Kure, Ave Hõim, Laura Orav, Marta Lehtmäe ja
Jaan Ader.
Stuudiopublikuks telesaate salvestusel
18. detsembril olid 7.klassi õpilased Kaina ja Kamilla Elise koos õpetaja Katerinaga
Tallinna telemajas ETV+ venekeelse muusikasaate NAROD POJOT
stuudiopublikuks. Oma silmaga oli võimalus näha, kuidas tehakse telesaadet.
Jõulupidu
20.detsembri jõulupidu pani ilusa punkti
kooliaasta esimesele poolele ja 2019.
aastale. Algas kahenädalane jõulupuhkus.
Õppekäik Jääaja Keskusesse
10.jaanuaril toimus 4. ja 5. klasside
õpilaste õppekäik Jääaja Keskusesse
teemal "Jääaeg- Maa arengu lahutamatu
osa." Programmi läbiviimist toetas KIK.
Palju õnne, koolimaja!
11. jaanuaril sai meie armas ja
lapsesõbralik koolimaja 64-aastaseks.
1954. aastal alustatud ehitus sai valmis
oodatud 1955. aasta esimese septembri
asemel südatalvel. Uutesse ruumidesse
kolis senine Vana-Piigaste 7-klassiline kool
ja kooli nimeks sai Saverna 8-klassiline
kool.
Inglise keele olümpiaad 9.klassile
17. jaanuaril osalesid Räpina Ühisgümnaasiumis inglise keele olümpiaadil
meie koolist Neleliis Pukk ja Siimon Teesalu.
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KIIDAME
tublisid õppureid
1. klassis
Liisa Kaasik, JeteJete-Liise Raig,
Laura Lisette Laur,
Karl
Raina Mertsina, K
arl Ader,
Varul,, Ranek Kattai.
Villjam Varul

2. klassis
Lisandra Kukk,
Amariel Lõhmus,
Hanna Brit Ermel,
Brit Andrejev,
Seema,,
Triinu Liis Seema
Eliise Linnus
Nora Lilli Maamägi 4.klass

KIIDAME
hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest
3. klass: NoraNora-Lilli Maamägi, Greete Haavistu,
Haavistu, Jaan Ader, Alder
Alberg.
4. klass: Melani Kahar, Mehis Kombo, Ralf Meitsar.
klass:: Marta Lehtmäe
Lehtmäe,, Anabel Meitsar
Meitsar..
5. klass
Kure,, Meribel Pukk, Cassandra Randoja.
6. klass: Daniel Kure
klass: Kamilla Elise Teesalu
Teesalu,, Kaina Mertsi
Mertsina,
7. klass
na, Mona Rea Nerva,
Eleri Piho.
klass: Gerly Piho,
9. klass
Piho, Neleliis Pukk.
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