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Kas tunned ennast ära temas Kas tunned ennast ära temas Kas tunned ennast ära temas Kas tunned ennast ära temas veel sa nüüdveel sa nüüdveel sa nüüdveel sa nüüd,,,, kui kaua käinud kooliteed? kui kaua käinud kooliteed? kui kaua käinud kooliteed? kui kaua käinud kooliteed?    

Selle aasta lõpetajad olid minu esimesed õpilased. Üheksa aastat tagasi alustasime 
üheskoos uut teed, mina õpetajana ja nemad koolilastena. Eks iga algus ole natuke 
hirmutav, kuid meil oli koos lihtsam, kuna olime juba lasteaiast tuttavad.  

Esimesse klassi astudes oli neid kokku kaksteist. Meie kooli lõpetavad nendest 
praegu kaheksa, sest elu on viinud mõned siit kaugemale.  

Olin nende klassijuhataja kolm aastat. See oli huvitav ja tore aeg. Lisaks õppimisele 
korraldasime vahvaid klassiõhtuid, igal kevadel käisime ekskursioonil. Meelde on 
jäänud palju väikesi seiku. Meenub üks talvine suusamatk kooli lähedal metsas. 
Olime vaevalt mõnisada meetrit matkanud, kui Tormi juba küsis, millal me sööma 
hakkame. Kaasa oli võetud ju head ja paremat ning see ei saanud ju ometi seal 
seljakotis oodata. 

Meelde tuleb ka see, kuidas muidu kõvahäälsel Edgaril lugemise ajal alati hääl ära 
kadus või kuidas klassikaaslased läbi lauaplaadi Gerly sahtlis olevate mänguloomade 



 - 2 - 

liigutusi ja hääli kuulasid. Eks neid vahvaid mälestusi ole veel, mis meenudes muige 
suule toovad.  

Kõik selle klassi lapsed olid omamoodi vahvad ja armsad – kohusetundlikud Gerly ja 
Neleliis, tagasihoidlikud Laurad ja Kristiina, tõsine Siimon, kartlik Tormi ja klassi liider 
Edgar.  

Rõõm on näha, et neist on kasvanud toredad noored inimesed, kes on valmis 
sammuma uutele radadele. Tuult tiibadesse, kallid lõpetajad!  Õpetaja Ulja Uibo 

LLLLÕPETAJAD  MEENUTAVADÕPETAJAD  MEENUTAVADÕPETAJAD  MEENUTAVADÕPETAJAD  MEENUTAVAD    

EdgarEdgarEdgarEdgar:::: Kõige paremini on meelde jäänud mul kuuenda klassi Rootsi reis. Hommikul 

sain ilusti üles ja bussi peale. Bussis hakkas juba nalja saama. Kui laevale jõudsime, 
siis Oliver raiskas kõik enda raha ära. Enamus ostsid spinnereid ning keerutasid neid 
laeval. Kui jõudsime Rootsi, siis käisime kirikutes, muuseumites ja anti vaba aega, et 
ise ka linna avastada. Kui vaba aeg sai läbi, läksime tagasi laeva. Jaako pani 
kuhjaga süüa endale ning ei jõudnud ära süüa, siis pani taldrikule paberid peale. 
Oliver jõi terve reisi vältel ainult kokakoolat ning sõi magusat. Öösel panin Kristole 
hambapastat näo peale ja siis läks endale ka kogemata. Siis hakkas Kristo karjuma, 
et tapab Tormi ära hommikul. Kui hommikul sööma läksime, siis oli tal kuivanud 
hambapasta ikka veel näos. Kui Eestisse jõudsime, siis olid kõik väsinud ja magasid 
bussis kogu tee koju.  

GerlyGerlyGerlyGerly:::: Ma ei mäleta täpselt, mis klassis ma siis olin, võib-olla 8. klassis. Igatahes oli 

meil eesti keele tund ja ma mäletan millegi vaikset arutamist Lauraga. Terve tund oli 
üks uimane kärbes meil laua ümber lennanud. Täpselt kui ma Laurale otsa vaatasin, 

Edgar Kulla joonistus I klassi sügisel 
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et talle midagi vastata või muud sellist, lendas see kärbes talle nina peale. Kümme 
minutit üritasime seetõttu naeru kinni hoida ja iga kord kui eesti keele klassi läheme 
ajab see meid naerma.  

Laura BLaura BLaura BLaura B:::: Minule on meelde jäänud eriti meie viimased klassiekskursioonid. Näiteks 

eelmise aasta ekskursioon oli minu arust väga lahe. Me sõitsime Palangale. Sinna 
sõita bussiga oli päris pikk tee, aga mulle alati meeldivad pikad bussisõidud ning 
sellel ajal saab alati palju nalja. Ka kohapeal olles oli tore ja huvitav uudistada 
Palangat. Terve selle aja jooksul, mis me seal olime, sai meil enda klassiga väga 
palju nalja ja minu arust oli tore.  

Laura OLaura OLaura OLaura O::::    Kõige paremini on meelde jäänud 8. klassis käidud Palanga reis. 

Palangal käisime me mere ääres. Sõitsime ringi ratastel, avastasime uusi kohti ja 
ööbisime kämpingutes. Seal reisil olid kõige põnevamad need kohad, kus me käisime 
kõik koos. Eriti hästi jäi meelde see, kuidas me Neleliisiga käisime rattaga pikali: 
Neleliisil oli jalg katki ja minul käsi. 

NeleliisNeleliisNeleliisNeleliis:::: Minule on kõige paremini meelde jäänud neljanda klassi ekskursioon, kus 

me käisime Ida-Virumaal. See oli meie esimene mitmepäevane reis. Ööbisime 
õpetaja Merikese õe aias telkides. Meeldejääv on see reis sellepärast, et õhtul, kui 
käisime mere ääres, ei tulnud sealt peaaegu keegi kuivana tagasi. Üks põhjus on 
veel see, et kui läksime oma telki magama, siis avastasime, et meie telk on sipelgaid 
täis ja kui hakkasime telki teise kohta ümber tõstma, panime tähele, et olime telgi 
pannud täpselt sipelgapesa peale. Kui olime sipelgad telgist välja saanud, hakkas 
vihma sadama. Kuna meie telgil vihma jaoks mingit kilet ei olnud, panime telgile 
peale oma riided ja vihmakeebid, aga see väga ei aidanud, kuna telk oli juba seest 
märg.  

TormiTormiTormiTormi:::: Minule on jäänud Saverna koolist kõige rohkem meelde spordivõistlused, 

näiteks spordipäevad, Jüriöö jooks jne. Kõige rohkem on jäänud meelde jooks, kus 
pidi jooksma 1 km ümber kooli territooriumi. Mille puhul see oli, seda ma ei mäleta. 
Ma võitsin selle pikalt ja sain selle eest šokolaadi. Pärast sai süüa ja oli kõik tore.  

Õpetaja Merikesega 
Palangal, mai 2019 
Foto: Merike Tamm 
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 eesti keel        
 matemaatika      loovtöö 
 inglise keel      oli lõpus distantsõppe ajal 
 
 
    kõik välismaal käigud 

    Palanga ekskursioon 
    Lääne-Virumaa ekskursioon 
    kõik matkad, õppekäigud ja ekskursioonid olid põnevad 
 
 
 
    Kõik tööd tuleks ikka õigel ajal ära teha 
    Iga aine on tähtis ja kõiki aineid tuleb võtta tõsiselt 
    Õpin endale, mitte hinnete pärast 
    Ei ole ühtegi 
 
 
 klassikaaslasi, õpetajaid, koolimaja 
 klassikaaslasi 
 seda, et õpilasi on klassis vähe 
 klassikaaslasi ja mõnda õpetajat  kõikidele õpetajatele 
 enda klassi     klassikaaslastele ja õpetajatele 
       kõikidele õpetajatele selle eest, et nad 
       meid õpetasid ja välja kannatasid. 
       kõikidele õpetajatele, et nad on meid nii 
        kaugele viinud ja õpetanud. 
       kõigile kooli töötajatele, eriti kahele  
        klassijuhatajale. Kõige eest. 
. 
 

6. klassis6. klassis6. klassis6. klassis    olid meil olid meil olid meil olid meil indiaaninimedindiaaninimedindiaaninimedindiaaninimed    
Siimon - Rahulik Kala, Veniv Uss, Aeglane Tigu, Julge Leht 
Neleliis - Sõbralik Lill, Valge Jänes, Piklik Post, Pikk Puu, Tark Rebane, Taibukas 
Rebane 
Kristiina - Mulisev Lomp, Sõbralik Rebane, Kiire Panter, Naerev Eesel, Kiire Jänes, 
Pikk Kask, Pikk Toonekurg 
Laura B - Kepsutav Kitseke, Lõbus Vikerkaar, Lühike Lilleke, Särav Päiksekiir, Väike 
Hiir, Lühike Roos. 
Gerly - Tark Rebane, Rahulik Torm, Tark Hobune, Välkkiire Hobune, Ilus Hobune. 
Laura O - Rõõmus Päike, Uhke Paabulind, Pilves Ilm, Ulakas Kits, Rõõmus Orav, 
Lärmakas Vihm 
Edgar - Vehkiv Tuul, Tugev Hunt, Väike Kukk, Kiire Välk, Naerev Rebane, Äkiline 
Välk. 
Tormi - Väle Jänes, Naerev Hunt, Väle Rebane, Kiire Välk, Väle Põder 

Mis nimi sulle prMis nimi sulle prMis nimi sulle prMis nimi sulle praegu sobiks?aegu sobiks?aegu sobiks?aegu sobiks?    
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KKKKOOLIKAASLASED  ARVAVAD,  ETOOLIKAASLASED  ARVAVAD,  ETOOLIKAASLASED  ARVAVAD,  ETOOLIKAASLASED  ARVAVAD,  ET ... ... ... ...    
Siimon on alati sõbralik,  
taibukas ja rahulik 
appi tuleb, kui on vaja, 
jõusaali külastaja. 
Täna ta ei rohi, kaeva, 
muredega pead ei vaeva. 
Seinale lööb jalad Siimon,  
siis kui telkus jalkamäng on. 
 

Kristiina on vaikne ja rahulik, 
hea ja sõbralik, 
alati naeratab  
ja õpetajaid teretab. 
Jooksmises on väga kiire, 
lükkab aina rekordpiire. 
Sõnakuulelik ja tore, 
sõbrapuudust tal ei ole. 
 

Tormi on sportlik ja kiire,  
töökas ja tore, 
rattaga koos teeme tiire 
ja igav temaga pole. 
Ta on jalgpallimees, 
jooksualadel pikalt ees. 
Õpib täpselt nii palju kui vaja, 
väga higile ennast ei aja. 
 
Laura laulda oskab hästi. 
Asjalik ja abivalmis,  
mulle tundub, on ta ka 
Rõõmus, reibas, rahutu  
põhikooli lõpetaja, 
pisut ulakas ja armas -  
ehk tulevane õpetaja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerlyl on omad huvid,  
ei möödu hobusteta üksi suvi.  
Pole vahet, kas joonistab või ratsutab,  
oskab ta nii või naa mõlemat.  
Ta on andekas ja kena, 
pisut salapära on temas. 
 

Laural julge on meel,  
palju tõkkeid olnud ta teel,  
kuid tugevalt läheb edasi 
ja võitjana lõpetab sedasi. 
Seiklushimuline - arvaks mina, 
abivalmis - arvaks sina. 
Meil mõlemal õigus oleks, 
sest Laura on sõbrana tore. 
 
Edgar tundidesse toob 
juttu sellest, et võiks kool 
hoopis hiljem alata! 
Ja muud juttu lisaks ka. 
Pranglimises väga hea, 
vahel harva teeb ta vea. 
Tema peale saad sa loota, 
alati kui abi ootad. 
 
.Neleliisi õppeedukus on hea, 
kõiki aineid võrdselt hästi  
võtab tema pea. 
Arvutab ja kirjutab  
ja õpsidele ei poe. 
On koolis ta üks väheseid, 
kes raamatuidki loeb. 

Kaina, Kamilla, Mona, Ruudi, Hugo, 
Daniel, Renar, Raven ja õpetaja Ivi

Palanga, 2019. 
Foto: Merike Tamm 
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MINU  LÕPETAJADMINU  LÕPETAJADMINU  LÕPETAJADMINU  LÕPETAJAD    
 
Kuus ühist aastat on möödunud lennates 
ja ees seisabki lahkumine. 
 Nii nagu me hiljuti koos 
meenutasime, siis igast aastast on kaasa 
võtta väga palju lõbusaid ettevõtmisi. 
Meie ühised klassiõhtud, kus koos süüa 
tegime, laimikook on Edgaril siiani 
meeles. Esimene ühine käik rongiga 
Tallinnasse piparkoogi näitusele ja 
jõuluturule. Nägime vetelpäästekoerte 
jõulurongkäiku. Meie esimene reis Ida-
Virumaale, mis lõppes riiete 
kuivatamisega, sest poisse tabas 
tuulevaikse ilmaga hiidlaine. Reis Lääne-
Virumaale, jälle kangelaseks Edgar, kes 
päästis kaasõpilase uppumisest 
veekeskuses. Kristiina ja Laura B. hele 
naer, mis saatis meid pool ööd. Laura O. 
mängu käigus tiiki sukeldumine. Steven, 
kes otsis merest kivi pealt hingerahu. 
Rahu ta ehk leidis, aga jälle tuli riideid 
kuivatada. Rootsi reis, põnev käik 
kuningalossi, lõbus aeg laevas ja väga 
unine kojusõit. Siis reis naabrite juurde 
Ventspilsi, esimesed hülged Neleliis ja 
Laura O. rannamõnusid proovimas. 
Põnev ööelu kämpingus, kuni õpetaja 
Alarile sülle jooksite ja vahele jäite. Ja muidugi meie viimane reis Palangasse, palju 
uut ja huvitavat ning lootused viimasele - lõpureisile, mille ülemaailmne viirus meilt 
varastas. 
 Meie aastad on olnud väga huvitavad, väikestest neljanda klassi põnnidest on 
kasvanud suured noormehed ja neiud, igaüks oma huvide ja harrastustega. Näiteks 
Gerly, kelle peale mõeldes meenuvad kohe hobused, Gerly on kas ratsutamas, või 
joonistab imelisi hobusepilte. Kõik teavad loomulikult, et tal õnnestuvad ka muude 
objektide pildid väga hästi. Kui mõtleme Tormi, Siimoni ja Edgari peale, siis esimese 
asjana tuleb meelde sport. Kui nad ka õpiksid nii kaua kui jõusaalis ja palliplatsil aega 
veedavad, siis oleksid nad kooli priimuste hulgas. Laura B. lauljakarjäärile saime 
teleri vahendusel kõik kaasa elada. Neleliis, Kristiina ja Laura O. olid parimad 
kaaslased kõigis meie klassi tegemistes, nende abile võisin alati kindel olla. Abi oligi 
mul vaja, sest tuluõhtud, käsitöönädalad, emadepäeva kohvilauad ,päkapikukool ja 
muu seesugune on tahtnud ju tegemist. Mäletate, kuidas Paides haridusfestivalil 
tutvustasite meie kiigeprojekti. Laura B. julge eestlugemine ja teiste kaasalöömine 
tõid meile suure Tallinna kooli ees teise koha.  
 Olete alati olnud töökad ja ettevõtlikud. Soovin teile uutes koolides õnne ja 
edu. Ärge unustage oma klassi ja kooli. Tuult tiibadesse! 

 Klassijuhataja Merike Tamm. 

6.klass KEATi laagris, mai 2017 
Foto: Merike Tamm 
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ERITI  ERILINE  KOOLIAASTAERITI  ERILINE  KOOLIAASTAERITI  ERILINE  KOOLIAASTAERITI  ERILINE  KOOLIAASTA    

Maaharimine ja eneseharimine kuuluvad inimkonna kõige põhilisemate tegevuste 
hulka. Sellepärast on neid tihti omavahel võrreldud. Põlluharija koristab saagi sügisel 
ja peab aru, kuidas õnnestus, kui palju aitas kaasa soodne ilm, kui palju oli oma 
tarkusest ja tegevusest kasu. Eneseharija ehk õpilane koristab saagi kevadel ja ehk 
peab aru, kuidas õnnestus, kui palju tööd ta tegi, kui palju tarkuseteri omandas, kas 
elu veeretas ette ka soodsaid momente. Õpilastel, kellel õnnestus rohkem, näevad 
tunnistusel kas ainult viisi või nelju ja viisi ning neil on võimalus suve nautima hakata 
kolm päeva varem. Tasub järgmisel aastal jälle selle peale mõelda ja pingutada 
aasta läbi. Põllumees sorteerib koristatud saagi, paneb seemne salve uut kevadet 
ootama ja ülejäägi tarbib söögiks, et tugev ja tarmukas olla. Sama teeb ka 
eneseharija, osa omandatud tarkust vajab ta kohe igapäevaelus, teine osa jääb 
ootama, et seda saadud tarkust veel juurde kasvatada. Nii möödubki aasta aasta 
järel, ikka tarkust kasvatades. Saverna koolis on võimalik üheksa aastat koguda 
saaki. Ja ongi aeg kõik saadud tarkuseterad kokku korjata ja minna uutele 
hariduspõldudele … 
 Kõik aastad on erilised, sest igal aasta on uued lõpetajad ja koolilõpetajatele 
on 9. klassi lõpetamine väga eriline. See aasta on eriti eriline aasta, on eriline 
lõpukell, mis ei helise koolimajas juba mitu nädalat, aga kõik sellepärast, et teie, 
Saverna kooli lõpetajad olete ERILISED. Ei olnud teil tutipäeva, mis oleks kuulutanud 
eksamiperioodi algust ja ikka sellepärast, et see aasta oli eriline, lihtsalt 
lõpueksameid ei olnud. Te ei saanud tõestada oma teadmisi eksamil, kuid tõestasite 
neid igal koolipäeval endale ja õpetajatele, vastavalt sellele tuleb ka lõputunnistus. 
Selle õppeaasta lõpp oli teistsugune. Ei osanud keegi isegi unistada sellest, et kooli 
ei pea minema, võid olla kodus (ja õppida kas iseseisvalt või koos 
lapsevanematega). Maikuust alates oli ikkagi vaja mõnedel ka koolimajas õppimas 
käia. Loodan, et kõik, mida päästa andis, sai enamusel korda ja võivad rahuliku 
südamega suvesse astuda. Mõni õpilane suutis ikkagi komistada ja „naudib“ suve 
koolis.  
 Soovin kõigile õpilastele, nende vanematele, õpetajatele ja koolitöötajatele 
ilusat ja kosutavat suve!             Direktor Rita Punning 
 

Gerly Piho joonistus I klassi sügisel 
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2019/202019/202019/202019/20.... õppeaastal lõpetavad  õppeaastal lõpetavad  õppeaastal lõpetavad  õppeaastal lõpetavad Saverna Põhikooli Saverna Põhikooli Saverna Põhikooli Saverna Põhikooli     

LauraLauraLauraLaura        BogdanovBogdanovBogdanovBogdanov             Kristiina Kristiina Kristiina Kristiina        Jatsentjuk  Jatsentjuk  Jatsentjuk  Jatsentjuk      

Edgar Edgar Edgar Edgar     Kuld  Kuld  Kuld  Kuld          Laura Laura Laura Laura     Orav Orav Orav Orav     

GerlyPiho  GerlyPiho  GerlyPiho  GerlyPiho          Neleliis Neleliis Neleliis Neleliis     Pukk Pukk Pukk Pukk     

Tormi Tormi Tormi Tormi     Säärits  Säärits  Säärits  Säärits          Siimon Siimon Siimon Siimon     TeesaluTeesaluTeesaluTeesalu    

Klassijuhataja Merike TammKlassijuhataja Merike TammKlassijuhataja Merike TammKlassijuhataja Merike Tamm    
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KoolikroonikaKoolikroonikaKoolikroonikaKoolikroonika  
Üle-eestilise 28. Sten Roosi muinasjutuvõistlusel sai Ülle Väljataga eriauhinna meie 
kooli 7. kl õpilase Kamilla Elise Teesalu töö pealkirjaga „Veepeegel“ 
Maakondlikul isamaalise omaloomingu konkursil võitis luuletuste kategoorias  
nooremas vanuserühmas esikoha Meribel Pukk 6. klassist luuletusega „Minu 
kodumaa.“  Keskmises vanuseastmes saavutas III koha 8. klassi õpilane Hugo 
Ermeli luuletus “Ootus.“ . Äramärgitud tööde hulka jõudis ka 7.klassi õpilase Angela 
Hõlsti luuletöö „Olukorrast riigis.“ Aitäh õpetaja Ivile! 
Kalade rändepäeva tähistamiseks korraldatud rahvusvahelisele joonistusvõistlusele 
“Kuhu siirdud, kala? Las ma enne joonistan sind!” saadeti Eestist 1136 lasteaia- ja 
koolilapse pilti. Eesti osalejate paremikku valis 7-liikmeline žürii välja 62 tööd. Nende 
hulgas olid ka meie Gerly Piho (9.kl) ja Lisandra Kuke (2.kl) tööd.  
Maakondlikul isamaalise omaloomingu konkursil saavutas oma kunstitööga I koha 2. 
klassi õpilane Amariel Lõhmus. Aitäh õpetaja Kristale!  
Kirjanik R. Rohu omaloomingukonkursil võtsid võidu Daniel Kure (6. kl) ja Kamilla 
Elise Teesalu (7. kl). Meribel Pukk (6. kl) ja Kaina Mertsina (7. kl) kirjutasid tööd, mis 
väärisid äramärkimist. 

Gerli Piho 9.klass 

Lisandra Kukk 2.klass 
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 Seoses vabariigis kehtestatud eriolukorraga oli kogu koolipere alates 16. märtsist 
koduõppel. Õppetöö toimus kaugvormis ja läbi Stuudiumi. 18. maist, pärast 
eriolukorra lõppu, jätkus nii kontakt- kui ka distantsõpe. Kooli tulid lõpuklassi õpilased 
ja need, keda aineõpetajad soovisid individuaaltundides järele aidata.  
 Suvine koolivaheaeg algab 9. juunil. Uue kooliaasta esimene koolikell kõlab 
teisipäeval 1. septembril.  

KIIDAMEKIIDAMEKIIDAMEKIIDAME    
ttttublisidublisidublisidublisid     õpilasi  koduõppe  õpilasi  koduõppe  õpilasi  koduõppe  õpilasi  koduõppe     eduka eduka eduka eduka     läbimise läbimise läbimise läbimise     eesteesteesteest!!!!    

    

1. klass1. klass1. klass1. klass Karl Ader, Ranek Kattai, Laura Lisette Laur, Raina Mertsina, 

Jette-Liise Raig, Villjam Varul. 

2. klass2. klass2. klass2. klass Brit Andrejev, Hanna Brit Ermel, Mattias Kombo, Kaspar Kukk, 

Lisandra Kukk, Eliise Linnus, Amariel Lõhmus, Triinu Liis Seema. 

3. klass3. klass3. klass3. klass Nora Lilli Maamägi, Jaan Ader, Timo Hõim, Timmo Põrk. 

4. klass4. klass4. klass4. klass Melani Kahar, Marta Kont, Laur Kure, Romer Marran,  

Ralf Meitsar, Kaur Merisalu, Joosep Kaur Reinsalu, Marleen Tverdohleb,  

Ele Riin Seema. 

5. klass5. klass5. klass5. klass Marta Lehtmäe, Anabel Meitsar. 

6. kl6. kl6. kl6. klass Meribel Pukk, Daniel Kure. 

7. klass7. klass7. klass7. klass Eleri Piho. 

9. klass9. klass9. klass9. klass Gerly Piho, Laura Bogdanov. 

Suur tänu lastevanematele laste toetamise ja õpetamise eest Suur tänu lastevanematele laste toetamise ja õpetamise eest Suur tänu lastevanematele laste toetamise ja õpetamise eest Suur tänu lastevanematele laste toetamise ja õpetamise eest     

sel erilisel kevadel!sel erilisel kevadel!sel erilisel kevadel!sel erilisel kevadel!    
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KIIDAMEKIIDAMEKIIDAMEKIIDAME    
2019/2020. õppeaasta tublisid õp2019/2020. õppeaasta tublisid õp2019/2020. õppeaasta tublisid õp2019/2020. õppeaasta tublisid õpilasiilasiilasiilasi    

3. klass:3. klass:3. klass:3. klass: NoraNoraNoraNora----Lilli Maamägi, Greete Haavistu, Jaan Ader, Alder Alberg; Lilli Maamägi, Greete Haavistu, Jaan Ader, Alder Alberg; Lilli Maamägi, Greete Haavistu, Jaan Ader, Alder Alberg; Lilli Maamägi, Greete Haavistu, Jaan Ader, Alder Alberg; 
Timmo PõrkTimmo PõrkTimmo PõrkTimmo Põrk, Timo Hõim, Aaron Ostrovski., Timo Hõim, Aaron Ostrovski., Timo Hõim, Aaron Ostrovski., Timo Hõim, Aaron Ostrovski.    
4. klass:4. klass:4. klass:4. klass: Melani Kahar, Melani Kahar, Melani Kahar, Melani Kahar, Marta Kont, Marta Kont, Marta Kont, Marta Kont, Ralf Meitsar, Romer Marran, Ralf Meitsar, Romer Marran, Ralf Meitsar, Romer Marran, Ralf Meitsar, Romer Marran, 
Kaur Merisalu, Joosep Kaur RKaur Merisalu, Joosep Kaur RKaur Merisalu, Joosep Kaur RKaur Merisalu, Joosep Kaur Reinsalu, Meinsalu, Meinsalu, Meinsalu, Marleen Tverdohleb, arleen Tverdohleb, arleen Tverdohleb, arleen Tverdohleb,     
Mehis Kombo, Ele Riin Seema, Laur Kure.Mehis Kombo, Ele Riin Seema, Laur Kure.Mehis Kombo, Ele Riin Seema, Laur Kure.Mehis Kombo, Ele Riin Seema, Laur Kure.    
5. klass:5. klass:5. klass:5. klass: Marta Lehtmäe, Anabel Meitsar; Kermo Pukk.Marta Lehtmäe, Anabel Meitsar; Kermo Pukk.Marta Lehtmäe, Anabel Meitsar; Kermo Pukk.Marta Lehtmäe, Anabel Meitsar; Kermo Pukk.    

6. klass6. klass6. klass6. klass:::: Daniel KureDaniel KureDaniel KureDaniel Kure, Meribel Pukk, Cassandra Randoja., Meribel Pukk, Cassandra Randoja., Meribel Pukk, Cassandra Randoja., Meribel Pukk, Cassandra Randoja.    
7. klass7. klass7. klass7. klass: Kamilla Elise Teesalu, Kaina Mertsina, Mona Rea Nerva, Kamilla Elise Teesalu, Kaina Mertsina, Mona Rea Nerva, Kamilla Elise Teesalu, Kaina Mertsina, Mona Rea Nerva, Kamilla Elise Teesalu, Kaina Mertsina, Mona Rea Nerva,     
Eleri Piho.Eleri Piho.Eleri Piho.Eleri Piho.    
9. klass9. klass9. klass9. klass: Gerly PihoGerly PihoGerly PihoGerly Piho, Neleliis Pukk, Neleliis Pukk, Neleliis Pukk, Neleliis Pukk    

KIIDAMEKIIDAMEKIIDAMEKIIDAME    
tublisid õppureidtublisid õppureidtublisid õppureidtublisid õppureid    

1. klassis1. klassis1. klassis1. klassis    
Liisa Kaasik, JeteLiisa Kaasik, JeteLiisa Kaasik, JeteLiisa Kaasik, Jete----Liise Raig,Liise Raig,Liise Raig,Liise Raig,    

Laura Lisette Laur,Laura Lisette Laur,Laura Lisette Laur,Laura Lisette Laur,    

Raina Mertsina, Karl Ader,Raina Mertsina, Karl Ader,Raina Mertsina, Karl Ader,Raina Mertsina, Karl Ader,    
Villjam Varul, Ranek Kattai.Villjam Varul, Ranek Kattai.Villjam Varul, Ranek Kattai.Villjam Varul, Ranek Kattai.    

2. klassis2. klassis2. klassis2. klassis    
Lisandra Kukk,Lisandra Kukk,Lisandra Kukk,Lisandra Kukk,    Eliise LinnusEliise LinnusEliise LinnusEliise Linnus,,,,    

Amariel Lõhmus,Amariel Lõhmus,Amariel Lõhmus,Amariel Lõhmus,    Mattias KomboMattias KomboMattias KomboMattias Kombo    
Hanna Brit Ermel,Hanna Brit Ermel,Hanna Brit Ermel,Hanna Brit Ermel,    Brit Andrejev,Brit Andrejev,Brit Andrejev,Brit Andrejev,    

Triinu Liis SeeTriinu Liis SeeTriinu Liis SeeTriinu Liis Seema,ma,ma,ma,    

 

Koduõppe kunstitöö 
Lisandra Kukk 2. klass 


