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2017-2018. õppeaasta III perioodi tegemised
27. jaanuar – 06. aprill 2018
Õpilaste saavutused III perioodil
Jälle sai üks 9-nädalane periood mööda. Väga tublid õppijad, kelle tulemusi hinnati väga heaks, olid 3.
klassist Marta Lehtmäe ja Kermo Pukk, 4. klassist Daniel Kure ja 5. klassist Eleri Piho.
Eelmise perioodi viimasel päeval (26. jaanuaril) toimunud eesti keele olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas
parima tulemuse 8. klassi õpilane Erna-Heleene Mölder, kes naasis III kohaga. Äramärkimist väärib ka 5.
klassi Kamilla Elise Teesalu V-VI koha jagamine. Õpilasi juhendas õpetaja Ivi Luht.
27. jaanuaril toimunud maakondlikul kunstiolümpiaadil saavutasid 7. klassi õpilased Gerly Piho I koha ja
Neleliis Pukk II koha, juhendaja õpetaja Krista Varul. Gerly osaleb mai algul Tallinnas toimuval
vabariiklikul kunstiolümpiaadil. Õpilasi juhendas õpetaja Krista Varul.
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 4. klassi õpilane Daniel Kure I-II koha, tema juhendajaks
on õpetaja Alar Tamm.
Ahja Kooli poolt korraldatud Fr. Tuglase omaloomingukonkursile sai osalemiseks saadetud seitse tööd.
Tänuüritusele kutsuti kaks noort autorit 5. klassist: Eleri Piho ja Mona Rea Nerva. Mõlemad valisid
kirjutamiseks proosateema „Minu päev Eesti presidendina”. Tüdrukute tekstid olid omanäolised ja huvitavad
ning tasuks Elerile I koht, Mona Reale II koht.
Kaitseliidu Põlva maleva poolt algatatud Isamaalise omaloomingu konkursi selleaastasel mõõduvõtmisel
osales meie koolist kolm luuletust. Kaks neist, Eleri Piho „Minu Eesti” ja Kamilla Elise Teesalu
„Mõtisklus”, olid žürii arvates väärt tunnustust. Pidulikul tänuüritusel ulatati Elerile I koha ja Kamilla Elisele
II koha auhind.
Vanemuise poolt korraldatud konkursile „Arukas arvustaja” kirjutas 9. klassi õpilane Brigitta Paal arvustuse
etenduse „Minu järel, seltsimees!” kohta. 28. märtsil toimunud auhinnaüritusel said nii Brigitta kui ka
juhendaja tänukirja ja kinkekoti, mis sisaldas muu hulgas vabapääset samal õhtul kavas olnud etendusele
„Kinolina kangelane”.
Kõiki neid õpilasi juhendas õpetaja Ivi Luht.
Eesti keele nädal
Meie koolis on pikaajaline traditsioon tähistada emakeelepäeva eesti keele nädalaga. Sel aastal toimus see
12.-16. märtsini. Igal päeval korraldati mingi võistlus, kus tuli näidata nii eesti keele alaseid teadmisi, kui olla
ka lihtsalt tähelepanelik ja osav. Seekord tuli tunda eesti kirjanikke, pidada lüngajahti, osata koostada
tähestikulist järjekorda, leida tekstist vigu, panna kokku puslet ja otsida lühikese aja jooksul üles võimalikult
palju klassiruumi peidetud tähti. Lapsed osalevad alati väga hea meelega. Meil on aja jooksul välja töötatud
punktisüsteem, mille alusel me saame igal aastal välja kuulutada kolmes erinevas vanuseastmes aasta
keelesõbra 2018.
Peaauhinnaks on kruus, millele on õpetaja Krista kirjutanud AASTA KEELESÕBER 2018. Väike asi, aga
suur tunnustus, kes selle lõpuks ausas võistluses võidab. Selleaastased võitjad on Marta Lehtmäe (3. kl),
Kärol Mägi (5. kl) ja Kerttu Haljaspärg (8.kl). Auhinnalaud oli sedavõrd rikkalik, et igale osalejale jagus
midagi ja kurvastama ei pidanud keegi.
Eesti keele nädala korraldasid õpetajad Ivi, Ulja ja Kaire.
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Loodusfotokonkursil osalenute tunnustamine
2018. aasta loodusfoto konkurss sai läbi, sel korral saatsid kümme õpilast konkursile 22 fotot. Esimese koha
ja koolipere lemmiku tiitli sai 5. klassi õpilase Kärol Mägi foto „Sisalik”. 2. klassi õpilase Laur Kure foto
„Jõulupohlad” sai II koha. 7. klassi õpilase Gerly Piho foto „Kristallid” sai III koha.

Kärol Mägi „Sisalik”

Laur Kure „Jõulupohlad”

Gerly Piho „Kristallid”

Hobinädal
Kutsusime Stuudiumi vahendusel lapsevanemaid üles tulema hobinädala (05.-09. veebruar) raames kooli ja
rääkima oma põnevatest tegemistest ja hobidest.
Kahjuks ei avaldanud keegi soovi enda hobisid tutvustada. Nii mööduski sel korral hobinädal nii, et nädal
küll oli, aga põnevaid kohtumisi ei olnud.
Saime õppetunni, et nii tähtsat tegevust nagu kutsumine ei saa jätta teiste õlgadele ja tuleb isiklikult
lapsevanematega suhelda ning nad kooli meelitada.
Loodame, et järgmisel aastal leiame lapsevanemad, kes soovivad oma hobidest meile rääkida.

Vastlapäev
Seekordne vastlapäev toimus 13. veebruaril, oli üsna
karge ja lumine päev. Lasti liugu, peeti teatevõistlusi
ja toimus ka lumine köievedu.

Vabariigi 100. aastapäev
Reedel, 23. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale pühendatud aktus.
23. veebruar oli sümboolne kuupäev, sest 100 aastat
tagasi loeti just 23. veebruari õhtul Pärnu teatri rõdult
ette "Manifest Eestimaa rahvastele", milles kuulutati
välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik.
Aktusel esitati luulepõimik, milles said sõna kõikide
klasside esindajad. Lõpuklassi õpilastel oli vastutust
rohkem: igaüks neist sai ette kanda Eestile
pühendatud värsiread. Vahetekste luges Pilleriin ja
muusikalised vahepalad tulid seekord 1. ja 5. klassi
õpilastelt, keda toetas Marta 2. klassist.
Kaunistasime saali pääsukeste ja lipuvärvides
õhupallidega
Direktor rääkis tahtejõust ja eesmärkide seadmisest.
Ta ütles: „Õppimine eeldab tahetejõudu,
süsteemset tööd ja eesmärkide seadmist ja nende
täitmist. Tänased valikud mõjutavad meid
tulevikus väga oluliselt. Kas õpilased, kes täna
piisavalt ei pinguta, on valmis sirge seljaga seisma
tänaste valikute tagajärgedega? Tahtejõulistele ja
õppimisele keskendunud õpilastel on tulevikus
valikuvõimalusi
tunduvalt
enam.”
Direktor soovis kõigile piisavalt pingutust,
tahtejõudu, häid ja õigeid valikuid, et valikute
tagajärjed ei teeks haiget ega kahandaks
tulevikuväljavaateid.
Ettelugemine
Rahvusvaheline lasteraamatupäeval lugesid 7. klassi
tüdrukud Gerly, Laura B. ja Neleliis algklasside
õpilastele ette eesti muinasjutte.
Algklasside õpilased kuulasid suure huviga.
Loodame, et ettelugemine innustas nooremaid õpilasi
ka ise rohkem lugema.
Lugemine avardab maailmapilti ja rikastab sõnavara.

Stiilinädal
Naistepäeva nädalal toimus stiilinädal. Siis oli
võimalus igapäevasesse kooliellu tuua värve ja
vaheldus.
Esmaspäevane märksõna oli vanematelt laenatud. Nii
mõnedki õpilased olid kooli tulnud vanematelt
laenatud rõivaesemetega.
Teisipäeval olid esile tõstetud maskid, prillid ja
näomaalingud. Igal vahetunnil oli järjekord, et
spetsiaalsete näomaalingute pliiatsitega enda näole
midagi joonistada. Õhtuks said siiski kõik soovijad
teha endale ise näomaalingu.
Kolmapäev oli soovitatav riietus kevadiselt kollane.
Neljapäeval oli kleidi ja kikilipsu kandmise päev,
samuti võis kanda kübarat või kaabut.
Reede oli retro päralt. Igaks päevaks oli soovitatud
teha vahva soeng.
Oli õpilasi ja ka õpetajaid, kes igal päeval nautisid
just selle päeva soovitusi ja tegid koolipäevad
rõõmsamaks ja huvitavamaks.

Naljapiltid ja koomiksite konkurss
19. märtsist kuni 04. aprillini toimus naljapiltide ja
koomiksite konkurss.
Konkurss toimus teist aastat, esitatud töid oli ainult
kolm. Esitatud tööd olid huvitavad ja nendega said
kõik õpilased fuajee seinal tutvuda. Tööd esitasid
Marleen Dverdohleb ja Marta Kont 2. klassist ja
Meribel Pukk 4. klassist.
Kõik tööd esitanud said ka tänukirja ja väikese
meene.
Jalgpallivõistlus
Maakonna 1.-3. klassi õpilaste jalgpallivõistlustel
osalesid ka meie kooli poisid. Põhituumik oli
jalgpallitrennis käivad 2. klassi poisid, aga meeskond
kuulusid ka 3. klassi poisid ja üks jalgpallipoiss
lasteaiast.
Meeskond sai mängukogemust ja osalemise diplomi
ning koolile anti ka jalgpall, et poiste mänguoskust
lihvida.

Õppepäev Kiidjärvel
Kuigi kalendri järgi on juba kevad, ei ole lumi veel ära sulanud ja lund on veel lisaks tulnud. Teisipäeval, 26.
märtsil osalesid Saverna Põhikooli I, III ja IV klassi õpilased Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
rahastatud projekti õppepäeval „Ütle Sina, missugune on talv!” Kiidjärve-Kooraste puhkeala Roiupalu
õpperajal ja Kiidjärve külastuskeskuses. Esmalt tutvuti Ahja jõe ürgoru maalilise kaldaga, kuhu jäälinnud
uuristavad pesitsusajal oma pesauru. Õpilastele tuli üllatuseks, et jäälind muneb munad otse liivale ja tema
pesitsuspaiga saab leida ebameeldiva lõhna tõttu, kuna jäälind vooderdab oma pesa toitumisest järele jäänud
soomuste ja kalaluudega. Kuna igale elusolendile võib talv olla väga erinev, siis loodusõppeprogrammi
käigus vaadeldi, millega tegelevad talvel loomad ja linnud ning mis juhtub taimedega. Retk jätkus lumisel
metsarajal, kus õpilased nägid koduloomade tegevusjälgedest metsatukka jalutama tulnud kassi jälgi.
Metsloomade tegevust näitasid jänese, orava ja metskitse ja mõne linnu jäljed lumel. Jälgede määramiseks
olid abiks ka jäljekaardid. Põgusalt peatuti ka rähnide talvisel toitumisel. Päikesest sillerdavalt lumelt otsiti
ka lumekirpe. Loomade lisasöötmiskoha juures said lapsed proovida metskitse magamisaseme lumest
puhastamist, sest metskits magab lumeta maapinnal.
Teine osa õppepäevast toimus Kiidjärve külastuskeskuses, kus õpilased nägid mitmete liikide topiseid ja said
silitada selleks väljapandud pargitud loomanahku. Lühike hingetõmbepaus sisustati metsloomade piltide
värvimisega. Palju elevust põhjustas ka kuuseokstest oravapesa nägemine. Õppepäev jätkus jäljekaartide ja
jalatopiste võrdlemisega. Õpilased ja õpetajad olid väga rahul väljaspool kooli toimunud õppepäevaga, kus
sai korrata seni õpitut ja omandada uusi põnevaid teadmisi.
Õpetajad Irja Kivimägi ja Kaire Siimus
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