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2016/17. õppeaasta I poolaasta on läbi saanud ja 27. jaanuaril said õpilased II perioodi 

õppetöö eest kokkuvõtlikud hinded. 

 

Tunnustame tublisid õppureid ja täname nende vanemaid: 

väga hea õppeedukuse (kõik perioodihinded on viied) eest saab kiituskirja: 
 

4. klass: Kaina Mertsina ja Kärol Mägi, 

6. klass: Gerly Piho.  
  

 Väga hea õppeedukuse (perioodihinnetes üks neli) eest saab tunnuskirja: 

3. klass: Daniel Kure, 

4. klass: Eleri Piho. 
 

Kiitus-  ja tunnuskirjad antakse tublidele õppijatele üle 23. veebruaril toimuval Eesti Vabariigi 

aastapäevaaktusel. 
 

 
 

Matemaatikanädal 
Kõige pikema traditsiooniga ainenädal on meil matemaatikanädal. Saverna kooli tublid õpilased on juba 

vähemalt 10 aastat võtnud omavahel mõõtu erinevatel aladel: nad arvutavad, nuputavad, murravad pead, 

jooksevad, nii üksi kui ka võistkonnaga ja seda kõike suure rõõmuga. Ka sel õppeaastal algas nädal 

traditsiooniliselt kiirarvutusega – nooremad õpilased pidid ainult vigu parandama, vanemad õpilased ise 

vastuse leidma. Järgnes jaapani mõistatuste päev, seekord oli ette võetud Hashiwokakero-nimeline 

mõistatus (omavahel kutsume seda sildade ülesandeks).  

Loomulikult ei puudu meie matemaatikanädalalt kunagi pranglimine. Erilisteks lemmikuteks on ikka 

teatevõistlus ja maastikumäng. Lustimist ei seganud vihm ega lumelörts. 

Kõikidest võistlustest võtsid osa rohkem kui pooled meie kooli õpilased ning neid tublisid ja üksikala 

parimaid tunnustati tänukirjaga. 

Kokkuvõtete tegemisel said just kõige visamad suu magusaks. Kohtume jälle järgmise aasta matemaatika 

nädalal! 

Matemaatikaõpetaja Merike Tamm 

 

     
Võistlustuhinas 

 

Mardipäev 
Oleme koolis pidanud oluliseks tähistada 

rahvakalendri tähtpäevi,  ka seekord tähistasime 

mardipäeva   lõbusate teatevõistlustega, millest 

osavõtmiseks kogunesid  õpilased  kahel suurel 

vahetunnil võimlasse, kus õpetaja Aili rääkis 

mardikommetest. Seejärel hakkasime osavust ja 

kiirust näitama lõbusates teatevõistlutes: 1. 

mardisilla ületamine mardiriides ja ühe 

kummikuga, 2. mardiraha korjamine pintsettidega, 

3. mardikommi avamine töökinnastega. Oli tore 

nii võistlejatel kui vaatajatel. 

 



 

 
Jalgpalli mängimas 

 

 

Kadripäev 
25. novembril, täpselt kadripäeval, toimus 

kadrikarneval. Neljanda tunni ajal ootas võimlas 

algklasside õpilasi kadriema. Paljud lapsed olid 

karnevaliks kenasti kostüümides. Kadriema rääkis 

kadrikommetest ja koos lauldi kadrilaulu. Õpiti 

koos uus laulumäng "Kadri rong". Ka kadrid ei 

saanud läbi ilma lõbusate teatevõistlusteta. 

Võisteldi kadrijalgpallis ja lumehelveste 

riputamises. Lõpetuseks pakkus kadriema 

kõikidele suuri valgeid vahukomme. Lõbus oli nii 

jalgpalluritel kui ka pealtvaatajatel. 

 

 

 

Jõuluaeg 

Jõuluaeg algas meie koolis esimese advendi 

tähistamisega 

28. novembril. Süütasime advendiküünla, laulsime 

talvelaule ja sõime piparkooke. 

Jõuluaeg jätkus askeldamistega. Teisel advendinädalal 

said kõik õpilased valmistada jõuluvanikuid.  

Kolmandal advendinädalal said kõik õpilased kooli 

küünlakojas valmistada ise vanadest küünaldest uued 

küünlad.  

Täname südamest neid vanemaid, kes saatsid jõulukuu 

meisterdamisteks meile kodus üle jäänud pärleid, 

paelu, vanu küünlaid jms. 

Viimasel advendinädalal, 19.detsembril toimus suur ja  

rahvarohke jõululaat. Jõululaadal said kaubelda kõik, 

kellel olid isevalmistatud tooted. Tänu tublidele 

lastevanematele oli laadal piparkooke, kaarte, ehteid, 

helkureid, .... nii soolast kui magusat. 

Suur tänu kõigile, kes jõuluaskeldustes oma nõu ja 

jõuga kaasa lõid. 

20. detsembril kell 18.00 - 20.00 toimus talvekontsert-

etendus. 

Kontsertetendusse olid põimitud meie kooli 

verivärskelt näiteringilt lõbusad etteasted loost 

"Kardemoni linna rahvas ja röövlid", 2. ja  3. klassi 

laste akrobaatikakava, laulud talvest ja jõuludest, Nele- 

Liisi kitarripala ja tants Esteetika tantsukoolilt, kus 

tantsivad ka meie kooli õpilased Laura ja Kristiina. Oli 

lõbus ja südamlik kontsert. Aitäh kõikidele õpilastele 

ja õpetajatele. Aitäh ka kõikidele vanematele ja 

külalistele, kes peol osalesid. Nagu öeldakse - kui on 

vaatajaid ja kuulajaid, on ka tegijaid! 

22. detsembril said õpilased oma kingitused ja 

kommikotid kätte kahelt päkapikult, kes korraldasid ka 

PÄKAPIKUDISKO. Kingituste saajaid oli palju, aga 

diskotajaid vähevõitu. Täname Saverna kooli endist 

õpilast Karl Klemmerit ja tema abilisi, kes jõuludisko 

läbi viisid. 
  

 

 

 
Jõuluvanikuid valmistamas 

 

 
Küünlakojas valminud küünlad 

 

 

 
Õpilased jõulupeol ühislaulu laulmas 



 

 
Kuldvillak 

 

 
Võistlejad  

Kooli sünnipäev 
Pidasime kooli sünnipäeva 11. jaanuaril, sest just 

sel kuupäeval 61 aastat tagasi alustas Saverna kool 

tööd uues, vastehitatud koolimajas. 

Peale aktust oli kogu kooliperel ühine 

sünnipäevakringli söömine. 

 

Sama päeva neljanda tunni ajal võisteldi 

Kuldvillakus, mille küsimused olid seotud kooli 

ajalooga. Küsimused oli jaotatud alateemadena: 

maa sool, ajalugu, sport, vilistlased, varia. 

Kõik õpilased olid jagatud võistkondadesse. Mäng 

oli pingeline ja lõbus, palju pakuti ka valesid 

vastuseid. Lõpuks võitis mängu võistkond, kuhu 

kuulusid Kristjan, Eleri, Ruudi, Kaur, Daniel ja 

Margus-Steven-Andreas. 

 

 

Sünnipäevanädala reedel etendasid näiteringis 

käivad õpilased etüüde "Kevade" teemadel. Tore 

oli kohtuda Teele ja mõisapreili, Tõnissoni, 

Imeliku, Arno, Tootsi  ja köstriga. Vaatamata väga 

lühikesele prooviperioodile olid näiteringis käivad 

õpilased rollis väga tublid.  

Kümnesse minutisse oli ära mahutatud  kõige 

olulisemad "Kevade " märksõnad. 

Suur tänu korraldajatele ja osavõtjatele! 

 

 

Head uut, tulekuke aastat! 
Hiina kalendri järgi algas ööl vastu laupäeva, 28. 

jaanuaril punase tulekuke aasta.  

Palusime kooliperel  reedel riietuda punastesse 

riietesse ja ehtida end sulgedega. 

Õpilasesinduse liikmed panid uue aasta eel kokku 

esitluse. Nele-Liis rääkis looma-aastate saamise loost 

ja uue aasta tähistamise kommetest Hiinas ja mujal 

maailmas. 

Kukeaastale on iseloomulik olla usin, ärgata vara, olla 

edukas, jõuda püstitatud eesmärgile ja saada selle eest 

ka tasutud. 

 

Edukat tulekuke aastat! 

 

 
Õpilased Nele-Liisi kuulamas 

 

 

 

    
    Esitlusele kutsuv teade 

 

 

 



 

 
Koolipere II korruse saalis 

 

 

 
Saalis olid vaatamiseks hieroglüüfid 

 

Loodusfotokonkurss 

Jaanuarikuuga lõppes meie kooli kolmas 

loodusfotokonkurss.  

Sel aastal oli tähtajaks laekunud ainult kolme 

õpilase tööd, kuid saadetud fotode hulgas oli 

väga häid ja ajakohaseid jäädvustusi. 

Parimate fotode autoreid tunnustatakse Eesti 

Vabariigi aastapäeva aktusel. Avaldame 

parimad tööd pealkirjadega :  "Rahnurikas:)", 

"Talvekülmas" ja „Kobraste kohvik”. 

 

      
      Talvekülmas 

 

 

 
 Rahnurikas 

 

 

 
Kobraste kohvik 

Üritused  III perioodil 
 
 

06.02.- 10.02.2017   Hobinädal 

06.02.2017                Hoolekogu koosolek 

13.02.- 17.02. 2017  Sõbranädal 

23.02.2017            Vabariigi aastapäeva aktus 

 

27.02.- 03.03. 2017   Kunstinädal  

28.02.2017                 Vastlapäev 

06.03. - 15.03.2017   Emakeelenädal 

18.03 – 26.03.2017   VAHEAEG 

07.04.2017                  Kokkuvõtlik hindamine 

05.04. – 12.04.2017   Loodusainete nädal 



  

 Jõululaat 

 
Kauplemas 

 

 

 

 
  

 Kaubaküllus 

   

 
Väike kaupleja 

 

  

 
Mida Sulle? 

   

 
Valikut ju on 



Jõulukontsert-etendus                

 

     Esimene klass laulmas 

 

 

       

      Kommikesed tantsimas 



  

Esteetika tantsukooli etteaste 

 

   

  Neljas klass laulmas 



 

Kommikesed riiulil 

 

Röövlid koos sõjasaagiga 

 



 

Kooli sünnipäev        

         

       Kontrollime vastust 

 

        

       Meie teame vastust! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brigitta luges ette küsimusi 

 

 

 Kogu kool mõtlemas 



 

Käsitöönädal: 

   

 
 
 
 
 
 

 

    Õpilased käsitööalaseid sõnasegadikke lahendamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
    

   Siimon töötuba juhendamas                                             Neleliis  töötuba juhendamas  

 

 

   

      

         

    


