Saverna Põhikooli ajaleht 14/15-3
Kiidame tegijaid:
Getter Linde (8.klass) saavutas piirkonna kodunduse konkursil I koha ja esindab Põlvamaad aprillis
toimuval vabariiklikul konkursil. Getterit juhendas õpetaja Merike Tamm.
Romet Silm (3.klass) saavutas II koha Põlvas toimunud IX ülevabariigilise poistelauluvõistluse maakonna
eelvoorus 8-9aastaste vanuseklassis, juhendas õpetaja Saidi Tammeorg.
Edith Varb (9.klass) saavutas II koha piirkondlikul kunstiolümpiaadil, juhendas õpetaja Krista Varul.
Regina Nilbe (8.kass) saavutas piirkonnavooru käsitöö konkursil III koha, juhendas õpetaja Merike Tamm.
Ke Nette Nerva saavutas matemaatika olümpiaadil 4.- 6. klassi arvestuses III koha, juhendaja õpetaja Alar
Tamm.
Fr.Tuglase omaloomingukonkursil tunnustatud õpilased:
Ke Nette Nerva (I koht) laulusõnad tuntud viisile „Tööle, tööle“ („Teele, teele“). Juhendaja õpetaja Ivi
Luht.
Valter Kuld (I koht) laulusõnad tuntud laulule „Uinu“ („Kuula“). Juhendaja õpetaja Ivi Luht.
Nele-Liis Väise (II koht) laulusõnad tuntud viisile“ Suures linnas“ („Kauges külas“). Juhendaja õpetaja Ivi
Luht.
Edith Varb ( II koht) arvustus - Orelipoisi lugu „Neli jäätist“. Juhendaja õpetaja Ivi Luht.
6.-9. klassi tüdrukute ja poiste võrkpalli kooliliiga meistrivõistlused:
üldarvestuses III koha ja koolide arvestuses II koha võitis naiskond koosseisus: Paula Bogdanov, Kären Eit,
Ulvi Eit, Carolyn Lumi, Edith Varb, Nele-Liis Väise, Virgi Ülpri. Juhendas õpetaja Kärt Rebane.
üldarvestuses 4. koha ja koolide arvestuses II koha võitis meeskond koosseisus: Silver Haar, Erik Patrik
Hainsoo, Märt Hõlst, Hardi Häelme, Erik-Villem Lehtmäe, Ef Nei Net Nerva ja Sten-Marius Pannik.
Juhendas õpetaja Kärt Rebane.
Kooli lauatennise võistlused:
7.-9. klassi poisid: I koht Erik-Villem Lehtmäe, II koht Märt Hõlst, III koht Sten-Marius Pannik.
4.-6. klassi poisid: I koht Edgar Kuld, II koht Kristjan Juronen, III koht Taavi Hausenberg.
7.-9.klassi tüdrukud: I koht Edith Varb, II koht Nele-Liis Väise.

Loodusfoto konkursile saabunud fotode paremik:

Igaõhtune täiskuu
Kärol Mägi (2.klass)

Täiskuu
Kaina Mertsina (2.klass)

Kopra toidulaud
Oliver Mägi (3.klass)

Kuidas läheb?

Millised rõõmud ja millised mured on meil kevade hakul?
1.klass
Meil läheb hästi!
Esimese klassi õpilastel läheb hästi. Neile teeb rõõmu, et koolis
saab mängida ja õues joosta, arvutis olla ja mõnele meeldib isegi
matemaatika tund...
Esimesest klassist läks üks tüdruk ära teise kooli ja kõik on sellest
kurvad.

2.klassi õpilaste üksmeelne arvamus oli, et läheb väga hästi.
Meeldib, et klassikaaslastega saab koos toredasti aega viita.
Hiljuti käisime Tartus kinos karu Paddingtoni seikluseid
vaatamas. Film meeldis kõigile väga.
Kahjuks oli küll üks laps sellel ajal haige, aga loodame, et
järgmisel üritusel saavad kõik osaleda. Kurvaks tegigi lapsi see,
et väga paljud on viimasel ajal haigustega võidelnud ja on
pidanud pikalt koolist puuduma.
Aga loodame, et järjest kevadisem ilm ka haigusepisikud eemale
peletab. Lõpetuseks ühe lapse mõte ( kirjapilt muutmata):
õpetajad on doredad ja klassikaaslased toredad!
3.klass

RÕÕMU TEEB
PISUT KURVASTAB, ET
...koolis on tore,
... saab halbu hindeid,
...head hinded,
... ei mahu sellesse mängu,
... kehalises sai suusatada,
mida teised mängivad,
...käime klassiga kinos ja teatris,
... vahetundides ei saa
...maitsev söök,
veel õues olla,
...reedel on neli tundi,
...mõned ei oska tunnis
...pikapäevarühmas saab ära õppida,
käituda.
...teistega koos on lahe mängida,
...varsti tuleb kevad.
4.klass
Neljandikud on koolieluga täiesti rahul. Neile teevad erilist rõõmu
kinoskäik ja klassiõhtud, poistele meeldib jalgpallitrenn. Ootame
kõik kevadist reisi Ida - Virumaale.
Meie klassi õpilaste arvates on Saverna Põhikoolis toredad
õpetajad.
lll

5.klass
Viies klass leidis, et koolis on toredaid õpetajaid,
kes on tavaliselt viisakad, koolis saab mängida.
Mureks oli see, et meil on liitklass, matemaatika on
alati esimene tund, kui ei ole jõudnud veel päriselt
ärgata, ja muusikas tahaks rohkem laulda.

6.klass
Kuuendikud leidsid positiivse asjana, et ühel päeval nädalas on
ainult neli tundi.
Mureks on meil see, et matemaatika on esimene tund, võiks olla
rohkem üritusi, jalkatrenn võiks olla ka suurematel, bussijaamas
pole pinki, kehalise tunnid jäävad tihti ära ja kalasuppi võiks olla
harvemini.
7.klass Meil läheb hästi!
Meile meeldib, et kooli tulid uued arvutid ja koolisöök on väga
hea. Samuti meeldib, et koolis kedagi ei kiusata, et õpetajad ei
ole väga karmid ja ei anna palju õppida ja kui antakse raskeid
ülesandeid, siis saab alati õpetajalt abi küsida.
Kogu klassile meeldib osa võtta erinevatest võistlustest ja
konkurssidest.
Häirib osade nooremate klasside õpilaste käitumine.
Oma klassi peetakse tubliks, abivalmiks, naljakaks ja
vahetevahel ka tõsiseks.
8.klass

Meile ei meeldi:

Meile meeldib:
Söök
Sõbrad
Abivalmidus
Vahetunnid
Õpetajad
Osade õpetajate
sõbralikkus

Kontrolltööd
Tunnikontrollid
Inimestevahelised tülid
Mõnede õpetajate hindamissüsteem
Et garderoobis on nii vähe ruumi
Liiga palju koduseid ülesandeid
Mõnede õpetajate suhtumine
Õpetajad hindavad liiga karmilt
9.klass
Meil on ilusad klassid, toredad kooliteenijad, mugavad toolid,
õpperuumid on puhtad, õpetajad õpetavad hästi, saalis on mugavad
toolid.
Ei meeldi: Wi-Fit pole, esmaspäevaks võiks vähem õppida olla,
suurem garderoob või kaks garderoobi võiks olla, ülemine saal liiga
külm vahepeal, võiks olla pikemad vahetunnid mõnikord, veerandi
viimasel nädalal ei tohiks teha kontrolltöid, koolimaja ümber
võiksid olla prügikastid, füüsikaklassis võiksid olla tervemad toolid.

Käisime Tallinnas
Meie kooli kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased koos Krootuse
ja Kanepi kooli õpilastega võtsid 6.märtsil ette reisi Tallinna
kutsehariduse suursündmusele Noor Meister 2015.
Õppekäik oli informatiivne ja andis neile, kes on juba kindlalt
otsustanud, et astuvad peale põhikooli edasi kutsekooli, hea ülevaate
õpitavatest erialadest.
Esindatud oli 25 erinevat ala, millega sai tutvuda: müüja,
majutusteenindaja, mehhatroonik, florist, juuksur, pagar, kondiiter,
ehituspuusepp, tisler, ehitusviimistleja, plaatija, maastikuehitaja,
infotehnoloog, veebidisainer, graafiline disainer, müürsepp, logist,
puhastusteenindaja, elektrik, elektroonik, rätsep, restoranitöötaja,
hooldustöötaja, keevitaja ja keskkonnatehnika lukksepp.
Veel oli iga kutsekooli kohta lühike tutvustus, aga keda huvitas
mõni kindel kool, sai informatsiooni juurde küsida. Kõiki alasid sai
ka ise proovida, aga kui nii julge polnud, sai lihtsalt pealt vaadata,
mida sellel alal täpsemalt tehakse. Kutsekoolide parimad õpilased
üle Eesti võistlesid üksteisega ja ka seda sai pealt vaadata.

Kokkuvõtteks oli see õppekäik hariv ja
huvitav ning meie kooli õpilased jäid
igal juhul rahule.
Getter Linde ja Ulvi Eit 8.klass
foto Ulvi Eit

Teated
16.04.2015 kell 11.00 Ukraina tsirkus
Pilet 3 eurot.

Üritused IV veerandil
02.04.2015

Tibupidu

23.04.2015

Jüripäeva jooks

27.04.2015

Hoolekogu koosolek

30.04.2015

Järv elukeskkonnana
(õppekäik 4.- 6. klass)

05.-08.05.2015 Õpilastööde näitus
06.05.2015
08.05.2015

Põlvamaa koolijuhtide
nõupidamine Savernas
Kevadpidu

11.-15.05.2015 Õuesõppe nädal
11.05.2015

Pinnavormide teke
(õppekäik 7.- 9. klass)

12.05.2015

6.klassi tasemetöö
eesti keeles
3.klass tasemetöö
eesti keeles
6.klassi tasemetöö
matemaatikas
3.klassi tasemetöö
matemaatikas
6.klassi tasemetöö

13.05.2015
14.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
26.05.2015
27.05.2015

Rabaprogramm
(õppekäik 2.- 3. klass)
Lõpukell 9.klassil

29.05.2015

Öökool 1.-4.klass

03.06.2015

Lõpuaktus 1.-8.klass

13.06.2015 kell 13.00 Lõpuaktus
9.klassi
22.06.2015
Hoolekogu koosolek

Õpetaja uurib: „Lapsed,
miks me kõigepealt
näeme välku, siis aga
kuuleme müristamist?
Mida sina, Juku, arvad?“
„See on sellepärast, et
silmad paiknevad peas
enne kõrvu ...“

23. aprillil toimub Jüripäeva jooks
Koostöös orienteerumisklubiga Kobras toimub 23.aprillil kooli
ümbruses õpilastele suunatud Jüripäeva sportlik tähistamine.
PISA 2015
Saverna Põhikooli õpilased on valitud PISA 2015 testi valimisse.
PISA 2015 test on elektrooniline ja meie koolis kuuluvad valimisse
kuus õpilast, kelle sünniaasta on 1999.
Uuringu eesmärgiks on hinnata 15-aastaste õpilaste teadmisi ja
oskusi kohustusliku haridustee lõpus.
PISA 2012 tulemused näitasid, et Eesti koolide õpilastel on üsna
head teadmised ja oskused matemaatikas, PISA 2015 hindab
eelkõige õpilaste loodusteaduslikku kirjaoskust.
Test viiakse läbi ajavahemikus 13. aprillist kuni 8. maini käesoleval
aastal. Täpne testi toimumise aeg meie koolis lepitakse kokku selle
kuu lõpuks.
27. aprilli toimub Stuudiumi koolitus õpetajatele
Alates 01.09.2015 võtame kasutusele e-klassipäevikud ja iga
lapsevanem saab elektrooniliselt jälgida oma õppimist ja suhelda
kooliga Stuudiumi vahendusel. Täiendavat infot leiab
stuudium.com.
Valisime Stuudiumi, kuna neil on rohkem võimalusi kui eKoolis,
sealhulgas suhtlusmoodul, mis sisaldab kalendrit, broneerimisi,
asendusi ning loomulikult võimalust suhelda lapsevanematega.
Vaikimisi on materjalide jaoks oluliselt rohem ruumi (eKoolis 500
MB, Stuudiumil 10 GB). Samuti ei ole ükski Stuudiumi osa
vanematele tasuline ning Stuudium ei edasta reklaami mitte mingil
moel (eKoolis on reklaami päris palju, samuti on osad teenused
vanematele eraldi tasu eest).
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on
järgmised:
1) eesti keel (kirjalik)
– 1. juuni 2015. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2015. a;
3) valikeksam geograafias, ühiskonnaõpetuses ja inglise keeles
(kirjalik)
– 10. juuni 2015. a;
4 ) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline)
– 10.–11. juuni 2015. a.

Õpetaja: „Nimeta, Juku,
üks Austraalia
haruldane loom!”
„Elevant”
„Elevant ei ela ju
Austraalias!”
„Aga sellepärast ta seal
haruldane ongi!“

„Kas sa lõvi kardad?“ küsib Juku isalt.
„Ei, poja!“
„Aga tiigrit?“
„Ei karda.“
„Aga lõvi ja tiigrit, kui nad koos on?“
„Ei.“
„Aga kas sa sarvedega Vanapaganat kardad?“
„Üldse ei karda!“
Juku jääb mõttesse, siis ütleb:
„Nojah, see tähendab, et ainult meie ema kardadki.“

Kevadvaheaeg on 14.-22. märts 2015. Ilusat vaheaega!
Kohtume taas 23.märtsil 2015!
Peale vaheaega on 10,5 koolinädalat ja alates 04.juunist on suvepuhkus!

