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2018-2019. õppeaasta I perioodi tegemised
01. september– 09. november 2018
2018/19. õppeaasta I periood
Käesoleva õppeaasta esimese perioodi lõpetasid väga heade tulemustega 10 õpilast. Suurepärased
õpitulemused saavutasid 3. klassi õpilased Romer Marran, Kaur Merisalu, Joosep Kaur Reinsalu,
4. klassi õpilane Kermo Pukk, 5. klassi õpilane Daniel Kure ja 6. klassi neiud Kaina Mertsina, Kärol Mägi,
Mona Rea Nerva, Eleri Piho, Kamilla Elise Teesalu.
Perioodi algul oli meil koolis 69 õpilast ja perioodi jooksul lahkus kaks õpilast. Teist perioodi alustasime 67
õpilasega.
Esimesel perioodil toimunud üritused
Esimene koolipäev
Saverna Põhikoolis algas 2018/19. õppeaasta laupäeval, 01. septembril. Oli imeilus päikseline päev ja kooli
juurde kogunes palju rahvast, sest pärast aktust toimus perepäev.
Esimesse klassi astus üheksa särasilmset õpilast. Võtsime nad oma koolipere liikmeteks ja andsime pidulikult
üle aabitsa. Saverna koolis on nüüd 69 õpilast, esimeses kooliastmes 29 õpilast, teises kooliastmes 19 ja
kolmandas kooliastmes 21. Kõige suuremas klassis 11 õpilast, kõige väiksemas 4 õpilast.
Peale õppeaasta avaaktust toimusid klassijuhataja tunnid, kus õpilased kohtusid klassikaaslaste ja
klassijuhatajatega. Koos tuletati meelde reegleid ja jagati infot. Siis söödi ühiselt meie koka poolt küpsetatud
kooki. Lapsevanemad olid valmistanud soolast näksimist ja katnud uhke laua.
Perepäeva raames oli võimalus küpsetada vahvleid, elustada nukku, osaleda meisterdamise töötubades, teha
seebimulle, uurida koljusid ja teha tutvust madudega ning muidugi kiigeplatsil kiikuda.
Koolis on õpetajaid kokku kaksteist, lisaks eripedagoog/logopeed ja direktor. Meie koolis alustasid uue
õppeaasta eel tööd uued pedagoogid: eripedagoog/logopeed Krista Sunts, inglise keele õpetaja Berit Tafenau,
kehalise kasvatuse õpetaja Aivo Noormets ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Raul Rammul. Juuli
lõpust töötab koolis kokana Heleri Luik ja alates septembrist koristab kõrvalhoonet Marili Hõimla.
Meie esimene klass
õpetaja Ulja Uibo,
õpilased Triinu Liis Seema,
Tanver Talvis,
Amariel Lõhmus,
Lisandra Kukk,
Marten Parv,
Hanna Brit Ermel,
Eliise Linnus,
Karl Mattias Pukk ja
Brit Andrejev

Uued töötajad
Küsimus / Õpetaja
nimi

Inglise keele õpetaja Berit
Tafenau

Kehalise kasvatuse
õpetaja Aivo Noormets

Eripedagoog Krista
Sunts

Kes olete ja kust
olete pärit?

Olen Berit Tafenau. Olen
pärit väikelinnast nimega
Tõrva, hetkel elan Tartus.

Mina olen Aivo
Noormets ja elan Tartus.

Olen eripedagoog Krista
Sunts. Lapsepõlvekodu oli
Valgamaal Sangastes. Elu

Olen Saverna kooli inglise
keele õpetaja ja 5. klassi
juhataja.

Mis koolid olete
lõpetanud?

Millised hobid Teil
on?

Millised on
tulevikuplaanid?

Paljastage enda
kohta mõned
huvitavad faktid!

Olen lõpetanud Tõrva
Gümnaasiumi ja Tartu
ülikoolis klassiõpetaja eriala
inglise keele lisaga ning MA
anglistikas. Olen
õppinud/elanud 11. klassis
vahetusõpilasena aasta
Belgias ja ülikooli ajal pool
aastat USAs.
Mulle meeldib väga lugeda,
samuti olen suur kinofänn.
Vabal ajal meeldib metsas
jalutada ning hobi korras
teen ka helmestikandit.

Ma olen lõpetanud
Mustla Keskkooli
(tänane Tarvastu
Gümnaasium) ja Tartu
Riikliku Ülikooli
Kehakultuuriteaduskonna
kergejõustiku erialal.

Olla parim versioon
iseendast.

Teha igapäevast tööd
hästi, innustada noori
tervislikest eluviisidest
lugu pidama ning süstida
lastesse spordipisikut.
Ülikooli ajal olen tulnud
kergejõustikus Eesti ja
Gruusia meistriks.

Teen hobi korras ehteid ja
veidi ka metalli ning
puutööd.
Kodus on kasvamas
kaksikud ja kokku on peres
3 poissi.
Meeldib kõik idamaine,
eriline.
Olen suur filmide ja
muusika fänn.

Minu hobideks on sport,
reisimine, teater,
lugemine ja
loodusretked.

ja töö on viinud mind
Tartumaale, kuid juba 30
aastat olen Otepääl tagasi.
Elan Muinas-Eesti Ugandi
maakonna südames,
Veski-Uandi talus.
Põhihariduse sain Restu
mõisas asunud 8klassilisest koolist,
keskhariduse Otepäält ja
elukutse Tartu Ülikoolist.

Loen võrdlemisi palju,
telerit eriti ei vaata. Talvel
puhkan närve kududes,
suvel ujudes ja metsas
seeni jahtides. Hooajal
tuleb aia- ja põllutöid ka
teha, aga see pole hobi
vaid vajadus.
Savernas on kena kool,
rõõmsameelsed lapsed ja
toredad kolleegid, soovin
aidata neid, kes õppimises
abi vajavad.
Ligi 40 aastat olen
koostanud lugemisvara
nendele õpilastele, kellele
on kooliõpikute tekst liiga
raske ja kes vajavad
lisaülesandeid sellest
arusaamisel. Kui
kutsutakse, siis käin
õpetajatele ja üliõpilastele
koolitusi tegemas. Olen
kaheksakordne vanaema.

Ohutu liikluse päev

Vanavanemate päev

05. septembril toimus ohutu liikluse päev ja külas
käis Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Kerli Tallo. Esimese kooliastme õpilastele tuletati
meelde liikluses kehtivaid reegleid ja mängiti
põnevaid liiklusmänge, kus tublimatele jagati
auhindu.

07. septembril tähistasime vanavanemate päeva,
ootasime kooli külla vanaemasid ja vanaisasid, et nad
oma lapse- ja koolipõlvest õpilastele räägiksid.
Mitu krapsakat vanaema tuli õpilastele rääkima oma
noorus- ja kooliajast.

Maratonijooks 2018
Põlvamaa koolinoorte MARATONIJOOKS 2018 toimus meie koolis 19. septembril. Jooksul osales õpilasi
alates 3. klassist. Meeskonna suurus oli 30 õpilast, ehk 15 tüdrukut + 15 poissi, kes 200 m kaupa üksteist
kindlas järjekorras välja vahetades läbisid kokku maratonidistantsi 42 195 meetrit.
Iga etapi lõppedes sai jooksja juua vett ja võtta energiaampsu. Jooks oli küll väsitav, kuid hea tuju ja sportlik
vaim kestis jooksu lõpuni. Järgmisel päeval olid kooli peal paljudel õpilastel jalalihased väga valusad, aga see
ei saanud pikalt kesta, sest kohe reedel toimus spordipäev, kus tuli taas oma võimed proovile panna jooksus,
palliviskes ja kaugushüppes.
Kokku kulus maratoni läbimisele rohkem aega kui eelmisel aastal, aga selleaastane maratoonar oli keskmiselt

noorem kui mullune jooksja.
Kõik jooksus osalejad said kingituseks peapaela ja väikese šokolaadi.

Keeltenädal
Septembrikuu viimasel nädalal toimus keeltenädal,
tähistamaks 26. septembril toimunud Euroopa
keeltepäeva.
Alustasime
keeltenädalat
ingliskeelse
hommikuvõimlemisega 1. korruse fuajees juba kell
08.15.
26. septembril korraldas Vikerraadio koostöös
Euroopa Komisjoni Eesti esindusega vahva
raadiomängu, kus Tallinna Euroopa Kooli õpilased
laulsid 14 Euroopa Liidu ametlikus keeles tuntud
lugu „Sepapoisid”. Vikerraadio kodulehel tuli
vastusevariantidest valida õige keel. Meie kooli 9.
klassi õpilastel oli lõbu laialt, aga vastused said kirja
ja saadetud. Kahjuks loosiauhindu meie koolile ei
sattunud, aga kogemus oli huvitav.
8. ja 9. klassi õpilased osalesid Euroopa keeltepäeva
veebiviktoriinis, mille korraldajaks oli Euroopa
Komisjoni esindus Eestis. Seekordne viktoriin oli
pühendatud Euroopa kultuuripärandi aastale ja
tutvustas Euroopas rahvaste eeposeid.
Lisaks pandi nädala jooksul enda teadmised proovile
QR mängus ja osaleti viktoriinis. Vanemate klasside
õpilased esitasid kahel päeval venekeelseid dialooge
ja nalju.
Foto Berit Tafenau
Õpioskuste maakondlik olümpiaad

Õpioskuste vabariiklik olümpiaad

Teist korda toimus Põlvamaal õpioskuste olümpiaad
6. klassidele. Saverna kooli 6. klassis on väga tublid
ja hakkajad lapsed, nii otsustaski õpetaja võistkonna
kirja panna. Olümpiaadi juhend andis teada, et
oluline on info otsimise oskus ja hästi organiseeritud
meeskonnatöö. Eeltööna tutvuti teatmeteoste ja
teabekirjandusega
ning
lahendati
erinevaid
ülesandeid. 27. septembril asusid Põlva Koolis
stardijoonele Kärol Mägi, Mona Rea Nerva, Kamilla
Elise Teesalu, Eleri Piho ja Kaina Mertsina.
Tüdrukutel tuli läbida neli töötuba ja lahendada neis
antud ülesanded. Igas toas võis olla maksimaalselt 25
minutit. Peale võistlust vahetati muljeid ja võistkond
leidis üksmeelselt, et oli väga lahe. Oli küsimusi,

Saverna Põhikooli võistkond saavutas maakondlikul
õpioskuste olümpiaadil I koha ja nad esindasid
Põlvamaad
Tallinnas toimunud vabariiklikul
olümpiaadil.
Võistlus oli raske, sest vabariikliku olümpiaadi
ülesanded on väga keerulised ja need koostatakse
Tallinna Ülikooli poolt. Tublid tüdrukud olid aga
hakkamist täis ja lubasid anda endist parima.
Vabariiklikul olümpiaadil pakkus meie tüdrukute
võistkond suurtele koolidele visa konkurentsi.
Olümpiaadiks valmistudes ja seal osaledes saadi
palju uusi teadmisi, paranes oskus infot otsida ja
leida.
Osalejaid tunnustati tänukirjaga, igaüks sai valida

millega nad jänni jäid, aga ka selliseid, mille vastus
sai kindlasti õige. Peaaegu nädal hiljem saabunud
protokoll sisaldas üllatust: Saverna kooli võistkond
saavutas maakonnas I koha.
Nüüd oli meil au esindada Põlvamaad XXIV riiklikul
õpioskuste võistlusel, mis toimus 27. oktoobril
Tallinnas.
Õpetaja Ivi Luht

raamatu, lisaks anti veel kommi, kasemahla ja
šokolaadi.
Meie edukasse võistkonda kuulusid endiselt Kaina
Mertsina, Kärol Mägi, Mona Rea Nerva, Eleri Piho ja
Kamilla Elise Teesalu. Õpilasi juhendas õpetaja Ivi
Luht.

Seenenäitus
Seekordne seenenäitus oli üsna aukartust äratav.
Loodusaine õpetaja ja õpilased tõid palju erinevaid
seeni, nii söödavaid kui ka mürgiseid, mis paigutati
kõigile vaatamiseks fuajees lauale.
Sivaka murukarika leidsid õpilased koolimaja juurest
ja see põnev seen jäi paljudele silma.
Seenenäitust käisid lisaks oma õpilastele
õpetajatele vaatamas ka lasteaia lapsed.

ja

Ujumine
Kevadel alustasid 2. klassi 9 õpilast ujumise
algõppega. Nüüd oli aeg vaadata üle, mis on kevadest
meelde jäänud ja mida suve jooksul juurde õpitud.
Õpilased on jõudnud 3. klassi ning jätkasid alates 01.
oktoobrist ujumistundidega Põlva ujulas. Viimane
ujumistund, kus pandi kõigi oskused proovile,
toimus 12. novembril.

Tasemetööd

Sihtasutus Innove on aastaid korraldanud eksameid ja
riiklikke tasemetöid. 2017/18. õppeaasta kevadel
tegid nii 3. kui ka 6. klassi õpilased eesti keele ja
matemaatika tasemetöö. Tavaliselt oli 6. klassi
õpilastel kevadel ka kolmas tasemetöö, kuid sel
aastal otsustati jaotada need ühtlasemalt ja nii
sooritasid selleks hetkeks juba 4. ja 7. klasside
õpilased loodusainete vabariikliku tasemetöö
Kevadel 2019 alustavad ujumistundidega juba uued septembris. Kuna riiklikul tasemel soovitakse üle
õpilased praegusest teisest klassist.
minna põhikooli lõpueksamite kaotamise teed, siis on
riik
huvitatud
saama
jooksvat
tagasisidet
Õppekava järgi peaks ujumise algõppe lõppedes õpitulemuste omandamise kohta aastaringselt.
õpilane ujuma vabalt valitud stiilis vähemalt 25 Oktoobrikuus sooritasid loodusainete katselise
meetrit.
tasemetöö 9. klassi õpilased ja novembri algul
sooritasid 4. klassi õpilased matemaatika katselise
tasemetöö.
Õpetajate päev
05. oktoobril toimus õpetajate päev. Nii nagu tavaks
on saanud, andsid selgi korral tunde 9. klassi
õpilased.
Kuna 9. klassis on ainult neli õpilast, otsustasid nad
väga nutikalt koolipäeva korraldada.
Nad moodustasid neli liitklassi ja õpetajate klassi.
Kuna õpetajate klassi usaldati kõige enam, anti neile
iseseisev töö kunsti- ja muusikaõpetuses.
Teistes klassides toimus tavapärane õppetöö. Kolmas
tund oli võimlas ühistund, kus noortel õpetajatel olid
ette
valmistatud
erinevate
ülesannetega
võistlusmängud.
Peale söömist toimus aktus, kus lauldi ning loeti
luuletusi õpetajatest ja õpetajatele. Mängiti kooliga
seotud teemadega „Kuldvillakut”.
Lõpuks oli õpilastel võimalik õpetajaid tänada.

„Ettevõtlik kool” ja haridusfestival
Saverna Põhikooli õpilased osalesid „Ettevõtliku
Kooli” haridusfestivalil, mis sel aastal toimus
Paides.
Meie kool oli valitud projektiga "Kiiged kooli"
nominendiks kategoorias “Parim koostöö partneriga”.
Meie projekt kestis terve aasta, kevadest kevadeni.
Projekti erinevatel etappidel olid kaasatud nii
õpilased, lapsevanemad, õpetajad kui ka meie
ettevõtmist toetavad firmad ja MTÜ.
Võistlesime selles kategoorias Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumi “Teatrikonverentsi” ja Kadrioru Saksa
Gümnaasiumi
“Saksa
keelega ettevõtlikuks”
projektidega. 18. oktoobril Paide Muusika- ja
Teatrimajas toimunud haridusfestivalil, said meie
õpilased projekti tutvustada suurel teatrilaval.
Kokkuvõttes võitis meie kool II koha Kohtla-Järve
Järve Gümnaasiumi järel.

Ettevõtliku Kooli lipp
Kevadel 2018 viisime läbi enesehindamise ja tegime
kokkuvõtted, kuidas oleme haridusprogrammi
„Ettevõtlik kool” põhimõtteid ja kriteeriume täitnud.
Programmi koolitused läbisime juba 2016/2017.
õppeaastal. Meie õpetajad olid varemgi „Ettevõtliku
Kooli”
põhimõtteid
igapäevases
õppetöös
rakendanud, kuid nüüd püütakse seda teha
süsteemsemalt.
Haridusfestivalil tunnustati „Ettevõtliku kooli”
standardiga neid koole ja lasteaedu, kus on ette
võetud organisatsiooni
süsteemne
kujundamine
terviklikuks ettevõtlikuks kooliks ja lasteaiaks.
Põlvamaalt said „Ettevõtliku Kooli” nimetuse Kanepi
Gümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium ja Saverna
Põhikool.
Saame nüüd tahvli „Ettevõtliku Kooli” logoga
paigutada fuajee seinale, samuti saame üritustel
kasutada lippu, mis meile tunnustuseks anti.

Õppereis pealinna

Aasta isa 2018

30. oktoobril said 7.-9. klassi õpilased ja mõned 6.
klassi tüdrukud minnaõppereisile Tallinna. Plaanis
oli kõigepealt vaadata NUKUteatris etendust
"Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal" ja pärast seda
külastada Eesti Ajaloomuuseumi.
Päev tuli kokkuvõttes väga huvitav: etendus oli
vapustavalt hea ja pani kaasa mõtlema;
ajaloomuuseumis sai igaüks omas tempos eksponaate
vaadata ja uusi teadmisi ammutada; lisaks leidsime
üles Eesti Käsitöö Maja, kus oli esitlemiseks väljas
100 huvitavamat näputööd õpilastelt ja õpetajatelt üle
Eesti. Kõikide teiste hulgas oli näitusel ka meie kooli
kolme tütarlapse looming: autoriteks Gerly Piho,
Kärol Mägi ja Angela Hõlst.
Tuju oli reisi lõpuni kõigil hea ja meel rõõmus. Oli
vahva päev!
Õpetaja Ivi Luht

Oleme valinud viimased viis aastat aasta isa.
Valikud on alati olnud keerulised, sest tublisid isasid
on palju. Sel aastal tunnustasime aasta isa 2018
tiitliga isa, kelle kolm last on käinud või käimas
Saverna Põhikoolis. Ta on isa, kes on oma lastele
alati olemas.
Aasta isa osaleb kooli üritustel, ta on olnud kooli
hoolekogu liige. Ta on isa, kes on alati valmis kooli
heaolusse panustama. Tema abil sai parandatud
asfaldiauke kooli ümbruses, tema abiga sai meie
kiigeprojekti käigus kiikede turvaala liivaga kaetud ja
liiva jagus ka aukus olnud kaugushüppekasti.
Saverna Põhikooli aasta isa 2018 on Tanel
Schattschneider.

Halloween Kanepi Gümnaasiumis
30. oktoobril külastasid Saverna kooli 5. klassi
õpilased
Kanepi
Gümnaasiumi,
tähistamaks
Halloween'i. Halloween on lühenenud nimetusest
pühakutepäeva laupäev (All Hallows' Even,
misjuures Hallow tähendab vanainglise keeles
pühakut).
Halloween'i tähistatakse reeglina 31. oktoobri õhtul.
Ajaloolaste arvates on selle püha juured paganlikes
ning keldi rituaalides.
Tähistamas olid mitmed Põlvamaa 4. ja 5. klasside
võistkonnad. Kohapeal said õpilased mängida
erinevaid Halloween`iga seotud mänge ja valmis Daniel Kure, Moonika Kull, Cassandra Randoja,
meisterdati ka kõrvitsast latern. Kogu tegevus toimus Meribel Pukk ja Raven Kalpus kingitusega Kanepi
sobivalt inglise keeles, kuna Halloween on Gümnaasiumi juures
populaarseim just Ameerikas.
Foto Berit Tafenau
Õpetaja Bertit Tafenau

Tulekul:
06. detsembril õppekäik Soomaale (KIK)
07. detsembril preemiareis Vastseliina (Ettevõtlik
Kool)
11. detsembril õppekäik TTÜ geoloogia instituudi
Särghaua õppekeskusesse (KIK)
Meie kooli võistkond Kanepi Gõmnaasiumis
Foto Berit Tafenau

17. detsembril etendus Ugalas "Kohtume kell 8 Noa
laeval"
20. detsember talvekontsert

Ongi aeg jätta hüvasti kalliks saanud kooliperega ja armsa koolimajaga.
Olen nelja ja poole aastaga pannud kogu oma südame ja hinge Saverna kooli, teinud oma tööd suure
pühendumusega. Kooli keskkond on muutunud, nii on remonditud ja kasutusele võetud varem kasutult või
vähest kasutust leidnud ruume, ka klassiruumid ja fuajee on saanud uue kuue. Kõikidesse remonditud
ruumidesse on pandud vesi, et igas klassis oleks võimalik käsi pesta ja juua.
Õpetajate kasutusse said kasutatud äriklassi arvutid, peaaegu kõikidel õpetajatel on võimalus kasutada
tundide ilmestamiseks projektorit. Kooli arvutiklassi sai renditud korralikud arvutid, et oleks tagatud nii
õppetundide läbiviimine kui ka tasemetööde korraldamine. Võtsime kasutusele e-päeviku Stuudium, mille
kaudu on tagatud igapäevase info liikumine ning lapsevanematel on võimalik oma lapse õpitulemustel ja
õppeülesannetel silm peal hoida.
Meil on koolis väga toredad õpilased ja lapsevanemad, kes kõik koos annavadki koolile ilme.
Mul on olnud väga tore meeskond, see on küll ajas muutunud, kuid alati koostöövalmis ja toeks olnud.
Meil said arengukava koostamisel sõnastatud väärtused ja need said ka kindakirja pandud. Selleks, et need
ikka meeles püsiks, tegi õpetaja Merike neist seinavaiba.
Meil toimuvad aineõpetajate eestvedamisel igale õppeainele pühendatud teemanädalad ja palju erinevaid
üritusi. Tunnustuseks ettevõtlikkuse arendamisel ja õppetöö sidumisel pälvisime „Ettevõtliku Kooli” tiitli.
Ka need 17 numbrit koolilehte olen mõningase abiga ja toega kokku pannud ja õpetaja Ivi poolt keeleliselt
toimetatuna jäävad needki minu siinseid tegemisi meenutama.
Kõigi nende tehtud asjade üle tunnen uhkust!
Soovin kõigile õpilastele unistamisjulgust ja unistuste täitumist! Lapsevanematele soovin jõudu ja jaksu olla
oma laste kõrval ka neil hetkedel, kui tahaks olla hoopis kusagil mujal, samas ennast kaotamata. Õpetajatele
soovin ikka uuendusmeelsust ja algatusvõimet, et ellukutsutud muudatused ei jääks ajalooks.
Minekuks ei ole häid ega halbu aegu, lihtsalt mingil hetkel tuleb selline otsus teha. Kusagil mujal on rohi
rohelisem, taevas sinisem, lumi valgem ning ootamas uued teod ja tegemised.
Lugupidavalt
Ruth Elias
Saverna Põhikooli direktor juunist 2014 – detsember 2018

