Saverna Põhikooli ajaleht 14/15-2
Saverna Põhikoolis II õppeveerandil väga hästi õppinud ja eeskujulikult käitunud õpilased:
Paula Bogdanov 9.klass
Carolyn Lumi 8.klass
Heiamar Tamm 8.klass
Virgi Ülpri 8.klass
Gerly Piho 4.klass
Kaina Mertsina 2.klass
Kamilla Elise Teesalu 2.klass.
Saverna Põhikoolis II õppeveerandil väga hästi õppinud ja hästi käitunud õpilased:
Kärol Mägi 2.klass
Mona Rea Nerva 2.klass.
Suur tänu lapsevanematele!
Suur tänu õpetajatele!

Täna, 12. jaanuaril 2015. aastal tähistame Saverna kool 59. aastapäeva ja
piirkonna hariduselu 229. aastapäeva. Meenutame sel päeval kooli ajalugu ja
näitame õpilaste kirjutamis- ja joonistusoskust.
SAVERNA KOOLI AJALUGU
Saverna Põhikooli eelkäijaks on Vana- Piigaste Kool, mida on esmakordselt mainitud 1786. aasta
koolikatsumisel. Vana-Piigaste Koolis oli esialgu 28 õpilast, kellest suurem osa korrapäratult koolis käis.
1786. aastal oli õpetajaks Davita Kangro. Järgneva 170 aasta jooksul töötas kool erinevates ruumides, siin
töötasid paljud koolmeistrid, said koolitarkust sajad lapsed.
1955. aasta kevadel lõpetas Vana – Piigaste 7.klassilise kooli 10 õpilast. Kuna uus koolimaja Savernas veel
valmis polnud, alustati 1955./56. õppeaastat veel Piigastes, uues majas algas õppetöö 11. jaanuaril 1956. Uue
koolimaja ehituse eest seisis direktor Arnold Mõrd, kes sai siin vastses majas ainult poolteist aastat töötada,
siis suunati ta tööle mujale.
1.septembril 1956 alustas Savernas tööd keskkool, mis töötas kuni 1962. aastani, mil Kanepis avati keskkool.
Saverna uuel koolimajal oli avarust ja ruumi ning ta oli suuremaid ja uhkemaid lähikonnas. Kuna koolimaja
oli ehitatud lagedale põllule, oli koolimaja ümbrus vaja haljastada. Õpilased ja õpetajad sumpasid poris,
istutades hekipõõsaid ja puid. Nii sai rajatud ka nüüdseks uhkeks sirgunud puude allee. Puid toodi metsast
või kodusest õunaaiast.
Laienes kooli õppevahendite valik: töökotta (vana pumbamaja) saadi treipingid, tööpingid ja igasuguseid
muid tööriistu, kolm õmblusmasinat, üks neist elektriga töötav ja varustatud lisaaparaatidega. Saadud
mandoliinidest ja mandooladest loodi orkester ja hakati mängimist õppima. Orkester esines koolipidudel.
Kool sai Veski masina- traktorijaamast traktori U-2, et sellel töötama õppida ja omandada traktoristi kutse.
Suvel tegid õpilased maatöid, kes kodus, kes majandis. Majandis töötati põllul, heinal või asendati
farmitöötajat.
Aega jäi ka ekskursioonideks ja matkadeks. Ekskursiooniks andis majand auto, abi eest põllul. Tutvuti
kirjanduslike paikadega Eestis ja võeti ette ka pikemaid sõite – Leningradi ja Riiga.
Koolipidudel ja tähtpäevaaktustel esinesid kooli taidluse harrastajad. Koolil oli tütarlaste koor ja ansambel.
Lauluhäälega poisid laulsid ansamblis. Muidugi tegeldi rahvatantsuga, mängiti orkestris, lavastati näidendeid
ja prooviti jõudu akrobaatiliste etüüdidega.
Sel ajal oli sportimine väga populaarne. Palju suusatati ja sõideti jalgrattaga. Saverna koolis oli sport
võrdlemisi tugeval järjel, nii poisid kui tüdrukud tõid rajoonist esikohti ja saavutasid spordirekordeid.
Niiviisi algas koolielu meie majas 59 aastat tagasi, tänaste õpilaste vanaemade – vanaisade ajal.
Loodame,et kooltarkust jagatakse meie mail veel vähemalt 229 aastat!

Aastaring koolis
SÜGIS
Esimesed kollased kaselehed kuulutavad kooliaja algust. Koolimaja
täitub kihina-kahinaga. Võrreldes kevadega on kõik lapsed sammu
edasi astunud ja numbri võrra suuremas klassis. Esimese klassi
lapsed on kõik uued ning jälgivad koolielu veel arglikult.
Päris sageli võib õpilasi näha õues tegutsemas: langenud lehed
vajavad riisumist, et kooli ümbrus ikka ilus oleks; kehalise kasvatuse
tunnid toimuvad enamasti staadionil ja võimlasse minnakse vaid
suure vihma korral.
Koolimajale teevad muret vaid sügisesed tugevad vihmad, mis
räsivad katust ja püüavad läbi selle majja tungida.

TALV
Võib juhtuda, et vahetevahel on koolimajas külm. Kõik
ootavad jõulupidu ja sellele järgnevat talvevaheaega. Need
paar nädalat valitseb maja ümber vaikus. Pole ühtegi rada ega
jalajälge.
Uus kalendriaasta toob lapsed jälle koolipinki. Radiaatoritel
kuivavad märjad kindad ja nii mõnigi püksipaar, sest lumes on
tore möllata. Ehitatakse lumememmesid ja lumekujusid,
kelgutatakse ja peetakse lumesõda. Seina ääres on ootamas
suusad ja kelgud. Kehalise kasvatuse tundides suundutakse
metsa suusaradadele.
Päikesepaistelistel päevadel on härmas allee tõeliselt kaunis.

KEVAD
Kevade saabumine tekitab kooli ette suured loigud, mis
jõuavad ka alumise korruse põrandatele. Aknaid
hoitakse kogu päeva lahti, et looduse ärkamine jõuaks
igasse klassiruumi.
Esimesed võililled punutakse pärgadeks. Pärast on
pesuruum tüdrukuid täis, kes püüavad oma käsi puhtaks
saada.
Muru rohetab ja linnud valivad pesakaste. Tunde
viiakse läbi õues, mille käigus saab näole ka esimese
päevituse. Lillepeenardel on mitmevärviline õitemeri.
Kooliümbruse heakorrastamine ja emadepäeva
moedemonstratsioon on meie kooli igakevadine
traditsioon.
9. klassi õpilased lõpetavad kooli.

SUVI
Pikk koolivaheaeg annab koolimajale aega end välja puhata. Nii mõnigi
laps leiab endiselt aega siin kiikumas või jalutamas käia. Poisid mängivad
staadionil jalgpalli. Väike must koerake Oti käib aeg-ajalt vaatamas, kas
ehk on kooli juures keegi, kes temaga mängiks.
Lapsed käivad aiatööl ning koolimaja lõhnab remondi järele. Eriti
augustis.
Maja on valmis uut aastat alustama.

Autorid: Kerttu, Severiin-Silvia, Brigitta, Pilleriin, Ke Nette, Kristjan

Fotod Ruth Elias, Kärt Rebane

EBAÕIGLANE

MEIE KOOL

Kui olin väike, tahtsin kooli,
ei enam lasteaiast hoolind.
Nii igatsesin õppida
ja vahetunnis mängida...

Koolil katus punane,
talvel on see lumine.
Puude vahelt kõnnid kooli,
maja kõigist lastest hoolib.

Nüüd tahaks lasteaeda minna,
kuid enam mind ei võeta sinna:(

Koolimajal varsti juubel,
seda kinnitab ka Google.
Oodata on jäänud aasta,
tooge kingitused kaasa!

Erik-Villem Lehtmäe

KeNette Nerva 5.klass

Artur Varul
KODUKOOL

ÕPPIMISEST

Saverna kool
on olnud mulle armas,
seitsmes aasta
siia käima olen varmas.

Meie kool on väike,
kuid tarkust on siin
palju.
Siin tihti paistab päike
ja kuulda naeru-nalju.

Siin palju-palju mälestusi,
enamasti häid,
need meelde tulevad,
kui majas ringi käid.
Siin käinud emad-isad
ja vanaemad, -isad.
Nüüd nende lapsed siinei katke õpiliin.
Me koolis ikka hea on olla,
mis sest, et vara vaja tulla.
Saad uksest sisse, hõikad:"Tere,
me armas väike koolipere!"
Nele-Liis Väise

Vaid tõusta tuleb vara
ja kohe tundi ka,
kui õhtul koju ära,
on ema küsimas:
"Poju, kuidas koolis
läks?"
Kokutades vastan ma:
"Hinne tuli jälle kaks,
teistel sama hinne ka."

Kristiina Linde 8. klass

Vastama pean minema,
Nele õpetama hakkab,
Erik, Artur, Silver kakahesadu nüüd meil
lakkab.
Oleme kõik ühel
meelel:koolis pole üldse
paha.
Õppida vaid kole palju,
aga seda läheb vaja.
Valter Kuld

Heiamar Tamm 8.klass

Teated
 2016.aasta jaanuaris tähistame Saverna Põhikooli 60.
aastapäeva ja piirkonna hariduselu 230. aastapäeva.
Kooli kokkutulek toimub mais 2016.
Ootame kokkutuleku korraldusmeeskonda aktiivseid ja
teotahtelisi vilistlasi. Võtke kooliga ühendust!
 Ootame vilistlaste ja endiste koolitöötajate mälestusi
koolielust
Saverna
koolis
juubelialmanahhis
avaldamiseks. Kirjatükk, foto vms saata e-maili aadressile
direktor@saverna.edu.ee
Renar Kalpus 2.klass  Kuulutame välja Saverna kooli laulu sõnade ja viisi

konkursi. Konkursitöid saab esitada kuni 15.aprillini
2015, saates need postiga kooli aadressile või saata emaili aadressile direktor@saverna.edu.ee või tuua
koolimajja.
 Kuulutame välja võistluse meie koolile sobiva
(slogan) leidmiseks. Ootame motosid 10.märtsiks
e-maili aadressile direktor@saverna.edu.ee

Kamilla Elise Teesalu 2.klass

moto

Isa küsib: ”Mis sulle, Juku, muret teeb?”
„Sain kahe.Ei osanud leida kahe murru ühist nimetajat.”
Isa: „Kas seda pole siis ikka veel leitud? Minu ajal otsiti
sedasama, juba 15 aastat tagasi!”

Üritused III veerandil
05.-31.01.2015 Loodusfoto konkurss
12.01.2015

Kooli 59.sünnipäev

05.02.2015

e-õppepäev

13.02.2015

Sõbrapäeva tähistamine

16.02.2015

Hoolekogu koosolek

17.02.2015

Vastlapäev

23.02.2015

Vabariigi aastapäeva aktus

25.02- 10.03.2015 Motode võistlus
9.-13.03.2015

Emakeelenädal

13.03.2015

Emakeelepäev

Ulvi Eit 8.klass

Kevadvaheaeg 14.03. – 22.03.2015

Moonika Kull 1.klass

Kerttu Haljaspärg 5.klass

