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Palju õnne, palju rõõmu! 230! 60!
Sel aastal tähistame kohaliku hariduselu 230. aastapäeva ja Saverna kooli 60. sünnipäeva. Koolihariduse
alguseks Saverna piirkonnas loetakse aastat 1786, mil Vana-Piigaste ühes talus alustas tööd 28 õpilasega
kool. 1852. aastal valmis Vana- Piigaste koolimaja, mis asus kaks kilomeetrit Savernast ida poole. Selles
majas jagati koolitarkust kuni 1955. aasta lõpuni.
11. jaanuaril 1956 valmis Savernas uus koolihoone, kuhu kolis senine Vana-Piigaste 7-klassiline kool. Sama
aasta 1. septembril muudeti see Saverna keskkooliks. 1960. aastal lõpetas Savernas keskkooli esimene lend
ning 1962. aastal viimane, kolmas lend. Kooli sulgemise põhjuseks oli Kanepis keskkooli avamine. Kool
Savernas jätkas 8-klassilisena, 1. septembrist 1988 oli kool 9-klassiline ning alates 1. septembrist 1992
kannab kool Saverna Põhikooli nimetust.
Saverna kool on olnud läbi aegade hariduselu edendaja siinmail. Kool on andnud ja annab korralikku
põhiharidust ning kooli areng jätkub.

Koolimaja 1967

Koolimaja 2013

Koolimaja detsember 2015

Muinasjutuvestjate konkurss
11. detsembril 2015 Põlvas toimunud maakonna koolinoorte muinasjutuvestjate
konkursil pärjati vanemas vanuseklassis (7.-9. kl) võitjaks meie kooli 8. klassi
õpilane Nele-Liis Väise. Fotol Nele-Liisi tunnustamine koolis.
Väga hästi esinesid ka nooremas vanusegrupis Oliver Mägi ja vanemate hulgas
Getter Linde.
Jõulunädal
Jõulunädalal andsime igale päevale värvi, mil kogu kool kandis vastavas
toonis riideid. Esmaspäev oli punane, sel päeval tehti ka lumehelbeid ja
kaunistati klasse. Kolmapäev oli roheline ja sel päeval kuulati
jõulumuusikat ning tantsiti. Neljapäeva värv oli valge ja paljud meie
õpilased ja töötajad olid riietunud valgesse (pildil nooremad õpilased),
toimus jõululaat ja piparkookide küpsetamine. Reedene päev oli sädelev.
Esmaspäeva värv oli sinine ja sel päeval aeti Tahma Toomas välja,
koristati klassid.
Jõulupidu

Kooli jõulupidu oli meeleolukas

Jõulutaat koos mooriga

Jõulumooriga tantsu löömas

Sünnipäeva kontsert, esinemas
„Trio Naturale”

Sünnipäeva kontsert
12. jaanuaril tähistasime kooli 60. sünnipäeva kontserdiga. Külla tuli TRIO NATURALE (Ants Nuut tromboon, tuuba, tenor; Allan Jakobi – akordion; Teet Veskus - kitarr, laul). Saalis oli peaaegu 200 inimest,
kontserti oli kuulamas Saverna lasteaia, Saverna ja Krootuse koolide õpilased, õpetajad ja külalised.

TALVERÕÕM

LUME TULEK

HOMMIK

Hommiku valguses,
lumises metsas,
kus puude tagant
piilub välja päike.

Lumi tule, tule veel,
hõikan üle lumetu tee.
Kuid ei, ta ei vasta
nagu ei tahaks lund maale lasta.

Puud haigutavad
magusalt raputavad
end lumest puhtaks

Seal valguse käes,
kus sära nii palju,
kõnnib ringi
üks pisike laps.

Kõik on nii tühi,
polegi lumiseid pühi.
Siis kujutan ette, et maha ta tuli,
ta tuli, see pehme lumi.

Pilleriin Pukk
7. klass

HOMMIK
Ta punaseid põski
silitab päike
ning meel on tal rõõmus,
sest talv on nüüd käes.

Siis avan ma silmad
ja ei usu seda ilma.
Kõik valgeks läks taas,
jälle lumi on maas.

Koiduvalguses
sätendav lumevaip
on silmadel` valus

Neleliis Pukk
5. klass

Gerly Piho
5. klass

Severiin-Silvia Sumberg
7. klass

Õpilaste käsitöö
HAMSTRI LUGU
Elas kord hamster. Ta oli leidnud endale elukoha vanas majas seina ja põranda vahelises praos. Loomake tõi
endale pessa pehmeid asju- kõike, mida tal õnnestus leida. Magamine oli nii mõnus, kui ümberringi oli
pehme ja soe, tuul ei puhunud, vihmapiisku ei tilkunud pähe.
Hamstril oli ka väike varandus, üks münt. Ta ei teadnud, mis see on ja mida sellega teha, aga ometi puhastas
ta seda hoolikalt. Isegi nii hoolikalt, et münt läikis juba nagu peegel ja hamster sai ennast sellelt imetleda.
Mündi leidis ta täitsa juhuslikult. Ükskord jalutas ta majast päris kaugele. Suure sireliheki tagant avastas ta
sinise auto. Selles polnud kedagi, aga auto kõrvalt leidis hamster mündi. Küll oli raske seda koju toimetada!
Loomake tiris ja tõmbas, lükkas ja veeretas, aga koju ta sellega sai. Võidurõõmsalt pani ta mündi voodi
kõrvale ja nühkis puhtaks.
Nüüd hakkas hamster iga päev pikemaid jalutuskäike tegema. Ta lootis endale veel midagi leida, aga igal
õhtul tuli ta tühjade kätega koju tagasi. Loomake polnud selle üle üldsegi kurb. Ta kammis oma sassiläinud
karva jälle sirgeks ja istus mündi ette teed jooma.
Talv hakkas lähenema. Hamstri päevad olid täis toiduvarumist. Juba oli sahver ääreni täis. Ettevaatlik loom
otsustas igaks juhuks võimalikult palju tagavarasid soetada.
Esimeste külmade saabudes oli hamster endaga rahul- kõik panipaigad olid varusid täis ja eluruum oli
kümakindel. Ta tegi tassitäie teed, istus mugavasse tugitooli ja pilgutas oma peegelpildile silma- nüüd võis
talv tulla.
Hugo Ermel
4. klass
VAPPER LUIK
Elas kord luik. Ta oli oma elupaigaks valinud Võrus asuva Tamula järve. Seal, kõrkjate vahel, oli tal ohutu ja
varjuline olla.

Kuna ta oli kena lind, siis inimesed tõid talle sageli süüa. Luik ei pidanudki ise toidupoolise pärast
muretsema. Toitu oli lausa nii palju, et lind ehitas endale keldri, kuhu sai ülearuse toidu panna. Luik oli juba
mitu aastat vana ja teadis, et talvel võib söögiga kitsas kätte tulla. Lõunamaale ei saanud ta minna- vana
tiivavigastuse tõttu ei jõudnud ta pikka maad lennata.
Saabus talv. Luik viibis palju oma mugavas pesas, kuid iga päev tegi ta ka järvevees pisikese supluse ja
hoolitses selle eest, et osa vett ei jäätuks. Seetõttu ujus ta päris pikalt edasi-tagasi.
Ühel päeval veest välja ukerdades kuulis ta kellegi häält. Uudishimulikult piilus ta kõrkjate vahelt välja ja
nägi jääle kukkunud inimest. Luik oli inimestega harjunud ja julges sellepärast lähemale minna. Inimesel oli
peas haav ja ta ei suutnud oma pead tõsta. Vapper luik teadis täpselt, mida teha tuleb. Eks ta oli isegi pidanud
haiget saanud nokka või jalga ravima.
Kui lind inimeseni jõudis, oli too vait jäänud ja silmadki sulgenud. Luik hakkas tema pea juures tiibadega
lehvitama. Õige varsti avas inimene silmad. Luik lükkas nokaga tema poole jäätüki. Inimene võttis selle ja
asetas haavale. Juba kostus kaldalt hüüdeid. Keegi oli hädasolijat märganud ja tõtati appi.
Luik läks vaikselt oma pessa tagasi. Ta ei tahtnud tähelepanu, vaid oli hoopis väga rõõmus, et sai inimest
aidata. Inimene seevastu ei tea siiani, kas teda aidanud luik oli tegelikult ka olemas või mitte.
Ave Hõim
4. klass
Õpilaste kunstitööd
TALVE RETSEPT
Koostisosad:
koormatäied lund
kimpudega talvevarustust
(suusad, kelgud, uisud)
virnade viisi mütse, salle,
sokke, kindaid
sületäied jääd
ämbritäied lumepilvi
peotäis külmapühasid
näpuotsaga pori

Ulvi Eit 9. klass

Carolyn Lumi 9. klass

Severiin-Silvia Sumberg 7. klass

Brigitta Paal 7. klass

Valmistamine:
 korjata kõik puulehed,
mis on sügisest puudele
jäänud
 valada igale poole
ühtlaselt lund (mõnele
kohale võib ka rohkem)
Nele-Liis Väise 8. klass
 veekogudele tekitada
Pakase abiga jää
 talvevarustus pillata
siia-sinna, soovitavalt
laste ja sportlikult riides
olevate täiskasvanute
lähedusse
 soojadel riietel lubada
trügida riiulitel
Daniel Kure 2. klass
ettepoole
 taevalaotusesse suunata
puhurite abil
lumepilved
 arvestada külmapühasid
mitte rohkem kui kolm
ühe kalendrikuu kohta
Hardi Häelme
9. klass
Meribel Pukk 2. klass

Õpetajatele oli koolivaheaeg töine aeg
enda arendamiseks ja täiendamiseks.
Koolitustel arutleti ja õpiti, kuidas
haridusliku erivajadustega ja käitumisprobleemidega
õpilasi
õpetada
tavakoolis, kuidas vältida läbipõlemist
loovuse arendamise kaudu ning läbiti
ettevõtliku kooli baaskoolitus.

Õpetajad koolitusel

Lektor Ana Kontor

Ettevõtlik kool
Meie õpetajad läbisid ettevõtliku kooli baaskoolituse ja plaan on läbida ka rakenduskoolitus. Oleme
õppetöös kasutanud erinevaid ettevõtliku kooli elemente ja meetodeid, aga pole seda seni süsteemselt
teinud, peale rakenduskoolituse läbimist soovime rohkem ettevõtlikkust kooliellu tuua, suurendada
õpilaste otsustusõigust ja eestvedamist.
„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud
ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.
Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab
iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge
algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab
tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni
viima.
“Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:
o siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita, vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
o teha edukat koostööd lastevanemate ja partneritega;
o muuta õppetöö huvitavamaks;
o tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
o panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.
„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse
eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö, toetudes riiklikule õppekavale.
http://www.evkool.ee/index.php/ettevotlik-koolttevotlik-kool

TEATED
11. – 31. jaanuar Loodusfotokonkurss (õpilaste
konkursitöid ootame .jpg formaadis e-mailile
direktor@saverna.edu.ee).
22. jaanuar
II perioodi kokkuvõtlik hindamine
08. – 12. veebruar Sõbranädal (täpsem info kodulehel)
Õpetaja: „Nimeta, Juku,
üks Austraalia haruldane
loom!”
„Elevant.”
„Elevant ei ela ju
Austraalias!”
„Aga sellepärast ta seal
haruldane ongi!“

09. veebruar Vastlapäev
12. veebrauar Sõbrapäev
23. veebruar Vabariigi aastapäeva aktus
09. – 15. märts Emakeelenädal
14. märts
Emakeelepäev

Juku läheb turule:
"Palun kaks liitrit mett!" ja ulatab müüjale purgi.
Müüja valab purgi täis.
"Isa tuleb homme läbi ja maksab ära," ütleb Juku.
"Nii ei lähe," ütleb müüja, võtab purgi ja valab mee
välja.
Juku läheb tänavale, vaatab purgi põhja ja ütleb:
"Isal oligi õigus, siit jätkub kahele saiale!"

II perioodi kokkuvõttev hindamine 22. jaanuaril 2016 ja
III perioodi kokkuvõttev hindamine 01. aprillil 2016.
Kevadvaheaeg algab 19. märtsil ja kestab 27. märtsini 2016.

Juku:”Ema, ema! Kas sa
tead kui palju on
hambapastat tuubi sees?”
„Ei tea.”
„Mina tean, täpselt
kraanikausist tugitoolini!”

