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2017-2018. õppeaasta IV perioodi tegemised
07. aprill – 20. juuni 2018
Õpilaste saavutused 2017/18. õppeaastal:
Kõik meie õpilased, ühe erandiga, lõpetavad klassi ja sügisel alustavad õpinguid järgmises klassis.
Väga tublisid õpilasi on koolis kaheksa, need on õpilased, kelle kõikide õppeainete teadmisi hinnati
aastahinnetega „5”.
Meie väga tublid õpilased on:
3. klassist Marta Lehtmäe, Anabel Meitsar ja Kermo Pukk.
4. klassist Daniel Kure.
5. klassist Kärol Mägi, Mona Rea Nerva, Eleri Piho.
7. klassist Gerly Piho.
Kanepi kihelkonna laste laulupäev "Keväjä Tsirgukõnõ" toimus 7. aprillil Kanepi Seltsimajas, meie kooli 2.
klassi õpilane Marta Kont saavutas oma vanuserühmas 1. koha.
7. klassi õpilane Neleliis Pukk oli kutsutud Tallinna raekotta Sten Roosi nimelise laste muinasjutuvõistluse
parimate autasustamisele.
7. klassi õpilane Gerly Piho osales maakonna parimatele õpilastele korraldatud õppekäigul Soome Vabariiki.
Ajakirja Käsitöö Eesti Vabariik 100 pühendatud käsitöökonkursil arvati parimate tööde hulka meie kooli
õpilaste Kärol Mägi ja Angela Hõlsti lapitööna tehtud kotid ning Gerly Piho lapitekk. Töödest ja nende
autoritest saab lugeda oktoobrikuu 2018 ajakirjast Käsitöö.
Tehnoloogianädal
Esimest korda toimus meie koolis tehnoloogianädal. Nädala esimene pool oli üsna teooriakeskne ja suunatud
erinevate tööriistade tundmisele. Esmaspäeval sai näidata teadmisi viktoriinis "Võtmed", teisipäeval
"Puurid, trellid", kolmapäeval "Kruvikeerajad, saed", neljapäeval sai nutikust näidata erinevate mängude
kokkupanekul, mängud olid valminud töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides ja puutööringis.
Reedel toimus robootikaringis ehitatud ja programmeeritud robotite esitlus. Seda tulid vaatama ka lasteaia
vanema rühma lapsed ja publiku hulgas olid ka mõned lapsevanemad.
Peale nädala toimumist toimus autasustamine. Õpilased osalesid aktiivselt viktoriinides ja mängude
kokkupanemisel, tunnustatud said kõik parimad.

Robootikaringis ehitatud robot-masinad esitlust ootamas

Auhinnalaud

Jüripäevajooks
Jüripäev on küll 23. aprillil, kuid see oli laupäeval, mil algas ka koolivaheaeg. Sel kevadel olid ilmad väga
jahedad ja jooksu ei saanud seepärast ka enne läbi viia. Jüripäevajooks sai sel aastal teoks 3. mail. Ilm oli
ilus, kuid tuuline, aga sobis ikka hästi teatejooksu läbiviimiseks.
Peale jooksmist avasime grillihooaja. Arke Lihatööstus AS toetas meid vorstidega, kooli sööklas tehti vorstid
soojaks ja pakuti värsket salatit juurde.

Kõik said võistkonda jaotatud

Start!

Kevadkontsert
11.
mail
toimusid
kevadkontsert
ja
moedemonstratsioon. Kontserdil said oma
lauluoskust
näidata
kõik
soovijad
ja
muusikaõpetaja Tiina juhendamisel olid laval nii
solistid kui ka noorematest õpilastest moodustatud
koor. Jagus luuletuste lugejaid, kes tervitasid
kevadet ja ülistasid emasid.
Oleme kevadkontserdi ühendanud emadepäeva
tähistamisega, seepärast olid paljud luuletused ja
laulud neile pühendatud. Programmi juhtimisega Õpilased esinemas
said väga hästi hakkama 7. klassi tüdrukud Laura
Bogdanov ja Gerly Piho.
Peale kontserti ja moedemonstratsiooni sai maitsta
õpilaste küpsetatud plaadikooke ja küpsiseid, juua
kohvi või morssi.
Nädal aega oli uudistamiseks avatud näitus
õpilaste 2017/18. õppeaastal valminud töödest.
Vaatamiseks olid kunstiõpetuse, käsitöö, töö- ja
tehnoloogiaõpetuse
tundides,
käsitööja
puutööringis valminud tööd. Näituse külastajad on
igal kevadel sügavalt liigutatud meie õpilaste
keraamikast,
kunstitöödest,
õmblustöödest,
kudumitest, heegeldustest ning puutöötunnis ja ringis tehtud asjadest.

Õpilastööde näitus

Aasta ema 2018
Juba neli aastat oleme emadepäeva paiku valinud aasta ema. Aasta ema tiitlit kandma valime aktiivse, kooli
toetava positiivse ellusuhtumisega lapsevanema.
Ta on ema, kes on oma poja kõrval nii heas kui ka halvas, kes toetab igakülgselt oma lapse arengut.
Ta on naine, kes on andnud koolile abikäe ja osalenud meie üritustel.
Aasta ema 2018 on ema, kes on teinud raskeid otsuseid, kes on oma pereelu pea peale pööranud, ta on võtnud
riski ning aidanud kasvatada nn kasulast.
Saverna Põhikooli aasta ema 2018 on 9. klassi õpilase Taavi ema Evelin Mandel.
Pildistamine
Sel aastal meil pildistamine ei õnnestunud.
Fotograaf oli meist pilte tegemas 23.
veebruaril. Oli väga ilus päikseline ilm ja said
tehtud kõik klassipildid, kooli üldpilt kui ka
hulgaliselt portree- ja sõbrapilte.
Õnnetuseks ühe fotokaamera mälukaart ei
töötanud ja nii jäid kõik suuremad
grupipildid, klassipildid ja koolipere üldpilt
kadunuks.

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

Uus pildistamine toimus 14. mail, siis said
pildid tehtud ja soovijad need ka tellitud.
Fotod Pildikompaniilt
KEAT koolitused ja laager

Veeohutusalane koolitus

Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teist” on suunatud
6.-8. klassi õpilastele üle Eesti. KEAT koolitusprogramm
on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva
teema „Tervis ja ohutus” alusel.

1.klassi õpilased osalesid päästeameti poolt läbi
viidud veeohutusalasel koolitusel, kus räägiti
veega seotud ohtudest. Suvi on kohe käes ja vee
ääres mürades võidakse unustada ohutusele
mõelda. Ujuda tohib vaid selleks ettenähtud
kohtades ja lapsed ei tohi üksi veekogu äärde
minna.
Kui märkad, et keegi on ohtu sattunud, tuleb
lapsel abi kutsuda, ennast ohtu seada ei tohi!

Programm koosneb teoreetilisest osast, iseseisvast õppest
soovitusliku kirjanduse alusel ja vähemalt ühepäevasest
ohutuslaagrist, kus testitakse ja kinnistatakse omandatud
teadmisi ja oskusi. Koolituse läbinud noor inimene oskab
aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Ta teab,
kuidas tulekahju korral õigesti käituda. Talle on selgeks
saanud ohutu ujumise põhitõed ja ta oskab tegutseda, kui
märkab uppujat. Ta käitub liikluses õigesti ja teab, millal Õppekäigud
helistada hädaabinumbril 112 või millal pöörduda politsei
8. mail toimus KIKi finantseeritud õppereis 1. poole. Ta teab alkoholi, tubaka ja uimastitega seonduvast.
2. klassi õpilastele, kes osalesid Luke mõisas
Ta oskab peatada verejooksu, aidata põletuse ja luumurru
koolituspäeval "Kevad mõisapargis".
korral.
http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat/
15. mail toimus 3. - 6. klassi õpilastele õppekäik
koobastiku
kaitsealale
"Põlvamaa
Meie 6. klass osales projektis, loenguid viisid läbi Piusa
omanäolised
elupaigad
–
nõmmed
ja
politsei ja päästeameti esindajad ning esmaabi teemal
käisid rääkimas meditsiinitöötajad. 23. mail pandi nõmmemetsad".
oskused ja teadmised proovile laagris.

28. mail käisid 7. klassi õpilased koos giidiga
ringkäigul Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis.

Kuna võistkonna suuruseks oli 8 õpilast (neli poissi ja Uueks õppeaastaks on KIKile projekt kirjutatud
neli tüdrukut), siis värvati oma meeskonda kolm viienda ja see sai ka rahastuse, seega ootavad sügisel ja
klassi tüdrukut.
kevadel taas ees õppekäigud, et arendada
õpilaste keskkonnateadlikkust.

Kunstinädal
Kunstinädala raames toimus mitu põnevat kunstiprojekti.
Ilmad oli ilusad, sai ümber maja asfaldile joonistada ja
tehakättesaadavast materjalist mandalaid.
Sellel korral jäävat kunsti ei tehtud, kõik tehtu oli
lühiajaline. Mandalad pakkusid vaatamisilu ainult
lühikeseks ajaks - kuni närbumiseni - ja
asfaldijoonistused esimese vihmani.
Fotol ühistööna valminud mandala
Foto autor õpetaja Krista Varul
Loodusainete nädal
Loodusainete nädalal olid tunnid võimaluse
korral õues.
Sai end proovile panna puude ja põõsaste
tundmises
ning
oli
huvitav
näitus
teaduskirjandusest.
Fotol erinevad puude ja põõsaste oksad, millel
olid numbrisildid küljes. Ära tuli tunda, mis puu
või põõsa oksaga tegu oli.
Õpilaskonverents
Teist
aastat
järjest
viisime
läbi
algklasside
õpilaskonverentsi. Oleme märganud, kui kimbatuses on
kaheksanda klassi õpilased loovtöö kaitsmisel. Et
õpilastel oleks rohkem kogemust nii uurimustöö
koostamiseks kui ka töö esitlemiseks, sai konverentsi-idee
teostatud.
Esimese klassi õpilased uurisid ja koostasid töö
metsloomast. Looma sai õpilane loosiga ja kui loosiõnn
ei naeratanud, oli võimalik endale ka mõni meeldivam
loom valida.
Teise klassi õpilased tegid süüa, toidu valisid ise ja
esitlesid siis tehtut teistele. Millist toitu tegid, mida toidu
tegemiseks vaja läks, kuidas neil toidu tegemine välja
tuli.
Kolmanda klassi tööd olid taevakehadest
ilmastikunähtustest. Teema valiti loosiga.

või

Neljanda klassi õpilaste tööd olid Eesti näitlejatest.
Õpilane valis ise näitleja, kelle kohta uuris materjale ja
esitles neid siis teistele õpilastele.
Konverents õnnestus, kõik väikesed uurijad olid teinud
tublit tööd ja ka esitlused läksid ladusalt. Kõikidel
konverentsil osalejatel oli midagi õppida. Konverentsile
järgnes ühiselt koogi söömine. Olid ju kõik osalejad
pingutanud ja endast parima andnud.

1. klassi õpilaste tööd stendil

3. klassi õpilaste tööd stendil

Tutipidu
Maikuu viimasel esmaspäeval saatsime 9. klassi
õpilased lõpueksamiteks valmistuma. Neile
õpilastele kõlas viimane koolikell.
Nooremad saatsid üheksandikud lauluga teele.
Enda küpsuse näitamiseks pidid lõpetajad ühiselt
mõned etüüdid lavastama.

Kristjan, Taavi, Pilleriin. Severiin-Silvia, Brigitta

Loovtööde tutvustused

2019. aasta loovtööde kavandid

Eelnevatel aastatel on meil probleeme olnud loovtöö Loovtööks on õpilased koos juhendajatega
teemade leidmisel ja ajakasutusega, et jõuda töö õigeks kavandanud teha:
ajaks valmis.
Loodusainetes putukakogu ja herbaariumi
paljasseemnetaimedest,
Sel aastal valisid 7. klassi õpilased juba kevadel teemad, loodusõpetuses koos kunstiõpetusega Maa
leppisid juhendaja-õpetajaga kokku ning tutvustasid litosfääri monteeritava mudeli,
klassikaaslastele ja II kooliastme õpilastele oma töö käsitöös roosiaiatehnikas kujundatud lastetoa,
teemat ja eesmärke.
palkmaja tehnika kujundatud magamistoa ja
köitmistehnikas märkmikud,
Õppenõukogus muudame seni kehtinud loovtööde kunstiõpetuses pliiatsijoonistused ja nendest
juhendit, milles sätestatakse, et loovtööde kaitsmine näituse kujundamine,
toimub mai teisel nädalal, planeerime tuua kaitsmised III kehalises kasvatuses läbi viia vastlanädal, koos
õppeperioodi algusesse.
traditsioonide
tutvustuse
ja
vastlapäeva
üritusega.
Tasemetööd 2018

Lõpueksamid

Kolmanda klassi õpilased valimisse ei kuulunud, küll aga
tegid meie õpilased
tasemetöö eesti keeles ja
matemaatikas, et vaadata, kuidas on omandanud I
kooliastme õpitulemused.

Põhikooli lõpetamiseks sooritasid kõik õpilased
eesti keele eksami, matemaatikaeksami ja
valikaine eksami. Sel aastal valisid kõik
lõpetajad
kolmandaks
eksamiks
ühiskonnaõpetuse.

Nii eesti keele kui ka matemaatika tasemetööd olid
koostatud lõiminguna erinevate õppeainete vahel. Eesti Eksamid läksid üldiselt hästi, oli nii positiivseid
keele töös oli küsimusi, mis olid seotud matemaatika ja üllatusi kui ka põrumist.
loodusõpetusega, matemaatika töös eesti keele ja
Eesti keele eksami keskmine hinne oli 4,0
kokandusega.
(keskmiselt 79,8 punkti 100st punktist).
6. klassi tasemetööd eesti keeles ja matemaatikas
toimuvad e-tasemetööna. Õpilased täidavad arvutiklassis Matemaatikaeksami
keskmine
hinne
oli

elektroonilist testi. Eesti keele tasemetöös kuulusime
vabariiklikusse valimisse.
Meie õpilaste sooritatud tasemetööde tulemused on
vabariigi keskmisest veidi madalamad vabariigi keskmine
40,1 punkti, meie õpilased said keskmiselt 36,8 punkti.

võrreldes teiste eksamitega kõige madalam 3,2
(keskmiselt 32,4 punkti, keskmiselt 64,8%) ja
ühiskonnaõpetuse eksamil võrreldes teistega
kõige kõrgem 4,2 (keskmiselt 62,8 punkti,
keskmiselt 83,7%).
Viimane koolipäev
Selle õppeaasta viimane koolipäev oli 12. juunil.
Oli sel aastal esimest korda viis vaheaega.
Sügisvaheaeg oli ikka oktoobris ja talvevaheaeg
algas vahetult enne jõule. Vabariigi aastapäeva
eel algas nädalane vaheaeg ning aprilli viimasel
nädalal oli ka vaheaeg. Seepärast venis
õppeperioodi lõpp peaaegu juuni keskpaika.

5. klassi õpilased esitasid näidendi

Kui 1. septembril alustas meid 62, siis juunis oli
meid täpselt sama palju. Aasta jooksul ei läinud
keegi ära ega tulnud ka juurde.

Põhikooli lõpuaktus
20. juunil 2018 lõpetas Saverna Põhikooli järjekordne
lend.
Seekord oli lõpetajaid viis: Taavi Hausenberg, Kristjan
Juronen, Brigitta Paal, Pilleriin Pukk, Severiin-Silvia
Sumberg.
8.aastat tagasi 1. septembril tuli esimesse klassi vaid üks
õpilane – Kristjan. Aastatega on juurde tulnud neli
õpilast. Kaks tulid Valgjärve Põhikooli sulgemise järel ja
kahe õpilase vanemad kolisid siia kanti. Klassil on olnud
kuus klassijuhatajat. Klassi viimane klassijuhataja oli Irja Severiin-Silvia,
Pilleriin
Kivimägi.

Severiin-Silvia, Kristjan, Pilleriin, klassijuhataja
Irja Kivimägi, Brigitta, Taavi

Taavi,

Brigitta,

Kristjan,

Lõpetajad koos vanematega

Soovime kõigile lõpetajatele edu oma tee leidmist ja vastutuse võtmist oma tuleviku eest!
Kõigile õpilastele, lapsevanematele ja koolitöötajatele ilusat suvepuhkust!

Meie koolipere 2018. aasta kevadel

Foto Pildikompanii
2017/18. õppeaastal töötasid Saverna Põhikoolis:
Ruth Elias
Tarmo Haljak
Irja Kivimägi

direktor
töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tööõpetuse ringi juhendaja
keemia-, loodusõpetuse-, geograafia-, inimeseõpetus ja bioloogia õpetaja VIII-IX klassi
juhataja, pikapäevarühm kasvataja
Tiina Konks
muusikaõpetuse õpetaja, muusikaringi
Ivi Luht eesti
keele ja kirjanduse õpetaja, V klassi juhataja
Aino Mõttus
vene keele õpetaja, pikapäevarühma kasvataja
Kristin Raudberg kehalise kasvatuse õpetaja, spordiringi juhendaja
Kaire Siimus
klassiõpetaja, I ja III klassi juhataja
Alar Tamm
matemaatika-, füüsika-, loodusõpetuse-, informaatika õpetaja, VI klassi juhataja,
robootikaringi juhendaja
Merike Tamm
matemaatika-, käsitöö- ja kodunduse-, ajaloo-, ühiskonnaõpetuse õpetaja, VII klassi
juhataja, käsitööringi juhendaja
Ulja Uibo
klassiõpetaja ja inimeseõpetuse õpetaja , II ja IV klassi juhataja
Krista Varul
kunsti-, tööõpetuse õpetaja, kunstiringi juhendaja
Teele Vodi
inglise keele õpetaja
Helen Eit
kooliteenija
Aime Häelme
kooliteenija
Galina Shkadun kooliteenija
Irina Varul
kokk
Aime Timofejeva abikokk
Tarmo Haljak
remonditööline

Tarkusepäeva aktus toimub 01. septembril 2018 kell 10.00
Saverna Põhikoolis.
Peale aktust perepäev, mida aitab korraldada kooli hoolekogu.

