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2015/16. õppeaastat alustas Saverna koolis 61 õpilast, neist viis 1. klassis. Käesolev õppeaasta on kooli 60. 

juubeliaasta. Sünnipäeva peame 12. jaanuaril 2016  ning kooli töötajate ja vilistlaste kokkutulek on 13. mail.  

 

Kooli fuajee sai suvise 

remondi käigus uue ilme. 

 

Vanad tugitoolid ja diivan said 

uued katted, nüüd on mõnusad 

istumiskohad. 

  

II korrusel on tualetid ja uus 

klassiruum, kus õpitakse vene keelt. 

 

Õpilasesindus: Ulvi Eit  9. klass  (president ja esindaja hoolekogus), Nele-Liis Väise  8. klass (ase-

president), Getter Linde  9. klass (esindaja õppenõukogus), Gerly Piho  5. klass (protokollija), Taavi 

Hausenberg  7. klass, Karel Schattschneider   6. klass, Siimon Teesalu 5. klass. 

Mis toimus?                                          Fotod:Erik-Villem Lehtmäe 

  

Spordipäev  
Öökool 

 
Uus juhtkond 

 

Õpetajate päev 

Vabaviskevõistlus 

 
Keelenädal 

Aastate teenistus 

 
Tunnustatud Auhinnalaud 

 

Leivanädal 

Nunnunäitus Kohtumine kirjanik 

Margus Karuga 

Kuidas läheb? 

 

1.klass  Meil läheb hästi! 

 

Koolis läheb meil hästi, aga arvutamine on mõnikord raske ja poisid 

vahepeal kiusavad ka. Üritused on lahedad. 

Koolivaheajal oleme kodus, mängime ja riisume lehti, puhkame ja 

läheme  reisima. 

 

Pildilt puudub Markus-Talis. 



2.klass 

2. klassi õpilastel läheb hästi. Meile meeldib, et sügis on käes. 

Veel teeb rõõmu see, et saab ujumas käia, vahetunnis mängida ja 

meil on nüüd uued lauaplaadid. Meeldib ka lugeda ja jutustada ning 

isegi arvutada ja loomulikult kehalise kasvatuse tund. 

Vaheajaks plaanivad lapsed minna sugulastele külla, emmega linna, 

jalgrattaga sõitma, teha kummist käevõrusid, joonistada, vaadata 

televiisorit, mängida ja  mõni laps peab isegi sünnipäeva. Samuti 

käia vennaga "kohas, kus on palju loomi...."  

 

3.klass 

3.klassil läheb hästi!   

Tore on see, et mõnes tunnis saab  vahel ka väljas olla, näiteks 

loodusõpetuses. Meeldib, et koolis on erinevaid üritusi ja on lõbus. 

Vaheaja plaanid on erinevad: mõni läheb ujuma, mõni saab natuke 

reisida,  plaanis on natuke tööd teha ja sõpradel külas käia. 

Muude tegemiste  hulka mahub ka lugemine ja joonistamine.  

Aga eelkõige on plaanis   puhata ja välja magada! 

4.klass 

MEELDIB: Käime varem söömas, mõni päev vähe tunde, 

õpetajad on toredad, koolimaja on korras (2x),  keegi pole 

kakelnud ega kiusanud, kõigil on hinded paremad, keegi ei tee 

lollusi, uued klassid, uus klassijuhataja, üleval on vetsud, uus 

lilleaed, trennid peale kooli (2x), head tunnid,  head õpetajad. 

EI MEELDI: Ei saa ujumas käia, kiusamine (2x), kooli vara 

lõhkumine (2x), kolmapäevane tantsutund (2x), et ei ole kõik 

viied, et on ainult 1 kunstitund nädalas. 

Vaheajal: Lähen vanaema juurde, tahaksin tööl olla ja igal 

pool käia, tahaksin Tallinnasse tädi juurde, tahaksin ujuma 

minna (2x), tahaksin perega Jurmalasse minna, käin maal. 

 

 

 

5.klass 

 

Meile meeldib koolis väga. Me rõõmustame toreda klassiõhtu üle, meile 

meeldib Dixiti mäng. Suur rõõm on uutest klassikaaslastest Ingeryst ja 

Markkus- Maunost. Meile meeldis väga spordipäev. Ootame lähiajal 

muuseumisse ja kinno minekut. Loodetavasti tuleb 5.klassi kooliaasta 

väga huvitav.                                                                                     

Päikest kõigile! 

6. - 7.klass 

Poistel läheb hästi! Söök on hästi hea. Stuudium on hea, saab 

õppimist vaadata. Söögivahetund võiks pikem olla. 

Osadel tüdrukutel läheb halvasti, sest hinded on halvad ja 

põhjuseks on ikka enda laiskus. Osadel tüdrukutel läheb 

hästi. Diivan ja tugitoolid on mõnusad! 

Vaheajal on plaan puhata ja külla minna. 

 
 

 

8.klass 

Hästi läheb, mõnel on hinded korras, mõnel enam-vähem. Kõigil on 

veel rõõmus tuju ja meeleolu lustakas. 

Plaanid vaheajaks: puhata, puhata, puhata, lihtsalt lebos olla. Mõnel 

ärksamal hetkel  tuleks raamatut lugeda, koos klassikaaslastega 

kirjanduse projekti  valmistada, kodus puud riita laduda ja trenni 

jõuda. Oma lõbuks käia kinos, mängida arvutimänge ja sõpradega 

sidet pidada. 



 

9.klass 

Päris hästi läheb, ei saa kurta. Proovime hakkama saada. Üritame 

õppida samal tasemel kui eelmisel aastal, harjume uute õpetajate ja 

nende õpetamismeetoditega.  

Söögivahetund on natuke liiga lühike:( 

Vaheajal läheme Rootsi. 

 

Pildilt puuduvad: Ulvi, Regina ja Hardi 

Uus õpetaja: 

 Leili Ivask 

 inglise keele õpetaja 

Aino Mõttus              

vene keele õpetaja 

Maarja Põder              

loodusainete õpetaja 

Kaire Siimus              

klassiõpetaja 
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Olen pärit Võrumaalt 

Antsla ligidalt. 

Olen inglise keele 

õpetaja ja 6.-7. klassi 

juhataja. 

Sündinud Tartus. Minu 

lapsepõlvekodu asub 

Tartumaal Tähtvere 

vallas Ilmatsalus. 

Praegu töötan Saverna 

Põhikoolis vene keele 

õpetajana ja Kanepi 

Gümnaasiumis 

huvijuhina.  
 

Olen pärit Lääne-

Virumaalt Kadrinast. 

Sealsamas Kadrina 

külje all on 

elanud minu isaisa- 

poolne suguvõsa 

vähemalt kuus 

põlvkonda. Praegu 

elanVõru linnas. 

Olen 1. klassi juhataja 

ning õpetan lisaks 

loodusõpetust ning 

inimeseõpetust 

mõnedes klassides. 

Pärit olen Maaritsast, 

kus olen  ka peaaegu 

kogu elu elanud. Olen 

kolme lapse ema. 
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Lõpetasin Antsla 

Keskkooli ning 

praegu olen jõudmas 

õpingutega lõpusirgele 

Tartu Ülikoolis, kus 

õpin inglise keelt ja 

kirjandust. 

 

Lõpetasin 1982. aastal 

Ed.Vilde nimelise 

Tallinna Pedagoogilise 

Instituudi, omandades 

koolieelse kasvatuse 

metoodiku ja psühho-

loogia õpetaja kvalifi-

katsiooni (olgu lisatud, 

et läbi kõikide kooli-

aastate oli minu  

lemmikaineks vene 

keel). 

 

Lõpetasin Kadrina 

Keskkooli, kus õppi-

sin 12 aastat oma 

kooliteest. Sama 

kooli on lõpetanud ka 

minu isa, vanaisa ja 

vanavanaisa (vanaisa 

ja vanavanaisa ajal 

polnud kool küll kesk-

kool). 

Pärast keskkooli lõppu 

elasin aasta Saksa-

maal, kus töötasin 

vabatahtlikuna ja 

õppisin saksa keelt. 

Õpetajaks õppisin 

Tartu Ülikoolis. 

Õppisin Saverna 

Põhikoolis 9 aastat. 

Seejärel 3 aastat Tartu 

Descartes'i Lütseumi 

prantsuse keele 

eriklassis ning 

klassiõpetaja sai 

minust Tartu 

Ülikoolis. 
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Hobisid on mul 

mitmeid, mille hulgast 

võin välja tuua näiteks 

kokanduse, tervise- 

spordi, aianduse ning 

suviti seenel ja marjul 

käimise. Lisaks püüan 

olla mõõdukalt aktiivne 

tugitoolisportlane - olen 

pikka aega olnud 

Vormel 1 suur austaja. 

 

Juba lapsepõlvest peale 

on minu lemmikhobiks 

olnud aiandus. Oma 

maja ja aed – need on, 

mis loovad tõelise 

kodutunde, kus võid  

õnnelik olla ka ilma 

erilise õnneta, kust 

tahad rõõmsa tujuga 

tööle tulla ja õhtul 

tagasi minna! Meeldib 

lugeda ja külalisi 

kostitada. 

 

Läbi aasta tegelen 

aktiivselt koorilauluga 

- laulan Võrus sega- 

kooris Hilaro.  

Suviti, kui on rohkem 

aega, käin palju 

looduses matkamas nii 

jalgrattaga, jala kui 

süstaga. 

 

Mulle meeldib väga 

lugeda ning maailma 

avastada. Koos perega 

reisimine puhkuse ajal 

või õhtu raamatu 

seltsis on parim viis 

mõnusaks 

ajaveetmiseks. 
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Senised muljed Saverna 

koolist on igati head. 

Kollektiiv on tore ning 

samuti hindan ma seda, 

et mul on oma klassi-

ruum. 

Õpetajana soovin lastes 

äratada inglise keele 

vastu veelgi suuremat 

huvi kui seni. Õpilased 

on väga tublid ja tragid, 

mistõttu oleks nendega 

tore jõulupeol laulda 

koos jõululaule või 

esineda suisa mõne 

toreda lühinäidendiga. 

Saverna kool on armas, 

soe ja kodune, nii nagu 

üks väike maakool 

olema peabki. Juba 

esimesest siinviibimise 

päevast tunnen väga 

abivalmis ja lahket 

kollektiivi, viisakaid 

õpilasi ja muudki. Kogu 

majast otsekui õhkub 

heasoovlikkust ja 

mõistmist. See kõik 

teeb heameelt, annab 

jõudu ja tahet töötada.  

Savernas meeldib 

mulle see, et kõik 

tunnevad kõiki, et 

klassid on 

väikesed ja jõuab 

tunnis igale õpilasele 

tähelepanu pöörata. 

 

Saverna kool on 

armsalt väike ja see 

on kooli suur eelis. 

Õpetajal jätkub aega 

ja tähelepanu kõigi 

õpilaste jaoks.  
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Seniste kogemuste 

põhjal loodan väga, et 

saan siin koolis veel 

pikki aastaid töötada. 

 

 

Minu lähim plaan on  

töötada selles meeldivas 

koolis kindlasti veel 

mõned aastad, et tunda 

töörõõmu  ja jätta jälg 

oma tööst. 

Plaan on saavutada 

kord bioloogiaklassi 

tagaruumis. 

 

Üritan igapäevaselt 

teha oma tööd 

võimalikult hästi ning 

ka ise midagi uut ja 

huvitavat juurde 

õppida.  

 

Uue veerandi üritused: 
29. - 30. oktoober  6. ja 9. klass külas Narva 6. 

Koolis 
 

29. oktoobril Narva Haridusfestivali külastamine 

04.november Koolipäev teatris 

06.november kokkuvõtvad hinded 

06.november isadepäeva tähistamine kell 18.00. 

09.-13.november matemaatikanädal 

25.november kadrikarneval 

26.november kodanikupäev 

15.-22.detsember jõulunädal 

Täpsema info ürituste kohta leiab kooli veebilehelt 

ja e-päevikust. 

Sellest õppeaastast toimub meie koolis 

hindamine 9-nädalase perioodi lõpus. 

Kokkuvõtvad hinded pannakse välja 06. 

novembriks. 

Meie kooli märksõnaks on säästlikkus, hoiame 

loodust ja me ei prindi  tunnistusi iga perioodi 

lõpus paberile.  

Iga lapsevanem ja õpilane  saab e-päevikust 

hindeid vaadata. Paberil tunnistuse saavad 

õpilased viimasel koolipäeval – 3. juunil 2016. 

Täname kõiki õpilasi ja lapsevanemaid, 

kes on kooli tegemistes kaasa löönud, 

üritustel osalenud ja kooli toetanud! 

 

Suur tänu!  
„Enam ma kooli ei lähe!” 

teatab Juku pärast esimest 

koolipäeva. 

 „Aga miks siis, kullake?” 

pärib ema.  

„Mul pole seal midagi teha! 

Lugeda ja kirjutada ma ei oska, 

rääkida aga koolis ei lubata...”. 

Perele tuleb külla tädi ja ta otsustab natukene 

väikelapse arendamisega tegeleda.  

Tädi: ”Varsti lähed sa kooli, Juku, peaksid 

arvutamist oskama. Kas ema on sulle liitmist 

õpetanud?” 

Juku vastab: ”Jah!”   

Tädi: „Kui ma annan sulle kaks banaani ja 

kaks apelsini, siis milline oleks sinu vastus?” 

„Aitäh!” vastab Juku. 

Juku kutsub pärast kooli 

sõbrad külla ja tuppa 

astudes vabandab nende 

ees:” Vabandust, et mu 

tuba näeb nii imelik välja, 

ärge tehke sellest välja, 

mu vanaema just koristas 

seda...”. 

 

Sügisvaheaeg on  17. - 25. oktoober 2015.  Ilusat vaheaega! 

Kohtume taas 26. oktoobril!  
Talvevaheaeg  algab 23. detsembrist! 


