Saverna Põhikooli ajaleht 14/15 - 4
Järjekordne kooliaasta hakkab lõppema. Tunnustame tublisid õppureid ja täname nende
vanemaid:
väga hea õppeedukuse eest saab kiituskirja:
2.klass: Kaina Mertsina, Kärol Mägi, Eleri Piho, Kamilla Elise Teesalu, Mona Rea
Nerva
4.klass: Gerly Piho
7.klass: Nele Liis Väise
8.klass: Carolyn Lumi, Virgi Ülpri, Heiamar Tamm
9.klass: Paula Bogdanov ja Edith Varb

Arengukava väljatöötamisel sõnastasime Saverna 7 S-i, mis peaks meid iseloomustama
ja edasi viima: Sallivus, Sihikindlus, Siirus, Sõbralikkus, Säästlikkus, Südamlikkus,
Südikus.
Kooli motoks sai: Kodukoha kvaliteetne kool!
Algas eksamiperiood
Põhikooli lõpetajatel algas 01. juunil eksamiperiood,
esimene eksam oli eesti keeles. Üheksa kooliaasta
jooksul on õpitud üsna palju: lugemine on selgeks
saanud ja kirjutamine, teatakse numbreid ja osatakse
võrrandeid lahendada. Osatakse ingise keelt ja
geograafiat, bioloogiat ja ajalugu jne.
Eesti keele eksam läks, keskmiselt saadi 72 punkti ja
keskmine hinne oli 3,78.

9. klass eesti keele eksamil
Käisime Stockholmis
Esimene päev möödus rahulikult, lõuna ajal
hakkasime Tallinna poole sõitma ja kui kohale
jõudsime, liikusime kohe laevale. Laevas pakkisime
asjad lahti ja uudistasime kõik seal ringi, sealhulgas
ka poodides. Õhtuks olime aga suhteliselt väsinud ja
läksime päris vara magama. Hommikul laevalt
maha minnes pidime minema metrooga kuningalossi
juurde, kuid õnnetuse tõttu pidime bussiga minema.
Kuningalossi ümber jalutada oli väga tore ja ilus,
relvakambri juurde kõndides nägime palju
Stockholmist. Peale seda saime linna keskel vaba
aega ja seejärel sõitsime metrooga tagasi sadama
juurde.
Viimasel õhtul saime ära proovida ka Rootsi laua
õhtusöögi, küll oli palju head valikut :). Öösel, kui
laev peatus Marienhamnis, läksime ka meie oma
grupiga välitekile seda linna vaatama. Peale seda
pidid nooremad õpilased magama minema ja
suuremad käisid veel natukene tantsimas. Kojusõit
oli tore ja kulges rahulikult. Oli väga tore lõpureis ja
kindlasti jääb see kauaks meelde! :)
Tekst Paula Bogdanov, fotod Ulvi Eit

Meie lõpetajad 2015:
Küsimus
Meie
lõpetaja
Paula Bogdanov

Kuidas sulle
meeldis Saverna
Põhikoolis?

Mulle meeldis siin
koolis väga, kuna
Paula õppis koolis hästi, kool oli väike ja
tegi kõik, mis teha
alati kõik olid
kästi.
kõigile toeks.

Kuhu plaanid edasi
õppima minna?

Keda/mida jääd siit ära
minnes kõige rohkem
igatsema?

Vastused
pani kirja

Edasi lähen õppima
Tartu Tamme
Gümnaasiumisse.

Kindlasti jään igatsema
sõpru, kes on siin aastate
jooksul tekkinud.

Carolyn
Lumi

Ulvi Eit

Kären Eit
Kären- malbe, armas ja
pikk,
teda imetleb iga titt.

Väga meeldis.

Pole veel otsustanud, Neid inimesi, kes siin
kas valin kutseharikoolis on, kõige rohkem
duskeskuse või
oma klassi.
gümnaasiumi.

Erik Patrik Hainsoo
Erik Patrik- tark poiss
on ta,
aga laiskus annab end
tunda
Märt Hõlst
Märdil uni on väga hea,
teiseks tunniks end
kooli veab.

Meeldis, head
õpetajad ja
sõbralikud
kaasõpilased.

Edasi lähen õppima
Tartu Tamme
Gümnaasiumisse.

Igatsema jään
klassikaaslasi, sest meil
oli koos hea olla.

Meeldis väga, sest
sai nalja.

Edasi plaanin
õppima minna Tartu
Kutseharidus
Keskusesse.

Jään igatsema vanu sõpru Hannaja häid õpetajaid.
Ly
Meekler

Aivar Kornilov
Aivarit tunneme veel
vähe,
ta ilusa soengu on
kasvatand pähe!
Stella Orav
Stellale ei meeldi pikad
päevad,
kõik lõuna ajal teda
bussile minemas
näevad.

Väga meeldis!

Plaan on minna
Olustvere TMKsse.

Jään igatsema Merikest

Getter
Linde

Saverna Põhikoolis
meeldis peaaegu
kõik. 10
pallisüsteemis
annaks hinnagu 8.

Edasi plaanin
õppima minna Tartu
Kutseharidus
Keskusesse

Kõige rohkem jään
igatsema vanu sõpru ja
klassikaaslasi kui ka
õpetajaid, kes andsid
suure panuse, et kõik
jõuaksid edasi.

Virgi
Ülpri

Sandra Sumberg
Sandra on tubli ema,
vapralt lõpetab kooli
tema.

Meeldis väga.

Aasta pärast Tartu
KHK-sse.

Klassikaaslasi ja seda, et
nii väike kool on.

Ulvi Eit

Edith Varb
Edithil reket vist liiga
lai,
mille ta muidu kõik
võidud sai!

Normaalselt, väike
kool ja nii saab asju
paremini selgeks
kui on väike
klass, tore
koolipere ja head
sõbrad.
Mulle meeldis
Saverna Põhikoolis
väga.

Tartu Tamme
Gümnaasiumisse.

Sõpru ja koolimaja,
klassikaaslased lähevad
mujale kooli ja üleüldse
uus
kool jne palju keerulisem
kui vanas.

Kristiina
Linde

Igatsema jään sõpru ja
normaalseid õpetajaid.

Hardi
Häelme

Plaan on minna
Ats Varul
Atsile eriti ei meeldi
Olustvere TMKsse.
koolis,
hästi tunneb end
traktoriroolis!
Klassijuhataja: Õpetaja Alar Tamm, ta on kõigist vägevam!

Luuleread 8. klass

Muusika-aasta tähistamine koos külalistega Vana
Võromaalt

Tarmo Noormaa ja Lauri Õunapuu

Reedel, 10. aprillil käisid muusika-aasta raames meie
koolis Tarmo Noormaa, kes on pärit Vana Võromaalt
ja on Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud lõõtspillimängija, ja Lauri Õunapuu, kes on üks vingemaid
rahvalaulu esitajaid ja asjatundjaid, kes lisaks mängib
väikest kannelt ning torupilli, teda teame ansamblist
Metsatöll.
Nad mängisid akordionit ja kannelt, ise samaaegselt
lauldes. Laulud olid võrokeelsed.
Laulude vahepeal räägiti ka Vana Võromaa ajaloost ja
seal elanud inimeste elust. Ka meile õpetati üks
võrokeelne laul selgeks. Üritus meeldis kõigile
ja kõik said teada uut ja huvitavat infot Vana Võromaa
kohta.
Tekst Virgi Ülpri, foto Ulvi Eit

Õppekäik Valgesoosse
Kolmapäeval, 29. aprillil käisid meie kooli 6.-8.
klassi õpilased Valgesoo rabas.
Õpilastega olid kaasas kehalise kasvatuse õpetaja
Kärt Rebane ja loodusainete õpetaja Katri Enno.
Rabast ja kõigest, mis sellega seondub, rääkis meile
Lisete Vals Kiidjärve Looduskeskusest. Õpilased
omandasid väga palju teadmisi sellest õppekäigust
ja see oli väga huvitav.
Tekst Ulvi Eit, foto õpetaja Kärt Rebane
Loovtööde kaitsmine
Seekordne loovtööde kaitsmine oli rohkearvuline, sest
oma uurimustöid, kunstiprojekte ja praktilisi tegevusi
tutvustas ja kaitses kaksteist 8. klass õpilast.
Tööd olid väga eripalgelised, olid kooli meened,
malenupud, keelemäng, vanasõnade kasutamine
õppetöös....

Carolyn ja Getter oma loovtööd kaitsmas
Lõpukell
Möödunud kolmapäeval, 27. mail toimus lõpukell.
See tähendas eksamiperioodi algust meie üheksale
potentsiaalsele koolilõpetajale.
Kaheksanda klassi õpilased viisid läbi südamliku
aktuse koos laulude ja luuletustega, luulevormis
iseloomustati 9ndikke ning sooviti neile edu
eksamitel.
Üheksandike ja õpetajate vahelise võistluse võitsid
õpetajad!

Kogu koolipere soovib 9ndikele edu
eksamitel ja unistuste täitumist!

Peaaegu kõigil kaitsmisele tulnud õpilastel oli
kaitsmine edukas, vaid ühe töö puhul anti aega töö
paremaks vormistamiseks ja teooria täiendamiseks.
Täname uurimustööde autoreid ja juhendajaid!
Soovime edu tulevastele 8.klassi õpilastele, sest neil
seisab uurimustöö teema valik ees!
Tekst Ruth Elias, foto Kärt Rebane
Seisavad;
Edith Varb,
Paula Bogdanov,
Sandra Sumberg,
Stella Orav,
Kären Eit
Istuvad:
Ats Varul,
Aivar Kornilov
Puuduvad:
Erik Patrik Ainsoo,
Märt Hõlst

Suvi koolimajas
Kui 9.klassi lõpuaktus mööda saab ja õpetajad puhkusele jäävad, algab koolimajas remont. Hange
remonttööde teostaja leidmiseks on läbi viidud. Planeeritavate tööde teostamiseks kõige soodsama
pakkumise tegi OÜ Tristemar. Sama firma teostas remonttöid ka eelmisel suvel.
Sel suvel saavad uue kuue peamaja alumise korruse koridorid ja fuajee. Uue põranda saab vana direktori
kabinet, mis hetkel seisab tühjana, kuna sealne põrand levitab haisu (põranda tegemisel on kasutatud vale
tehnoloogiat). Sügisest saab see ruum olema eripedagoogi ja psühholoogi kasutuses.
Teisele korrusele ehitatakse tualettruumid. Laboriruum saab tervisekaitsenõuetest tulenevalt teise ukse.
Värviparandusi saavad mõned klassiruumid ja riideruum.
Inglise keele klassi kolime teisele korrusele vene keele klassi asemele ja vene keele klass hakkab jagama
ruumi muusikaõpetusega. Esimesele korrusele jäävad õpperuumid esimesele, teisele ja kolmandale klassile
ning arvutiõpetusele.
Loodame augusti keskpaigaks remonttöödega valmis saada ja uueks õppeaastaks valmis olla.
Alates 01.09.2015 võtame kasutusele e-klassipäevikud ja iga
Teated
lapsevanem saab elektrooniliselt jälgida oma lapse õppimist ja
Ootame kõiki õpilasi ja
suhelda kooliga Stuudiumi vahendusel.
lapsevanemaid kooli
Tänaseks peaks olema kõikide õpilaste ja lapsevanemate andmed
tarkusepäeva aktusele
(nimed, isikukoodid, e-maili aadressid jm) kogutud ja peagi edastame
1.septembril 2015 kell 08.30. need Stuudiumile, et teha vajalikud ettevalmistused ning uuel
kooliaastal alustada e-klassipäevikuga.
Ootame vanemate aktiivsust oma lapse õppimisel ja õpitulemustel
silma peal hoidmisel.

Üritused
03.06.2015 kell 18.00 Hea Laps
külakeskuse saalis
(kutsetega)
10.06.2015 Õppenõukogu koosolek
13.06.2015 kell 13.00 kooli võimlas
9. klassi lõpuaktus
22.06.2015 Hoolekogu koosolek
24.08.2015 Hoolekogu koosolek
26.08.2015 Õppenõukogu koosolek
27.08.2015 Õppeaasta avaseminar
Põlvamaa õpetajatele
01.09.2015 Tarkusepäev
11.09.2015 Vanavanemate päev

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on
järgmised:
1) eesti keel (kirjalik)
– 1. juuni 2015 kell 10.00;
2) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2015 kell 10.00;
3) valikeksam geograafias, ühiskonnaõpetuses ja inglise keeles
(kirjalik)
– 10. juuni 2015 kell 10.00;
4 ) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline)
– 10.–11. juuni 2015 kell 13.30.
1.klassi astuvate õpilaste vanematel on võimalik esitada taotlus
kooli astumiseks kuni 10.augustini.
Taotlusele peab lisama:
1. lapse isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri (koopia
tehakse ja kinnitatakse koolis),
2. taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri
(koopia tehakse ja kinnitatakse koolis);
3. tervisekaart (selle olemasolul);
4. koolivalmiduskaart ja 5. foto õpilaspiletile.

9. klassi lõpuaktus on 13. juunil 13.00 kooli võimlas.
Suvevaheaeg on 04. juuni – 31. august 2015. Ilusat suve!
Koguge energiat, kasvage, tundke mõnu ilusatest ilmadest, käige looduses ja
märgake põnevat enda ümber!

Kohtume taas 01. septembril 2015 kell 8.30, et tähistada üheskoos
tarkusepäeva ja uue õppeaasta algust!

Päikselist suve!

