Saverna Põhikooli ajaleht* 14/15-1
Õpetajate päeval andis direktor üle tunnuskirjad :
„Südamega õpetaja 2014” õpetaja Katri Enno
„Toetavam kolleeg 2014” õpetaja Saidi Tammeorg
Direktor kiidab kõiki I veerandi edukalt lõpetanud õpilasi ja neid, kes päevagi ei puudunud.
Suur tänu lapsevanematele, kellel on aega oma lastega aega veeta ja neid toetada!
Suur tänu õpetajatele! Suur tänu kõigile, kes panustavad meie kooli ja aitavad kooli töös hoida!

Maastiku teatejooks Räpinas
Kolmapäeval, 1.oktoobril osalesime maastiku
teatejooksul Räpina mõisa pargis.1.- 6. klass pidi
jooksma 300 m ja 7.- 9. klassi tüdrukud 500 m
ning poisid 700 m.
Võistlustel osalesid kõik maakonna koolid. Meie
koolist osalesid: Hugo Ermel, Tormi Säärits,
Laura Orav, Severiin Silvia Sumberg, Pilleriin
Pukk, Heidi Tsibo, Mona Rea Nerva, Ke Nette
Nerva, Kevin Nigol, Raven Kalpus, Erik-Villem
Lehtmäe, Kristjan Juronen, Siret Orav, StenMarius Pannik, Hardi Häelme ja Hanna-Ly
Meekler. Väga hästi meil ei läinud, aga vaatamata
sellele oli väga tore ja huvitav päev.
Võistlustele sõitsime koos õpetaja Kärt Rebasega.
Hanna-Ly Meekler 8.klass
Õpetajate päev
Minu õpetajate päev möödus hästi, olin õpetaja.
Kõik õpilased olid tunnis vaikselt ja tegid ilusti
tööd. Kuulasid mu sõna ja tegid koostööd.
Mingeid probleeme ei tekkinud ja mulle väga
väga meeldis see, et meile anti võimalus olla
üks päev õpetaja rollis. Nüüd ma mõistsin, mis
töö ja kohustus on õpetajatel.
Kären Eit 9.klass
Kasvatusraskustega 9B klassis oli tavaline
koolipäev, õpetajad olid ainult nooremad kui
tavaliselt, aga hakkama said nad üsna hästi.
Eesti keele tunnis sai eesti keel loovate õpilaste
abiga juurde nii mõnedki uued käänded:
äraütlev, sussiütlev, vabastatav, möödapanev,
vabastav, tuletatav...

Maanteemuuseumis
Käisime 16.09.2014 Maanteemuuseumis. Sinna jõudes
paluti meil jaguneda gruppidesse, siis saime kõik
liiklusteemalised tööülesanded. Pidime 45 minuti jooksul
tegema neli pilti, kus pidime oma fantaasiat kasutama ja
erinevaid asju piltidel kujutama, kasutades seejuures
käepäraseid
vahendeid.
Hiljem
suundusime
siseruumidesse, kus selgitasime, mis on pildil jne...
Hiljem olid seal ka inimesed AHHAAst, kes esitasid
meile foorumteatri etenduse. Lugu oli väga
mõtlemapanev ja samuti liiklusega seoses.
Foto ja tekst Ulvi Eit 8. klass
Estonias balletti vaatamas
02. oktoobril käisid lastekoori neiud Tallinnas Estonia
teatris vaatamas Leo Delibes`i balletti “Coppelia”. Pool
tundi enne etendust läksime Estonia teatrisse, see on
väga ilus maja ja kui võimas saal! Lava ees oli orkestri
jaoks auk ning vaatajate jaoks on parter ja kaks rõdu.
Meil olid kohad esimeses reas ja me nägime pillimehi
ning dirigent seisis otse Ulvi ja Carolyni ees.
Balleti sisuks oli lugu nukk Coppeliast, nukumeis-ter
Coppeliusest
ja kahest armunust: Swanildast ja
Franzist. Tantsijad tantsisid väga hästi ja nende kleidid
olid väga ilusad ja ka orkester oli väga hea .NukkCoppeliat tantsis Oksana Saar, Coppeliust Vitali
Nikolajev, Swanildat Eve Andre – Tuga ja Franzi
Sergei Upkin . Kõigile meeldis etendus väga.
Brigitta Paal 6.klass

Kuidas läheb?

Millised rõõmud ja millised mured meil on?
1.klass
Hästi!
Õpilased arvavad, et neil
läheb koolis hästi.
Rõõmu teeb see, et koolis
saab vahetundides mängida
ja joosta, tore on õues
kiikuda.
Muret tekitab see, kui keegi
kiusab.

2.klass
Väga hästi!
Õpilastele teeb rõõmu, et on sellised sõbrad, kes ei kiusa, et on toredad
klassikaaslased ja õpetajad.
On huvitavad ringid, kunstitunnis saab maalida ja kehalise tunnis saab
mõnikord mängida.
Tore on, et saab sõpradega koos olla. Õpetajad on head.
Söök on hea! Mõnikord on klassiõhtud!
Mureks on, et mõnikord poisid jutustavad ja segavad. Mõned kiusavad teisi.
Hommikul peab vara tõusma.
Muret teeb ka neljapäävane eesti keel (kirjapilt muutmata).

3.klass
Läheb hästi!
Õpilastele teevad rõõmu head õpetajaid ja sõbrad. Koolis on hea
söök. Rõõmu tuntakse õppimisest, mängimisest ja vaheaegadest.
Tore on veel võistlustel käimine, käsitöö- ja puutööring.
Mõned tunnid on lõbusad ja on palju erinevaid õppeaineid.
Muret tekitab lükkamine, löömine ja solvamine ning narrimine.
Mõned õpilased kiusavad, mõned segavad tunde.
Antakse liiga palju kodus õppimist.
5.klass

Õpilased arvavad, et neil läheb hästi.
Ühiseks mureks on see, et antakse liiga
palju õppida ja hinnatakse liiga karmilt.
Viiendikud tahaksid ka pinksi mängida,
kuid neil ei lasta.
Üleval ja all võiks koridorides rohkem
toole olla.
Ka toidud võiksid maitsvamad olla.
Keka tunnid võiks rohkem sees olla, kuid
samas lubab keka õps jopet tunnis kanda,
mis on hea.
Õpilased käituvad ebaviisakalt, kuid
õpetajad on väga head ja viisakad.
Inglise keele klass on palju ilusam kui
enne ja kooli ümber on ilus aed.

7.klass

4.klass

Läheb hästi!
Rõõmustame klassiõhtu üle, ootame
lootusrikkalt ujumise tunde. Meile
teevad rõõmu head õpetajad ja toredad
sõbrad. Natuke segavad meie
koolipäevi liialt energilised algklasside
õpilased.
Muid muresid meil praegu veel pole.

6.klass
Viiest õpilasest kolmel läheb enda hinnangul hästi, ühel
normaalselt ja ühel halvasti.
Head kooliteenijad on. Uued õpetajad on ka väga toredad.
Õpilaste arvates on liiga karm, kui ühe veaga saab nelja
Kunsti võiks rohkem olla ja loodusõpetust vähem.
Mõni õpetaja tundub õpilastele ebaõiglane ja mõni teeb liialt
kõva häält.
Õpilastel peab olema õigus oma arvamust avaldada. Võiks olla
vähem aiatöid.
Kalasupp on sööklas liiga tihti. Kui on söögiks makaronid, siis
võiks laual olla ka ketšup. Koolisöök võiks olla parem.
Mõned poisid mängivad liiga palju pinksi. Pinksilaud võiks
olla üleval.
Võiks toimuda rohkem spordiüritusi.
Bussipeatuses võiks olla pink.
Liiga palju antakse õppida.

8.klass
Suhteliselt hästi!
Meie klass on väga ühtehoidev,
Kool on alanud suhteliselt hästi. Hinded on enamikel head. Juurde on me aitame üksteist alati, üritame
tulnud uusi õppeaineid ning mõned neist on üpris huvitavad.
üksteist mõista ja toetada ning
Oleme osalenud mitmetel kooliüritustel ja võistlustel.
meid on väga palju. 12!
Näiteks käisime Maantemuuseumis, kus võtsime osa foorumteatrist ja Meie klassi mured: kuna meid
fotojahist. Samuti nägime seal mitmeid huvitavaid masinaid.
on nii palju, siis on raskusi
Meie jaoks oli väga huvitav veel graffiti tegemise töötuba ja sellega, et tunnis oleks vaikus.
jalgpallivõistlus.
Ja arvutiklassis jääb arvuteid
Meeldis ka spordipäev, sest meil olid seal head tulemused.
väheseks.
Esimene veerand on möödunud kiirelt, kuna saame omavahel hästi läbi ja
koolis on saanud ka nalja.

9.klass
Hästi läheb!
Rõõmu teeb, et lõpuks ometi on soe koolimaja, on hea toit, on olemas vajalikud õpikud. Saalis on piisavalt
istepinke ja need on head.
Meil on sõbralikud kooliteenijad ja klassiruumid on puhtad
Muret teeb, et kõik ei mahu korraga riideruumi ja peab ukse taga ootama. WC-des võiks olla plastikust topsid
joomiseks, igal õpilasel võiks olla lukuga kapp, lapsed ei peaks tegema suvist aiatööd, arvutiklassi arvutid on
aegunud, viimasel veerandi nädalal mitte teha kontrolltöid, liiga palju õppida, WC-d võiks korralikumad olla,
algklasside lapsed jooksevad vahetunni ajal üleval ja segavad õppimist.
PS Kolmel õpilasel ei olnud rõõme ja kahel õpilasel ei olnud muresid.

UUS ÕPETAJA
Küsimus

Kust olete
pärit ja
kes olete?

Mis
koolid
olete
lõpetanud?

Õpetaja
Gerli Pihel
Olen
sündinud
ja
kasvanud
Saaremaal, elanud ja õppinud 6
aastat Tallinnas, 2 aastat Iirimaal ja
viimased 5 aastat on minu elukohaks
olnud Võrumaa. Mul on kaks väikest
tütart, kes on minu prioriteet number
üks.
Peale gümnaasiumi lõppu Saaremaal
asusin
õppima
Tallinna
Pedagoogikaülikooli saksa ja inglise
keelt. Peale ülikooli lõpetamist
otsustasin Eestist lahkuda ning veidi
ringi reisida. Elasin ja töötasin kaks
aastat Iirimaal ja kaks kuud LõunaAafrika Vabariigis. Nähes seal,
kuidas õpetaja ametit hinnati,
otsustasin kodumaale tagasi tulla ja
omandatud teadmisi teistega jagada.
Jõudsin tagasi Saaremaale ja
asusin tööle Kuressaare Ametikooli
inglise
keele
õpetajana.
Magistrikraadi
omandasin Tartu ülikoolis anglistika
erialal paar aastat tagasi.

Meeldib suvi ja suvel harrastatavad
spordialad, meeldib vesi - ujumine,
Millised
hobid Teil purjetamine.
Armastan muusikat - kindlat
on?
lemmikut ei ole, olenevalt tujust
kuulan peaaegu kõike. Olen käinud
ka muusikakoolis ja 5 aastat õppinud
akordionimängu. Meeldib reisida.
Meeldib teha käsitööd (kududa,
õmmelda).

Õpetaja
Õpetaja
Hille Karu
Kärt Rebane
Oma lapsepõlve veetsin Tartus ja Olen Kärt Rebane
hiljem kolisin Põlvasse.
Saverna Põhikool
kehalise kasvatuse
õpetaja.
Pärit olen Valgast.

Oma elu jooksul olen palju
õppinud ja käinud mitmesugustel
kursustel. Peale põhikooli läksin
õppima Tartu Pedagoogilisse
Kooli algklassiõpetaja erialale.
Tol ajal arvasin, et piisab
õppimisest ja lihtsalt töötasin.
Hilisemal
ajal
omandasin
pikaajalistel kursustel TÕS-is
klassiõpetaja eriala ja
TPÜ-s
käsitöö ja kodunduse õpetaja
eriala. Sellest ei piisanud, tekkis
huvi edasi omandada teadmisi ja
jätkasin õppimist. Õppisin TÜ-s
eripedagoogikat ja
TLÜ-s
magistriõppes informaatikaõpetajaks ja kooli infojuhiks. Kindlasti
need ei jää minu viimas-teks
õpinguteks või kursusteks. Juba
järgmisel kuul hakkan käima ühel
programmeerimiskursusel.

Lõpetasin Valga
Gümnaasiumi.
Bakalaureuse
kraadi kehakultuuri
alal sain Tallinna
Ülikoolis.
Peale
ülikooli
lõpetamist töötasin
ja reisisin kaks
aastat Autraalias.
Sealt tagasi tulles
käisin Tais, kus
osalesin
kahenädalasel taipoksi
kursusel.
Siis astusin Tartu
Ülikooli kehalise
kasvatuse ja spordi
erialale,
mille
lõpetades
sain
magistrikraadi.

Mulle meeldib väga lugeda Taipoks,
krimkasid, teha käsitööd ning lugemine,
erinevaid videosid.
reisimine.
Kui oleks rohkem aega, siis käiks
palju reisimas.

Mis Teile
Saverna
koolis
meeldib?

Millised
on
tulevikuplaanid?

Saverna koolis meeldib see, et tegu
on väikese kooliga. Koolil on ilus
ümbrus
ja
väikesed
klassid.
Kolleegid on sõbralikud ning
õpilased toredad. Sooviks vaid, et
õpilased üksteise suhtes sõbralikumad oleksid, et ei oleks nii palju
kiusamist.
Positiivne on ka see, et õpilased
saavad vahetunnis pinksi mängida see on hea vaheldus.
Olen jõudnud arusaamisele, et väga
pikalt ette ei saa planeerida. Enamus
asju elus juhtub ikka omasoodu.
Lähitulevikus püüan olla hea õpetaja,
hea kolleeg ning anda endast parim,
et kool oleks koht, kuhu õpilased
tuleksid hea meelega.

Juba alguses sai selgeks, et Toredad inimesed,
Saverna koolis on toredad kes loovad meeldiõpilased ja töökaaslased. Tulin va töökeskkonna.
kooli selle mõttega, et aidata
õpilasi nende õppimises.
Vähese ajaga olen aru saanud, et
õpilased oskavad abi paluda ja
seetõttu meie koostöö sujub väga
hästi.

Tulevikuks ei ole eriti suuri Tahan saada
plaane. Ma plaanin ikka oma tööd targemaks,
edaspidi teha ja jääks kooli tööle. tugevamaks,
paremaks.

Saverna kool on saanud kolm toredat ja särasilmset õpetajat! Jaksu neile!
Teated

Horoskoop

2. ja 4.klassi ujumine toimub reedel, 31.
oktoobril 13.00-14.00 Pühajärvel.
Järgnevad tunnid detsembris Põlvas.

1.klass oled uudishimulik ja avatud uutele teadmistele, kipud
liigselt tormama ja kõva häält tegema.

Üritused II veerandil
07.11.2014

Isadepäeva tähistamine

10.-14.11.2014 Matemaatikanädal
24.11.2014
28.11.2014

Kadripäeva karneval
(algklassid)
Kodanikupäev

2.klass oled energiline, tüdrukud võivad olla salvavad, poisid on
unistavad, kipud asju unustama.
3.klass suhted on keerulised, oled kiuslik ja kannatamatu, reedest
võivad asjad muutuda.
4.klass kipud vahetunni elevust tundi kaasa võtma, rahulikus
meeleolus sujub õppimine palju paremini. Korrutustabel!
5.klass üksmeeles ja koostööd tehes saavad kõik kasu, uued
teadmised tulevad kõigile kasuks.

15.-19.12.2014 Jõulunädal

6.klass heade tulemuste saamiseks pead pingutama, kuula tunnis
tähelepanelikult, siis on kodus palju vähem õppida.

19.12.2014

7.klass oled jõuline, keskendu rohkem õppimisele ja ole
tähelepanelik, siis saadab sind edu.

Tahma-Tooma väljaajamine (koristamine)

19.12.2014 kell 17.30 Jõulupidu
Talvevaheaeg 20.12.2014 – 04.01.2015
Juku toob vanaemale lillekimbu.
Vanaema: „Oi, Juku, mul on need lilled
juba aias olemas!” Juku vastab
rõõmsalt: „Aga nüüd enam ei ole!”

8.klass ootamatu tunnikontroll muudab sind õnnetuks, hea
ettevalmistus tagab edu ja head tulemused.
9.klass pidev hilinemine ja tegemata kodutööd pingestavad
suhteid õpetajatega, võta end käsile ja keskendu õppimisel ning
kõik laabub.
"Ah et sina, Juku, oled nüüd ärimees!" imestab vana pedagoog.
"Seda poleks küll ilmaski osanud arvata, sest koolis oli sul
matemaatikaga suuri raskusi..."
"Äriajamine käib minu käes kui käkitegu! Ja mis seal keerulist on:
kahe tuhandega ostan, nelja tuhandega müün - see kaks protsenti
vaheltkasu rahuldab mind täielikult!” seletab Juku

Sügisvaheaeg 18.-26. oktoober 2014. Ilusat vaheaega!
Kohtume taas 27.oktoobril!
Peale vaheaega on 8 koolinädalat ja ongi käes talvevaheaeg!
*Koolileht otsib endale nime. Ettepanekud on oodatud 10.novembriks direktori meiliaadressile direktor@saverna.edu.ee

