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2019/20. õppeaasta I periood
periood

Kõik, kõik on uus septembrikuus
1. septembril alustasid õpetaja Kaire Siimuse käe all kooliteed Karl Ader, Aldrin
Alberg, Liisa Kaasik, Ranek Kattai, Laura Lisette Laur, Raina Mertsina, Jete-Liise
Raig ja Villjam Varul.

Foto: Alar Tamm

Esimese klassi laste mõtteid koolist
 Mulle meeldib koolis olla, õppida ja mängida. Mulle meeldib oma õpetaja, ta on
ilus ja sõbralik. Ranek
 Oskan hästi lugeda ja kirjutada, mul ei ole koolis raske. Tahaksin lasteaeda
tagasi, seal saab magada. Kui lasteaias olin, siis ei tahtnud küll magada. Liisa
 Hea oli siia kooli tulla, kõik olid tuttavad. Mulle meeldivad nuputamisülesanded.
Soovin, et saaksime juba oma klassiruumi. Jete-Liise
 Väga tore on õppida. Ei meeldi kui kiusatakse. Mul on muidu väga lõbus mängida.
Õpetaja on väga hea. Villjam
 Mulle meeldib väga õppida, kõige rohkem meeldib matemaatika. Mul on palju
sõpru koolis, ka pinginaabriga mängime koos. Käisime Krootusel „Kulplaste“ etendust
vaatamas ja Savernas oli „Hiirte pidu.“ Kõige rohkem meeldis mulle Pokukonverents,
kuulasime, joonistasime ja sain auhinna. Laura Lisette
 Mulle meeldivad kõik tunnid, eriti meeldib meisterdamine. Lasteaias ei olnud
vahetunde, aga siin heliseb kell. Õpetaja Kaire ei pahanda meiega, ta on hea. Raina
 Mulle on kõik lapsed tuttavad. Mul on palju sõpru oma klassis. Kaire on tore
õpetaja. Karl
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Uus algus. Uued õpetajad Saverna koolis
Loodusainete õpetaja Helen Oppar
Olen Helen, põline võrukene. Lõpetasin Ruusmäe Põhikooli ning sellega paralleelselt
Võru muusikakooli, siis Tartu Karlova Gümnaasiumi (muusikaklassi). Seejärel sain
Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas põhikooli loodusteaduste õpetaja
eriala ning lõpetasin sama kõrgkooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna
magistrantuuri keemiahariduse erialal.
Saverna koolis olen seetõttu, et siin sain erialast tööd. Meeldib, et kool on
väike. Tuleviku peale ei mõtle. Vaatab, kuidas ühe päeva kaupa asi kulgeb.
Mulle meeldib väga lugeda, suvel ujun palju. Võimaluse korral mängin aegajalt ka klaverit.

Inglise keele õpetaja Anne Uibo
Minu nimi on Anne Uibo. Olen sellest sügisest Saverna Põhikooli inglise keele
õpetaja. Ma ei tule kaugelt, elan naaberkülas Valgjärvel. Minu koolitee algas Tõrva
Keskkoolis. Suur spordiarmastus viis mind peale 6. klassi Tallinna
Spordigümnaasiumi Otepää filiaali (täna on selle kooli nimi Audentese
Spordigümnaasium Otepääl), mille lõpetasin. Kõrghariduse omandasin Tartu
Ülikoolis.
Alustasin õpetajana Valgjärve Põhikoolis. Kui see kool 2011. aastal suleti, oli
lähim võimalus inglise keele õpetajana töötada Otepääl, kus õpetasin mõlemas
gümnaasiumis. See oli pingeline aeg, sest tööd oli liiga palju. Kevadel olin rõõmus,
kui leidsin, et Saverna kool otsib inglise keele õpetajat. Saverna kool on kodule
lähemal, tahtsin jälle väikeses koolis töötada. See mulle just meeldibki, et on heade
lastega väiksed klassid ja kõiki kolleege näeb iga päev, sest neid ei ole liiga palju.
Mulle meeldib ka, et koolimajas on vanu kulunud naksuvaid põrandaid ja et koolil on
kooliaed. Usun, et saan oma erinevate koolide parimaid kogemusi siin rakendada ja
arendada, olla hea õpetaja.
Mulle meeldib värskes õhus liikumine ja aiandus. Soovin, et mul oleks rohkem
aega tegeleda kokkamise ja käsitööga. Midagi huvitavat ka: kogun piparkoogivorme.

KARL ADER
1.klass
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Kehalise kasvatuse õpetaja Lennart Raudsepp
Olen Lennart ja pärit Põlvast. Hetkel elan ja töötan lisaks Saverna koolile ka Tartus.
Ma olen lõpetanud Himmaste algkooli ja Tallinna Spordiinternaatkooli. Lõpetasin
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna.
Olen Saverna koolis, sest direktor Rita kutsus mind siia tööle. Mulle meeldivad
lapsed, ehkki nendega on aeg-ajalt raske. Ka meeldivad mulle siinsed kaasõpetajad.
Kool on „mugavalt“ väike ja saab isiklikumalt õpilastele läheneda.
Mulle meeldib sõjaajalugu uurida ja palju-palju liikuda. Olen Eesti
meistrivõistlustelt võitnud medaleid võrkpallis, kergejõustikus, indiacas ja isegi
kiirrulluisutamises. Huvitav fakt minu elus on see, et minu kõige vanema ja kõige
noorema tütre sünnipäevad on täpselt ühel päeval, aga 20-aastase vahega.

JETE-LIISE RAIG
1.klass

Vene keele ja inimeseõpetuse õpetaja Katerina Puusepp.
Mul on olnud õnn teha alati seda, mis on meeldinud. Olen teinud mitmeid huvitavaid
projekte, olnud projektipõhiselt õpetaja, õpetanud inimesi pooleaastastest kuni
täiskasvanuteni. Põnevad on olnud projektipõhised õpetamised, kus mitme oskuse
omandamine on integreeritud. Olen käinud üle Eesti õpetajaid koolitamas, seega
olen käinud enamuses Eesti koolides. Kõigil neil on oma nägu.
Saverna kool on mõnusalt väike, sellel on oma positiivsed küljed. Lastega saab
paindlikumalt. õppida.
Mulle endale meeldib õppida, olen õppinud finantsjuhtimist ja noorsootööd,
täiendanud end mitmetel pedagoogilise valdkonna kursustel.
Minu hobideks on joonistamine, maalimine, käsitöö. Käin laulmas
Laulupeomuuseumi Segakooris. Meeldib käia erinevatel koolitustel ja end
järjepidevalt täiendada. Tänapäeval on ka veebi võimalik selleks kasutada, seal
leidub huvitavaid loenguid, kirjalikke materjale.
Ka lastele soovitan end täiendada, õppimine ei ole ainult koolis ja see on iga
inimese enda teha, mida ja kui palju ta teada soovib. Teadmised on kõige suurem
rikkus, need aitavad elus alati ja igal pool.
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Direktori veerg
Kätte on jõudnud 2019. aasta sügis ja
uus õppeaasta on täies hoos. Eelmisel
aastal lõpetas kooli 4 õpilast, kuid uut
õppeaastat alustas 8 esimese klassi
õpilast ning lisaks veel üks õpilane teises
klassis. Seega kasvas õpilaste arv, jõudes
69-ni. Õpetajate ridades toimus ka
vahetusi: õpetaja Anne Uibo õpetab
inglise keelt ja veab Erasmuse projekti,
õpetaja
Helen
Oppar
õpetab
loodusaineid, õpetaja Katerina Puusepp
õpetab vene keelt ja inimeseõpetust ning
tegeleb
õpilasesindusega.
Lennart
Raudsepp seisab hea kehakultuuri
arendamise
eest.
Loodan,
et
uustulnukad
on
kohanenud
meie
kooliga.
Paljud õpilased on hästi hakkama
saanud
oma
igapäevase
töö
–
õppimisega, kuid mõnel tekib raskusi
isegi kooli jõudmisega. Loodame, et
igaüks saab aru hariduse omandamise
vajalikkusest ning pingutab kooliajal, et
edaspidises elus oleks parem hakkama
saada.
Õpetajad
ei
õpeta
ainult
koolitarkust, vaid ka elutarkust. Seetõttu
on
oluline
meie
kooli
osalemine
ettevõtlike koolide ühenduses. Üheks
suurepäraseks projektiks saab olema
„100 kõrvitsat“. Retsept: sügisel lehtede
langemise ajal tuleb lehed riisuda ja
koguda suurde kotti, lisada vihmausse ja
jätta kotid talvituma, kevadel tuleb
kasvatada kõrvitsataimed, istutada need
kottidesse, suvel hoole ja armastusega
kasta ning sügisel on suured kõrvitsad
kasutamiseks koolisööklas, kodunduse
tunnis ja kui jagub, siis ka loomaaeda
viimiseks. On ju vahva ettevõtmine
õpetaja Merikesel välja mõeldud!
Jätkugu teil kõigil ideid ja vahvaid
tegemisi uuel õppeaastal!
Rita Punning
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KAMILLA ELIISE
TEESALU 7..klass

Lõpuklassi noorte mõtteid
tulevikukoolist
Üks neist mõtleb, et tulevikus võiks
 koolipäev alata hiljem,
 olla vähem tunde,
 mõni vahetund kauem kesta,
 õpikuid olla vähem,
 klassis olla paremad toolid,
 tunnid olla huvitavamad,
 vahetunnis mängida
lauamänge.
Teine õpilane arvab, et koolis
ei ole eriti vaja muutusi. Natuke
pikemad vahetunnid ja mingi
võimalus käia poes – see oleks
hea. Ka söögivahetunnid võiksid
olla
pikemad,
saaks
ennast
paremini välja puhata.
Kolmanda noore arvates
võiksid klassid olla väiksemad ja
kõik ruumid ühes majas koos. Ka
peaks
olema
suurem
mängimisruum. Õpetajad võiksid
olla normaalsed.

Euroopa keeltepäev 2019
2001. aastast alates tähistatakse 26. septembril kogu Euroopas keeltepäeva, et
tähtsustada Euroopas kõneldavaid keeli.
Meie tähistasime Saverna Põhikoolis keeltepäeva 23.septembril. Koolis
toimusid õpetajate Katerina ja Anne algatusel mitmed tegevused.
5.-9. klasside õpilaste segavõistkonnad panid oma teadmised proovile
viktoriinis. Küsimused olid nii keeltepäeva kui Euroopa kohta. Parimaks osutus
võistkond koosseisus Tormi Säärits (12. kl), Oliver Mägi (8. kl) ja Marta Lehtmäe (5.
kl).
Koostasime õpilaste ja õpetajatega ühisplakati Euroopas kõneldavates keeltes
(eesti keel kaasaarvatud). Igaüks sai plakatile lisada ühe tema jaoks kõige
huvitavama sõna. Plakatile ilmusid sõnad: saldejums, mustasukkainen,
suurejooneline, pferd, hevonen, siga, norsu, ant, kirstuvõti (tähestiku järjestikused
tähed sõnas), vanapagana rahapada (vt a-sid), best friends, umbrella, ciao, hola,
tere, ema jne.
6.-9. klasside õpilased otsisid sama sõna tähendust erinevates Euroopa
keeltes. Tõlgitud sõnad kirjutati Euroopa kontuurkaardile. Niiviisi tuletati meelde, kus
asuvad Euroopa riigid ja mis keelt neis kõneldakse. Erinevates keeltes ja tähestikes
sõna kirjutamine oli kohati tõeline väljakutse. Lisaks sai nii mõnigi õpilane teada, et
polegi olemas austria ja belgia keelt.
Õppetundides toimus muidki väiksemaid keeltepäeva teemalisi tegevusi.
Koolikokk Svetlana Kärson ühines tähistamisega ning tegi Euroopa keeltepäeva
puhul itaaliapärase koolilõuna – pasta Bolognese. Tema juba teab, mis lastele
maitseb!
Euroopa keeltepäeva tegevused kestavad veel. Kuulutasime välja ülekoolilise
T-särgi kujundamise konkursi “Euroopa keeltepäev 2020”. Konkursitööde esitamise
tähtaeg on 7. november. Laekunud töid on võimalik näha näitusel ning parima(d)
töö(d) esitame üleeuroopalisele konkursile.
Saverna Põhikooli keeltepäev on registreeritud Euroopa keeltepäeva ametlikul
kodulehel https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/etEE/Default.aspx
Keeltepäev laiendas nii laste kui õpetajate silmaringi, saime teada mõndagi
huvitavat.
Õpetaja Katerina Puusepp

Erasmus+ projekt meie koolis
Saverna Põhikool on üks viiest partnerkoolist Erasmus+ programmi raames 20192020 toimuvas projektis "Cultures on a Palette". Teised partnerid on Kreekast,
Hispaaniast, Türgist ja Prantsusmaalt.
Selle koostööprojekti eesmärk on tundma õppida ja mõista kultuuripärandi
erinevaid tahke, Eesti ja partnerriikide kultuuripärandit, avastada sarnasusi ja
erinevusi eri maade eakaaslaste elus. Lisaks sellele arendavad noored suhtlusoskust
ja arvutipädevusi, suhtluskeeleks on inglise keel.
Projekti tegevused (mõttevahetused, info jagamine) toimuvad peamiselt
online, aga lisaks sellele on plaanis ka õpilasvahetused kõigisse partnerriikidesse.
Sel õppeaastal on ees reisid Kreekasse ja Hispaaniasse. Õpilased, kes reisile
lähevad, on justkui Eesti saadikud, kes tutvustavad teiste maade õpilastele Eestit.
Õpilasvahetusi rahastab Euroopa Liit.
Maikuus ootame külalisi meie kooli.
Õpetaja Anne Uibo
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Doktor Dolittle Pärnus
4.-7. klass käis 19. septembril Pärnu teatris Endla vaatamas etendust „Doktor
Dolittle“. Kuna etendus algas kell 12, tuli meil varakult sõitma hakata, et õigeks ajaks
kohale jõuda.
Enne Pärnusse jõudmist tegime söögipeatuse, et mitte tühja kõhuga
etendusele minna. Leidsime toreda koha, kus oli väike mänguväljak, nii et peale
söömist sai ka pisut turnida.
Etendus oli vahva ja Oleg Titovi poolt huvitavalt lavastatud. Lavastus räägib
doktorist, kes leiutab ravimi, mille abil saab mõista loomade keelt ja nendega ka ise
rääkida. Koos loomadega lähevad nad päästma Ämmalahvi saart. Oli palju
huvitavaid karaktereid: hobune, koer, siga... Igaüks leidis endale oma lemmiku ja
juba vaheajal sai omavahel muljeid vahetatud. Tundus, et siga Röh-Röh oli tegelane,
kes meeldis paljudele ning Suur Klaastigu jättis müstilise mulje.
Lavakujundus oli võimas ja vahvaid situatsioone küllaga. Peale etendust
jätkus arutelu veel bussiski ja igaühel olid meenutada mõned vahvad seigad, mis eriti
meelde jäid. Naerupahvakuid kostis kogu tagasitee.
Enne koduteele asumist külastasime Pärnu Kaubamajakat, et enne pikka sõitu
kõht täis süüa. Igaüks leidis endale midagi sobivat ja tagasitee möödus kiiresti.
Teatriskäik sai teoks tänu projektist „Lapsed teatrisse“ saadud sõidutoetusele.
Kaina Mertsina ja Mona Rea Nerva 7. klass

Sügis linnuriigis
15. oktoobril käisime 5.-7.
klassi
õpilastega
õppekäigul
Pärnumaal
Kablis.
Õppekäigule
saime minna tänu KIKi
projektile. Kuigi kogu aeg
olid
olnud
vihmased
ilmad, siis just sel päeval
oli imeilus ilm ja päike
paistis.
Bussisõit
kestis
kaks ja pool tundi, kuid
see ei olnud väsitav.
Kablis
ootas
meid
matkajuht,
kellega
TRIINU LIIS SEEMA
2.klass
läksime
matkarajale.
Nägime rähnide „restorani“ ja üht väga huvitava kujuga mändi. Kordasime üle lindude
nimetused ja proovisime neid pildi järgi ära tunda.
Mere ääres asub linnumaja, kus tegeldakse lindude rõngastamisega. Seal on
suur võrk, mille alla linnud lendavad ning siis aetakse neid sinnapoole, kus võrk läheb
järjest kitsamaks ja selle lõpus on kast. Kastist võetakse lind ning pannakse talle
rõngas jala ümber. Nägime lähedalt tihast ja porri, kes olid just rõnga saanud. Saime
katsuda ja vaadata ka rõngaid.
Pärast jalutasime mööda mere äärt ühe vaateplatvormini, mida nad ise
kutsuvad Titanicuks. Seal me sõime ning hakkasimegi peale seda Saverna poole
tagasi sõitma. Oli vahva õppekäik!
Marta Lehtmäe 5. klass
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Käisime laste liikluskonverentsil.
16. oktoobril käisime Eesti Maanteemuuseumis laste liikluskonverentsil. Kõigile
osalejatele jagati nimesildid ja mapp materjalidega. Kohal olid koolid Põlvamaalt ja
Võrumaalt. Esmalt kuulasime ettekandeid ohutu liiklemise kohta ning ka nutiliikluse
kohta, sest ka telefoni tuleb kasutada ohutult, et endale ja teistele sellega pahandusi
ei tekita.
Peale ettekandeid jagati meid töötubadesse. Jaan pidi oma töötoas tegema
plakati raudteeohutusest. Nora Lilli sai teadmisi nutiliiklusest, Aaronile õpetati, kuidas
jõuda turvaliselt kooli ja koju, Greete tegi oma töötoas toidust liiklusmärke. Peale
lõunat tehti töötubadest kokkuvõte ning õpetajatele tehti oma töötoa kohta
tunnikontroll. Hästi jäid meelde see, et reisirongi peatumisteekond on 1 km pikk,
kaubarongil aga kuni 2 km ning oma paroole ei tohi jagada ka väga hea sõbraga.
Saadud uusi teadmisi jagasime ka oma koolikaaslastele.
Jaan Ader, Nora Lilli Maamägi, Greete Haavistu ja Aaron Ostrovki 3.klass

Õpioskuste olümpiaad
Olümpiaadiga oli meil mitmeid äpardusi: saime selle toimumisest teada hilja ning kui
saabus aeg võistlema minna, siis selgus, et algusaega on tund aega varasemaks
toodud. Lisaks sellele on meid klassis vaid neli, aga võistkonnas pidi olema viis liiget.
Vaatamata kõigele jõudsime õigeks ajaks ja pakkusime teistele koolidele südi
konkurentsi.
Olümpiaad toimus Põlva koolis. See kool on väga suur ning ühest ruumist
teise liikumiseks anti meile abiks majaplaan. Päris raske oli selle järgi orienteeruda
ning õiged klassid üles leida.
Ülesanded, mis meile anti, ei olnud väga rasked, aga ka mitte kerged. Meil tuli
läbida neli tuba: sinine, roheline, kirju ja ruuduline. Kõige lihtsam oli minu arvates
eesti keel ja raskeimaks matemaatika, kus oli ka selline ülesanne, mida me ei
osanudki kuskilt otsast lahendama hakata.
Võistlus pahandas Põlva kooli õpilasi, kes ei saanud olümpiaadi tõttu
raamatukokku, kus asus ruuduline tuba. Kättemaksuks ühendasid nad ruumis oleva
teleka oma telefoniga ning panid sealt muusikat. Eks see muidugi segas, aga oli
naljakas ka.
Peale võistlust saime sealses koolisööklas süüa. Tulemusi kohe teada ei
saanud, sest vastuseid kontrollisid ülesannete koostajad. Lõpuks saime teada, et
saavutasime 4. koha.
Daniel Kure 6. klass

Foto: Ivi Luht
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Maailmakoristuspäev 2019
Otsustasime ka oma kooliperega maailmakoristuspäevast osa võtta, selleks
kogunesime 20.septembril peale söögivahetundi koolimaja ette. Igaüks oli ise kodust
vana kilekoti kaasa võtnud, et mitte rohkem uut prügi tekitada. Õpetajad jagasid
soovijatele kindad, jagasime objektid klasside vahel ära ja töö läkski lahti. Käisime
üle koolistaadioni, kooli territooriumit ümbritseva heki, lasteaia bussipeatuse, allee,
kergliiklustee ja kruusatee jupi, mis ühendab kauplust vana Põlva teega.
Prügisaak oli väga suur, kokku kogusime 600 liitrit prügi, selle hulgas 10 liitrit
konisid. Ehkki sel aastal tuli keskenduda pisiprügile, siis 9.klass komistas metsas
tohutule pudelikuhjale, millest nad suutsid ära tuua ainult maapealse osa ja sedagi oli
umbes 300 liitrit. Kõik koristajad 3. kuni 9.klassini koos õpetajatega olid väga tublid.
Loodame, et iga inimene mõtleb enne prügi maha viskamist, mida see meie kõigi
elukeskkonnaga teeb.
Õpetaja Merike Tamm

Fotod: Merike Tamm
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Koolikroonika
Aktus ja perepäev
1. septembril algas Saverna kooliaasta aktusega. Sellele järgnes perepäev.
Perepäeval küpsetati pannkooke, meisterdati vastsesse õpikusse järjehoidjaid ja
mängiti lauamänge. Kooliõuel oli võimalus tutvuda Saverna vabatahtlike päästjate ja
päästeautoga ning õppida sõdurioskusi. Põnevust pakkus tollikoera külaskäik, lapsed
said teada, mis tööd teeb tollikoer ja kui tundlik on tema nina.

Fotod: Riin Kont

Pärnus teatris
19. septembril käisid 21 meie kooli õpilast Pärnu teatris ja vaatasid etendust "Doktor
Dolittle".
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Maailmakoristuspäev
20.septembril 5. ja 6.tunni ajal võttis koolipere osa maailma koristuspäevast. Prügi
koguti kooli ümbrusest ja teede äärtest.
Euroopa keeltepäev
23. septembril tähistasime koolis Euroopa keeltepäeva. 5.-9. klassi õpilastele toimus
viktoriin, kus sai näidata oma teadmisi keeltepäeva kui Euroopa kohta. Kuulutati välja
üle-kooliline Euroopa keeltepäeva T-särgi kujundamise konkurss. Parimad tööd
esindavad meie kooli üleeuroopalisel konkursil. Koolisööklas pakuti lõunaks
itaaliapärast pastarooga.
Karaski-Krootuse jooks
26. septembril osalesid õpilased alates 4. klassist esmakordselt naaberkooli poolt
korraldataval 4,3 kilomeetrisel jooksul. Meie jaoks oli see uudne ettevõtmine, seega
polnud me päris kursis võistluse korralduse ja reeglitega. Sellegipoolest pingutasime,
mis jaksasime ja läbisime raja nobedasti. Parimaid tulemusi saavutasid Tormi
Säärits, Kristiina Jatsentjuk, Hugo Ermel, Ave Hõim, Ruudi Utšenikov, Mona Rea
Nerva, Kermo Pukk, Anabel Meitsar, Joosep Kaur Reinsalu ja Marleen Tverdohleb.
Õpioskuste olümpiaad
26. septembril osales 6. klass Põlvas õpioskuste olümpiaadil. Meie kooli võistkond
saavutas tubli 4. koha.
„Hiirte pidu“ Saverna külakeskuses
30. septembril käisid algklasside õpilased külakeskuses vaatamas teatrietendust
"Hiirte pidu"
Õpetajate päeva tähistamine
4. oktoobril oli kena kontsert õpetajatele, ka päevakangelased üllatasid oma lauluga
õpilasi. Elevust pakkus õpetajate lapsepõlvefotodelt tuttavate nägude ja nimede
sobitamine. 9.klassi õpilased elasid sisse õpetaja rolli ja andsid noorematele tunde,
direktorina pidas koolielul silma peal Edgar. Nii said õpetajad kohvilauas oma
muredest-rõõmudest omakeskis vestelda. Eelmisel õhtul käisid Saverna õpetajad
ERMis teatrietendust „Ööpiltnikud“ vaatamas.
„Kulplased“ Krootusel
8. oktoobril käisid 1.-5. klassi õpilased Krootuse Rahvamajja vaatamas etendust
"Kulplased"

Ettelugemisvõistlusel auhinnatud etlejad
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Foto: Lõuna-Eesti Postimees 10.10.2019

Ettelugemisvõistlus Põlvas
9. oktoobril toimus Põlva Keskraamatukogus neljandate klasside ettelugemisvõistlus.
Üritus oli pühendatud eesti keele aastale ja kandis pealkirja „Heal meelel ja ilusal
keelel.“ Saverna kooli esindas Melani Kahar, kes saavutas suurepärase II koha!
Melani juhendajaks olid õpetaja Ulja ja raamatukogujuhataja Tiina.
Lastevanemate koosolek
9. oktoobril oli kooli lastevanemate koosolek. Emad-isad said vestelda
klassijuhatajate ja aineõpetajatega ning oma küsimustele vastuseid saada. Saalis
toimus loeng "Laps, lapsevanem, kool - see on meeskond" ning direktor rääkis
päevakohastel teemadel.
Liikluskonverents Maanteemuuseumis.
16. oktoobri liikluskonverentsil osales neli meie kooli 3.klassi õpilast ja õpetaja Kaire.
Väljasõit Kabli rannaalale KIK proj
16. oktoobril toimus 5., 6. ja 7. klassi õpilastele KIKi poolt finantseeritud õppekäik
Pärnumaale, Kabli rannaalale.
Haridusfestival Paides
17. oktoobril käisid 8. ja 9. kl õpilased Paides Haridusfestivalil. Õpilastega oli kaasas
õpetaja Merike.
Pokukonverents
18. oktoobril toimus Saverna raamatukogus Edgar Valterile pühendatud
Pokukonverents. Konverentsil esinesid ettekannetega 6. klassi õpilased, kes olid
koostanud teemakohased referaadid. Raamatukogus olid näitused õpilaste
valmistatud pokudest ning joonistused raamatukangelastest. Parimad tööd said ka
auhinnatud.
Vaheaeg!!!
21. oktoobrist algas nädal aega kestev sügisene koolivaheaeg ja 8. novembril sai läbi
esimene õppeperiood. On aeg kokkuvõtete tegemiseks ja jõuludele mõtlemiseks.
e-testid
29. ja 30. oktoobril ning 1. ja 5. novembril toimusid katselised e-testid 3. ja 6. klassile
eesti keeles ja matemaatikas; 7. klassile sotsiaalainetes.

Kooliristsõna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Kanepi vallavanema ja tööõpetuse õpetaja perenimi. 2. Üks Saverna kooli
põhiväärtustest. 3. Naaberkool, kellega jagame direktorit ja matemaatikaõpetajat. 4.
Kehalise kasvatuse õpetaja perenimi. 5. Perenimi, mis on kahel Saverna kooli
õpetajal. 6. Koduvald. 7. Vene keele õpetaja perenimi. 8. Puu, millest on kooli maaala ümbritsev hekk.
Ülalt alla: ………………………………………… - novembri nimetus rahvakalendris
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ÕNNITLEME!
Melani Kahar – saavutas
ettelugemisvõistlusel 2.koha.
2.koha
6.klassi võistkond - Cassandra
Randoja,
Randoja, Meribel Pukk, Daniel
Kure ja Raven Kalpus –
saavutas õpioskuste olümpiaadil
4. koha.
MARLEEN TVERDOHLEB
4.klass

KIITUS
hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest
3. klass: Jaan Ader, Greete Haavistu, Alder Alberg,NoraAlberg,Nora-Lilli
Maamägi, Aaron Ostrovski, Timmo Põrk
4. klass: Melani Kahar, Laur Kure, Ralf Meitsar,Ele Riin
Seema, Marleen Tverdohleb
klass:: Marta Lehtmäe ja Anabel Meitsar
5. klass
6. klass: Daniel Kure
7. klass:
klass Kaina Mertsina, Mona Rea Nerva, Eleri Piho,
Kamilla Elise Teesalu
klass: Gerly Piho
9. klass
Jete--Liise Raig, Laura
1. klassi tublid õppijad on Liisa Kaasik, Jete
Lisette
Liset
te Laur, Raina Mertsina, Karl Ader, Villjam Varul
2. klassi tublid on Lisandra Kukk, Amariel Lõhmus, Hanna
Brit Ermel, Brit Andrejev, Triinu Liis Seema
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