Saverna Põhikooli ajaleht 2015/16 - 3 (7)
Sel õppeaastal on esmakordselt meie kooliaasta jagatud nelja 9-nädalase perioodi vahel. Oleme saanud
lastevanematelt tagasisidet, et selline jaotus on hea, sama ütlevad ka õpilased, kellel on varasematel aastatel
enne vaheaega olnud väsimus ja seetõttu õppimine raskem. Nüüd lõppeb meie periood nädal kuni kaks peale
vaheaega ja õpilastel on uut jõudu õppida ning saada parimaid tulemusi.
Reedel, 01. aprillil möödus kolmas õppeperiood.
Meie viielised õpilased on: Kaina Mertsina 3. klassist ja Gerly Piho 5. klassist.
E-etteütlus
Tänavusel emakeelepäeval (14.03.2016) kirjutas Vikerraadio e-etteütlust taas rekordarv inimesi, oma teksti
registreeris Vikerraadio kodulehel kokku 5573 inimest.
Kõige kiiremini ja korrektsemalt kirjutas etteütluse õpilaste kategoorias meie kooli õpilane Carolyn Lumi.
Isamaalise omaloomingu konkurss
14. märtsil toimus Kanepi Gümnaasiumis Isamaalise omaloomingu konkursi parimate tunnustamine
Meie koolist saavutas luuletamises /5.-7.klass/
I koha Kerttu Haljaspärg
joonistamises /1.-4.klass/
III koha Meribel Pukk
Õnnitleme võitjaid ja nende tublisid õpetajaid Ivi Luhta ja Krista Varulit!
Eesti keele olümpiaadi piirkonnavoor
29. jaanuaril 2016 toimunud eesti keele olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 9. - 10. klasside arvestuses
meie kooli 9. klassi õpilane Carolyn Lumi 2. koha. Carolyni juhendaja on õpetaja Ivi Luht.
Lauatennis
Põlva maakonna koolinoorte lauatennise meistrivõistlustel 4.veebruaril 2016 saavutas:
T-16 vanuseklassi I koha Nele-Liis Väise
P-14 vanuseklassi I koha Edgar Kuld
III koha Tormi Säärits
P-16 vanuseklassi I koha Silver Haar
II koha Erik-Villem Lehtmäe
III koha Sten-Marius Pannik
Juhendajad: õpetaja Kärt Rebane ja treener Leo Kann.
Võrkpall
Põlva maakonna koolinoorte võrkpallivõistlustel saavutas Saverna Põhikooli poiste võistkond II koha.
Meeskonda kuulusid:
Sten-Marius Pannik,
Ef Nei Net Nerva,
Hardi Häelme,
Erik-Villem Lehtmäe,
Silver Haar,
Artur Varul,
Kristjan Juronen.
Saverna Põhikooli tüdrukute võistkond III koha.Naiskonda kuulusid:
Ulvi Eit,
Carolyn Lumi,
Virgi Ülpri,
Nele-Liis Väise,
Kristiina Linde,
Getter Linde,
Brigitta Paal.
Juhendajad: õpetaja Kärt Rebane ja treener Leo Kann.

Selleaastast kodumaa sünnipäeva
tähistasime aktusega ja jäädvustasime selle päeva ka klassipiltidele ning kogu koolipere
ühispildile. Pildikompanii tehtud
fotosid kasutame ka tänases lehes.
Saverna koolipere moodustavad 61
õpilast ja 14 pedagoogi ning 5
koolitöötajat.
Meid on just nii palju, et mahume
kõik koos ühele pildile.

Kuidas läheb?
1.klass

Savist kassid 1. klass
Esimesel klassil läheb hästi!
1. klassi vaheaeg möödus tegusalt.
Üks
õpilane
käis
AHHAA
keskuses, üks õpilane kinos ning
üks lausa basseinipeol. Põhiliselt
oldi küll kodus. Vahepeal käidi
külas ja käisid endal külalised ning
nädalavahetusel värviti mune.

2.klass
Hästi!
Teise klassi õpilastel läheb hästi.
Lapsed on rõõmsad, et õues on juba
tunda kevadet ning ootavad, et
ilmad veelgi soojemaks läheksid ja
päike ennast ikka tihedamini
näitaks. Vaheajal mängiti palju
õues, käidi külas, värviti mune ja
loomulikult magati hommikuti
kauem.
3.klass
Punutised 3. klass
3. klassil läheb suurepäraselt!
Vaheaeg möödus kiiresti ja
huvitavalt!
Mõned õpilased käisid Lätis ja
mõned käisid ratsutamas. Jõuti
ujuma ja
rulluisutama ning
mängida. Loetud said nii mõnedki
raamatud ja tehti ka muud põnevat.
Abistati vanavanemaid ja lihtsalt
puhati.
Läheb hästi!
4.klass
4. klassi tegemised vaheajal ja veidi enne seda: käisin väljas (2X),
mängisin telefonis, käisin teatris, kinos, sõprade juures (2X), käisin
Auras 4 korda ja kinos 3 korda, käisime loodusmuuseumis ja
spordimuuseumis (3X), sõitsin rattaga, vaatasin „Kung Fu Pandat”,
käisin vennaga tööl, käisin vanaema juures (lahe oli olla), värvisin
mune, sõitsin jalgrattaga, käisime poodides ja McDonaldsis.
Muidu läheb koolis hästi: õpppimised on korras või peaaegu korras,
käitumistega on ka hästi või keskmiselt. Koolis on tore käia, tunnid on
toredad ja õpetajad on ka toredad.

Papist kassid 2. klass

5.klass

Üldiselt läheb väga hästi!
5.klassil läheb väga hästi. Ootame huviga Lääne-Virumaa reisi mai lõpus,
siis saame minna Rakvere linnusessse, Palmse mõisa ja kindlasti veeparki.
Meil on ees mitu retke oma vallas: vana Tamme koolimaja juurde,
Pikajärve mõisa ja Vana- Piigaste koolimaja juurde.
Natuke rikkusid meie tuju veerandihinded. Lastekoor teeb rõõmu, kui
oleme tublid, saame järgmisel aastal minna Tallinnasse laulupeole.
Soovime kõigile kena kevadet ja päikest!

Enam-vähem!
Kolmandal kooliveerandil külastas 6. ja 7. klass Ahhaa Teaduskeskust
ja Tartu Loodusmuuseumi. Need, kes õppekäigul osalesid, nautisid
seda väga. Kuna õppekäiguga samal päeval toimusid ka spordivõistlused, ei saanud mitu õpilast teaduskeskuse ja loodusmuuseumi külastusest küll osa võtta, ent jäid võistlustelt saadud kogemusega väga
rahule.
Vaheaja kohta laususid õpilased, ent nad peamiselt puhkasid, mängisid
lauatennist ning käisid trennis. Kolmanda õppeveerandi hinnetega on
õpilased enam-vähem rahul.

6. – 7. klass

8. klass
Meil läheb koolis hästi!
Viimased päevad on olnud väga kiired ja isegi vaheaeg pole suutnud
väsimust peletada. Klassil on olnud edukas periood. Poisid saavutasid
häid kohti spordis, Nele-Liis on toonud klassile kuulsust
omaloomingukonkurssidelt ja Valter tõestas taas, et on pranglijana
kõigile kardetav konkurent. Stabiilsed tulemused pranglimise
eelvõistlustel ja eneseületamised finaalis tõid klassile vabariiklikus
arvestuses II koha.
9. klass
9. klassi õpilased sooritasid juba enne vaheaega ja ka vaheajal
erinevatesse koolidesse sisseastumiskatseid.
Sel nädalal ootavad ees vestlusvoorud.
Soovime meie lõpetajatele õigeid valikuid ja edu!

Loovtöö
Põhikooli riiklik õppekava sätestab, et III kooliastmes korraldab kool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva
või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline.
Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt
kui ka kollektiivselt. Loovtöö korraldust kirjeldatakse kooli õppekavas.
Oleme kooli õppekavaga otsustanud, et loovtöö tehakse 8. klassis. Loovtöö koostamise maht koos eeltöö ja
vormistamisega peaks mahtuma 20 tunni sisse. Meie viiel 8. klassi õpilasel on teema valitud ja tööde
tegemine käimas.
Loovtööd tuleb korrektselt vormistatuna esitada kolmapäevaks, 27. aprilliks. Tööde kaitsmine toimub 17.
mail. Kaitsmisel osalevad õpetajad, kes kuuluvad loovtööde kaitsmise komisjoni, loovtööde kaitsjad ja
seitsmendikud, kes saavad esmase kogemuse, kuidas loovtöö teema valida, kuidas töö koostada ja kaitsta.

TEATED
Head Saverna kooli vilistlased, endised ja
praegused pedagoogid ja töötajad!

04.-08. aprill

Disaininädal

11.-15. aprill

Loodusainete nädal

03.-10. mai

Õpilastööde näitus

06. mai

Kevadkontsert 18.00

10. mai

6. klassi eesti keele tasemetöö

11. mai

3. klassi eesti keele tasemetöö

12. mai

6. klassi matemaatika tasemetöö

13. mai

Vilistlaste kokkutulek

17. mai

3. klassi matemaatika tasemetöö
8. klassi loovtööde kaitsmine 13.30

18. mai

6. klassi tasemetöö (valikaine)

23.-27. mai

Õuesõppe nädal

27. mai

Lõpukell 12.30

1. juuni

Eesti keele eksam 10.00

3. juuni

1.-8. klassi lõpuaktus 11.00

8. juuni

Matemaatika eksam 10.00

13. juuni

Valikaine eksam 10.00

17. juuni

Põhikooli lõpuaktus 15.00

Juku helistab kooli: "Tere!
Kahjuks Juku täna kooli tulla
ei saa! Tal on kõrge palavik!"
Õpetaja: "Vabandage, kes
räägib?"
Juku: "Minu ema!"

Õpetaja: „Ainult väga rumal
inimene on kõiges täiesti
kindel.”
Juku: „Kas te olete selles
täiesti kindel, õpetaja?”
Õpetaja: „Jah, täiesti kindel.”

Olete 13. mail 2016 oodatud kooli 60. aastapäeva ja
piirkonna hariduselu 230. aastapäevale pühendatud
kokkutulekule.
Esialgne AJAKAVA:
15.00 Registreerimine
15.00 – 17.00 koolimaja on avatud
17.00 kontsertaktus kooli võimlas
18.00 – 24.00 koosviibimine kooli võimlas
18.05 endiste ja praeguste pedagoogide vastuvõtt
muusikaklassis.
Kokkutuleku paremaks korraldamiseks palume oma
tulekust teatada telefonil 799 8442 või 56040508
või e-postiga kool@saverna.edu.ee
Osalustasu on 15€ kuni 30. aprillini, alates 01. maist
20 € ning kohapeal makstes 25 €.
Osalustasu kanda Valgjärve Vallavalitsuse
arveldusarvele EE322200001120255624 Swedbank.
Ülekandele palun märkida selgitusse „Kokkutulek“ ja
kindlasti oma nimi, kui nimi on muutunud, siis ka
kooliaegne nimi.
Kui Sul on võimalus ja soov kooli enam toetada,
võid osalustasu suurendada. Kokkutulekust üle jääv
summa kantakse digiklaveri soetamise fondi.

Õpetaja käsib: "Kõik, kes ennast rumalaks
peavad, tõusku püsti!"
Keegi ei tõuse.
Lõpuks tõuseb Juku aegamisi püsti.
"Nii et sina, Juku, arvad, et oled puupea?"
küsib õpetaja.
"Seda just mitte, õpetaja, aga justkui piinlik
on vaadata, et te üksi seisma peate," vastab
Juku.
Väike Juku saab koolis “kahe” ja õpetaja
kavatseb selle päevikusse kirja panna.
“Õpetaja, ma ei taha teid küll hirmutada, aga
mu isa ütles, et kui tuleb üks “kaks” veel,
võetakse kellelgi püksid maha…!”

Õpetaja: "Kui su õel on
kuus õuna ja sina võtad
temalt kaks ära - mis on
tulemus?"
Juku: "Õudne kisa!"

Õpetaja kirjutab epäevikusse: "Juku haiseb
koolis!"
Isa kirjutab vastu: "Minu
laps ei ole lill, et te teda
nuusutate!"

Neljas õppeperiood algab 02. aprillist ja kestab 03. juunini 2016.
Lõpuaktus 1. - 8. klassi õpilastele toimub 03. juunil kell 11.00
Suvevaheaeg algab 04. juunist 2016.

