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Kooli missioon, visioon ja sümboolika
Missioon

Tingimuste loomine alus– ja põhihariduse omandamiseks.
Kurtna Kooli töötajate missiooniks on toetada iga õpilase/lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest,
kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

Visioon

Oleme sõbralik maakool, kus toimetavad eluterved inimesed ja õppimine on au sees.

Tunnuslause

„Mesi peitub igas õies“
Kurtna Kooli põhiväärtusteks on sõbralikkus, tarkus ja ühistunne.

Sümboolika

Kurtna Koolil on oma lipp, logo, koolimüts ja koolivest.

7. klassi õpilase Andri Koolme droonifotodest koostatud 360° panoraamfoto

Väärtused
Sõbralikkus

Igaühes on peidus midagi head,
isegi kui seda ei juleta välja näidata.

Tarkus

Oleme erinevad,
ent me kõik suudame õppida.

Ühistunne

Tulemus sünnib ühise pingutuse tulemusena,
igaühe panus on oluline.
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Lasteaia 2015/2016. õppeaasta kokkuvõte
2015/2016 oli avatud Kurtna lasteaias üks sõimerühm, üks liitrühm ja viis aiarühma. Maksimaalne kohtade arv oli 151.
01.09.2015 seisuga oli nimekirjas lapsi 141 (kevadel 136). Osaajalisi kohti ei olnud. Kolm erivajadusega last, neist üks oli rühmas tugiisikuga.

Üldandmed

				2015/2016
2014/2015
2013/2014
rühmade arv			
7		7		7
max kohtade arv 		147		152		152
keskmine nimestikuline laste arv 138,5		
148		
147 (sh 1 osaajaline)
tüdrukuid			 56		62		66
poisse 			83		86		82
koolieelikuid			
32		35		27
koolipikenduse saajaid		
1		1		2
keskmine kohalkäimise %
(sept-mai):			 62%		66%		66%
aias:
62,6%		68%		67%
sõimes:
58,3%		55%		59%

Õpetajad

Õpetaja Eda Arulaiu asemel alustas tööd uus õpetaja Triin Truus. Toimusid meeskondade vahelised liikumised Õnnetriinudes
ja Mesimummudes. Mesimummudes – Tamara Kasemets, Triin Truus, Maarika Paabstel; Õnnetriinudes - Helle Imme, Piret
Väljaots ja Imbi Klaassen. Sügisest jätkasid tööd liikumisõpetajad Liina Tšernov ja Eve Lutter ning ujumisõpetajad Marika Must
ja Kristjan Saar. Muusikaõpetajana jätkas Triinu-Liis Kull. Detsembrist tuli lapsehoolduspuhkuselt tööle Anne Lill, jaanuarist
jäi lapsehoolduspuhkusele Julija Kuldvee.
Peale ühe liikumis- ja ühe ujumisõpetaja (olemas kõik vajalikud pädevused) vastasid kõik õpetajad nõutavale kvalifikatsioonile.
Lasteaed oli ühele TÜ üliõpilasele praktikakohaks - Margit Järv.
Kevadel 2016 pärjati aasta lasteaiaõpetaja tiitliga Külli Kruus ja aasta õpetaja abi tiitliga Malle Ilves (valisid lapsevanemad,
lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid).

Liitumine www.eLasteaed.ee veebikeskkonnaga

2015. aasta sügisel võeti lasteaias kasutusele e-lasteaia keskkond eLasteaed.ee. Keskkond võimaldab õpetajatel elektrooniliselt
tööd planeerida (nädalakavad), edastada infot ja pidada arvestust laste kohalkäimise osas, täita elektrooniliselt rühmapäevikut,
jagada fotosid üritustest, korraldada küsitlusi, edastada teateid, vaadata menüüd jm. E-lasteaia kasutuselevõtt parandas oluliselt
info liikumist nii majasiseselt kui ka lastevanematega.

Õppeaasta üldteema

Õppe- ja kasvatustöö üldteema lasteaias oli: „Raamatuga sõbraks“.
Eesmärgid:
• Lapsed tunnevad huvi raamatute ja lugemise vastu
• Lapsed teavad vastavalt eale mõnda Eesti lastekirjanikku
• Lastekirjanduse kaudu toimub väärtuskasvatus

Mõned näited raamatuaasta tegemistest:

• Jaapani muinasjuttude lugemine Jaapani nädalal
• Laulikute näitustund raamatukogus
• Raamatud kingiks kooli sünnipäeva puhul
• Koolitus „Kuidas laps raamatu lehitsejast lugejaks sirgub“ – õpetajad, lastevanemad
• Raamatutegelastega sõbrapäevakarneval
• Raamatuteemaline emakeelepäev
• Kohtumine kirjanikuga – Sulev Oll
• Maipõrnikate õppekäik trükikotta „Printon“
• Kevadpidu „Kasvan koos raamatuga“
• Lasteaia lõpetajate raamatud

Kõikide ürituste jm ettevõtmiste loetelu õppeaasta jooksul:

• Kontserdid ja rühmapeod koos vanematega – jõulud (7), kevadkontsert „Kasvan koos raamatuga“, emadepäev (7)
• Ülemajalised ühisüritused/peod koos vanematega (5):
o Sügislaat
o Isadepäeva spordiüritus
o Kevadpidu
o Lõputrall
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• Vabariigi aastapäeva kontsert
• Koolisaatmise peod (2), Maipõrnikad ja Sipelgad/Jaaniussid
• Mängupeod (8)
o Tarkusepäev
o Meepäev
o Mardipäeva mängupidu
o Kooli sünnipäev
o Sõbrapäeva karneval (2)
o Emakeelepäev
o Lastekaitsepäev
• Külalisteatrite etendused (9)
• Koolieelikute osalemine Saku valla lasteaedade spordipäevadel, juunikuus toimus see Kurtnas (3)
• Üle-eestiline lasteaedade spordipäev Audenteses
• Jalgrattapäevad kevadel/suvel
• IV Takistusjooks ümber koolimaja
• Koolieelikute osalemine Laulasmaal rahvatantsupäeval
• Näitused (2) – Lasteraamatu teemaline joonistuste näitus kevadpeol. Laulikute näitus raamatukogus. Laste loomingu näitused
koridorides läbi õppeaasta.
• Kohtumine kirjanikuga – Sulev ja Tea Oll
• Toimusid õppekäigud:
o Trükikoda „Printon" – Maipõrnikad
o Kregleni tall – Liblikad, Maipõrnikad
o Tallinna Loomaaed – Jaaniussid, Õnnetriinud
o Ahto Ruudu talu - Sipelgad
• Käidi teatris/kinos:
o „Pöial-Liisi“ – Liblikad, Lepatriinud
o Kinokülastus „Viplala“ – Liblikad
o NUKU „Tsuhh, tsuhh, tsuhh“ – Õnnetriinud, Sipelgate väikesed
o „Hunt ja seitse kitsetalle“, Estonia – Maipõrnikad, Sipelgate suured
o A. Kivirähk „Päkapikk“ – Jaaniussid, Lepatriinud, Maipõrnikad, Sipelgate suured

Arenguvestlused

128 lapsevanemaga viidi läbi arenguvestlused s.o 93%-ga (eelmisel õppeaastal 92%-ga). Võrreldes eelmise aastaga suurenes
veidi läbiviidud arenguvestluste arv.
Väljastati 32 koolivalmiduskaarti. Ühele lapsele määrati nõustamiskomisjoni otsusega koolipikendus.
Töötajatega toimusid kevadel 2016 meeskonnavestlused. Vestlused toimusid kõigi seitsme rühma meeskonnaga.

Kokkuvõte

Eesmärgid said täidetud. Aasta oli sisutihe. Kõik üritused ja rühmade sisesed tegemised toetasid aasta teemat. Väga positiivne
tagasiside lastevanemate poolt oli kevadkontserdile „Kasvan koos raamatuga“, mille lavastaja oli Piret Väljaots, kunstnikud Imbi
Klaassen, Külli Kruus ja Krista Rüütel.

Kooli 2015/2016. õppeaasta kokkuvõte
2015/2016. õa 1. septembril õppis Kurtna koolis 195 õpilast (108 poissi ja 87 tüdrukut). Õppeperioodi jooksul lahkus koolist 6
õpilast: 1 Kajamaa kooli, 1 Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi, 1 Kohila Gümnaasiumi, 1 Eidapere põhikooli ja 2 Saku gümnaasiumisse. Viimase trimestri lõpus õppis Kurtna Koolis 189 last.
Koolis töötas 24 pedagoogi, neist 13 osalise koormusega. Kvalifikatsioonita õpetajaid (tähtajalise töölepinguga) oli 1. Õppeaasta
lõpus vahetusid töölt lahkumise tõttu füüsika ja keemia õpetaja ning lapsehoolduspuhkusele siirdumise tõttu klassiõpetaja ja
käsitöö ja kodunduse, matemaatika, vene keele ja geograafia aineõpetajad.

Õppeaasta eesmärk koolis - digimaailma lõimimine õppetegevusse

Kooli õppeaasta peaeesmärgiks oli nutiseadmete ja virtuaalsete õppekeskkondade kasutamise suurendamine õppetöös, mis
on ka üks riiklikest prioriteetidest. Meie lähenemine eesmärgi saavutamisse on aga veidi tavatu. Ühest küljest hindame läbi
„mobiilivaba koolipäeva“ õpilaste vaimule puhkuse andmist ja värskena hoidmist, teisest küljest aga proovime läbi nutikate
tehnoloogiliste lahenduste õpet mitmekesistada. Selle aasta uuenduslikeks tehnoloogilisteks soetusteks olid kooli oma ilmajaam
ja 3D-printer.
Kooli ilmajaam asub kooli katusel ja on ühenduses omalaadsete ilmajaamadega üle maailma. Kogutud andmete hulk on väga
suur, mis läbi andmetöötluse võimaldab ka pikemaajalisi järeldusi teha.
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Lisaks tehnoloogia arengule, hindame maakoolina ka väga olulise väärtusena rahvakultuuri ja traditsioone. Miks mitte tehnoloogiat ja kultuuri omavahel lõimida? Järgnevate õppeaastate uurimis- ja loovtööde teemade valikust loodame muuhulgas
leida vanarahva ilmaennustamise meetodite ja kaasaja ilmavaatluse kõrvutamist. Samuti soovime kokku sobitada ilmajaama
andmetöötlust ja matemaatikat, arendada läbi rahvusvahelise ilmavaatluse võrgustiku ja inglise keele rahvusvahelist suhtlemist
ja keeleoskust, kasutada oma ilmajaama andmeid nii loodusõpetuses kui näiteks isegi kehalises kasvatuses.
3D printeri kasutusvõimalused tehnoloogiatunnis vajavad alles avastamist. Järgmisel õppeaastal plaanime tehnoloogiaõpetuses
ära proovida 3D disainimise. Alustatud on esimese loovtööga, milles kasutatakse erinevaid digiseadmeid, arvutiprogramme ja
3D printerit. Näiteks kasutades 3D skaneeringut printida välja mõne inimese miniatuurne koopia.
Õnneks ei asenda 3D koopia veel päris-inimest ja ikka jääb alles pädev inim-õpetaja, kes tunneb ja armastab oma tööd.
Digipööret tehes tuleb meeles pidada, et vana hea klassikaline õppetöö tunnis ei kao päriselt. Tähtis on meeles pidada, et digiseadmed on vaid abivahenditeks õppetöö tulemuslikumaks muutmisel ja õpilase edukaks eluks ettevalmistumisel.

Tasemetööd ja põhikooli lõpetamine

Kooliastmete lõpus viisime läbi kõik riiklikult toimunud tasemetööd. VI klassis oli sel õppeaastal kolmandaks õppeaineks loodusõpetus. Kurtna kool oli riiklikus valimis matemaatika tasemetöös, mis sooritati sel õppeaastal esmakordselt elektrooniliselt.
Kahjuks avaldas see tõenäoliselt pisut mõju ka tasemetöö tulemusele, sest tegutsemine tasemetöö keskkonnas oli õpilastele
osaliselt arusaamatu. Ülejäänud tasemetööd viisime läbi paberkandjal.

Kuuenda klassi tasemetööde kokkuvõte

õppeaine		 2014/2015			 2015/2016
eesti keel		
keskmine hinne 4,1		
keskmine hinne 4,2
			kvaliteet 71%			kvaliteet 94%
			edukus 100%			edukus 100%
matemaatika *		
keskmine hinne 3,1 		
keskmine hinne 3,5
(2015/2016. tegi		
kvaliteet 24%			
kvaliteet 58%
2 õpilast eelmise		
edukus 65%			
edukus 94%
aasta tööd)			

Põhikooli lõpetajate edasiõppimine (tabelis kasutatud lõpetanud õpilastelt kogutud andmeid)
2013/2014
Õppeasutuse liik
Gümnaasium
Kutseõppeasutus
Kokku

Õpilasi
11
3
14

% üldarvust
79%
21%
100%

2014/2015
Õpilasi % üldarvust
7
54%
6
46%
100%
13

2015/2016*
Õpilasi
9
3
12

% üldarvust
75%
25%
100%

*arvestatud on 12 õpilast, kes lõpetasid põhikooli juunis, 1 õpilane lõpetas augustis.
Kutsevaliku ja karjääritöö raames tegime koostööd nii Rajaleidja keskuse kui töötukassaga, mille esindajad pidasid loengut ja
tegid ka teste. Toimus töövarjupäev, millele järgnes klassisisene kokkuvõtete tegemine.

Õpetajate enesetäiendamine

Õpetajad käisid peamiselt ainealastel ja üldmetoodilistel koolitustel, mille kasulikkust hinnati kõrgelt. Koolis toimusid tahvelarvutite kasutamise ja narkootiliste ainete alased koolitused.
Kevadvaheajal käisid soovijad tutvumas Läti haridussüsteemiga Riias. Kevadel käisime kogemusi vahetamas Ääsmäe koolis ja
Vihasoo lasteaed-põhikoolis, sügisel Muraste koolis.
1 õpetaja omandas täiendkoolitusel Tallinna Ülikoolis põhikooli matemaatikaõpetaja kvalifikatsiooni.
Edasised koolitusvajadused on suuremas osas igal õpetajal tema erialast lähtuvad (ladina- ja standardtants, distsipliini tagamine, IKT, HEV õpilane tavaklassis jms).
Koolis toimus Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse vaatluspraktika (muusikaõpetaja).

Õpilasaktiiv
Villu Susi (president)
Kevin Sakermaa
Mia Kaljula
Janne May Külama
Anette Kuldvee
Hanna-Maarja Selde
Hannes Markus Selde
Alex Ringvee
Nataly Rumjantsev
Eva-Maria Sults
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Hoolekogu
MTÜ Kurtna Külaselts esindaja - Meelis Ojassalu
lasteaia vanemate esindaja - Katri Tomson
lasteaia vanemate esindaja - Merike Ots
lasteaia vanemate esindaja - Daisi Õismets
kooli vanemate esindaja - Marius Kuningas
kooli vanemate esindaja - Lya Saem
kooli vanemate esindaja - Ahto Ruut
lasteaiaõpetajate esindaja - Kairi Pihlak
kooliõpetajate esindaja - Astrid Kõva
volikogu esindaja - Ahto Lutter

Personal
Alev, Sirje
koristaja
Alev, Terje
õppealajuhataja, õpetaja,
		sotsiaalpedagoog
Allas, Aivi
lasteaiaõpetaja abi
Ehatamm, Anne õpetaja
Holter, Anne (Lill) lasteaiaõpetaja
Hõrak, Ivi
lasteaiaõpetaja
Härmann, Maie õpetaja
Ilves, Malle
lasteaiaõpetaja abi
Imme, Helle
lasteaiaõpetaja
Jürgenson, Mall majaperenaine
Kalvet, Anne
kokk
Kalvik, Katrin
õpetaja
Kanger, Taimi
õpetaja
Karu, Triin
abikokk
Kasemets, Tamara lasteaiaõpetaja
Kesküla, Nonna võimla administraator
Kibuspuu, Marko haldusspetsialist
Klaassen, Imbi
lasteaiaõpetaja abi
Koolme, Kairi
õpetaja
Kruus, Külli
lasteaiaõpetaja
Kuldvee, Julija
lasteaiaõpetaja
Kull, Triinu-Liis lasteaia muusikaõpetaja
Kõva, Astrid
õpetaja
Kärner, Maire
lasteaiaõpetaja
Lepind, Kelly
õpetaja

Lillepool-Herr, Anneli
majahoidja
Loik, Ülle
raamatukoguhoidja
Lutter, Anna
õpetaja
Lutter, Eve
liikumisõpetaja, PPR õp
Meier, Virge
tervishoiutöötaja
Metsis-Müür, Malle
lasteaiaõpetaja
Must, Marika
lasteaia ujumisõpetaja
Nikiforova, Olga õpetaja
Nikitin, Timo
õpetaja
Ojamets, Tiina
abikokk
Ojassalu, Kaie
eripedagoog, abiõpetaja
Oks, Kaire
lasteaia õppealajuhataja
Orro, Indrek
remonditehnik
Ots, Pille		
lasteaiaõpetaja abi
Paabstel, Maarika lasteaiaõpetaja abi
Paasma, Monika lasteaiaõpetaja abi
Pajumets, Tuulike õpetaja
Pihlak, Kairi
lasteaiaõpetaja
Piho, Sirje
õpetaja
Piik, Merle
õpetaja
Pukk, Inna
koristaja
Rahuoja, Ene
ringijuht
Raspel, Rein
õpetaja
Reinmann, Piret (Ringvee) ringijuht
Reinumäe, Marge lasteaiaõpetaja abi
Rovgeiša, Ott
õpetaja

Rüütel, Krista
lasteaiaõpetaja
Saar, Kristjan
direktor
Saluvere ,Ülle
õpetaja
Sarv, Riina
kokk
Sihv, Kadi
õpetaja
Susi, Tiina
lasteaiaõpetaja
Žukovski, Ingrid võimla administraator
Tali, Tiiu
pikapäevarühma õpetaja
Tammela, Triin
lasteaiaõpetaja
Tava, Merje
huvijuht
Telling, Leelo
lasteaiaõpetaja
Telliskivi, Urve
kooli administraator
Tiismus, Liivi
õpetaja
Tina, Jürgen
infojuht, õpetaja
Truus, Triin
lasteaiaõpetaja
Tšernov, Liina
lasteaia liikumisõpetaja
Turp, Elle
juhiabi
Turp, Tiina
koristaja,
		pesulaoperenaine
Tuvik, Hilja
koristaja
Vahtre, Merike
logopeed
Valdre, Katriin
õpetaja
Veldermann, Katrin
lasteaiaõpetaja abi
Vomm, Ülle
psühholoog, abiõpetaja
Väljaots, Piret
lasteaiaõpetaja

Kurtna Kooli töötajad 1. rida: Eve Lutter, Astrid Kõva, Katrin Kalvik, Anna Lutter, Merike Vahtre, Merle Piik, Katriin Valdre,

Krista Rüütel, Triinu-Liis Kull, Virge Meier, Aivi Allas, Katrin Veldermann, Tamara Kasemets, Maire Kärner.
2. rida: Taimi Kanger, Maie Härmann, Kadi Sihv, Pille Ots, Kairi Pihlak, Malle Ilves, Julija Kuldvee, Kristjan Saar, Imbi Klaassen,
Monika Paasma, Ülle Loik, Triin Tammela, Malle Metsis-Müür, Ivi Hõrak, Tiina Susi.
3. rida: Timo Nikitin, Leelo Telling, Olga Nikiforova, Anne Ehatamm, Kaire Oks, Külli Kruus, Elle Turp, Maarika Paabstel, Piret
Väljaots, Helle Imme, Rein Raspel, Jürgen Tina.

7

Töö hariduslike erivajadustega (HEV) lastega
Tugimeeskonna moodustavad logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog (ametikoht jagatud mitme inimese vahel),
HEV-koordinaatorid lasteaias ja koolis ja abiõpetaja I klassis.
Tugispetsialistide tegevused lasteaias on järgmised: abivajaja varajane märkamine (lapse vaatlemine), õpetajate ja lastevanemate
nõustamine, häälikuseade ja kõnearendus, kognitiivsete võimete arendamine, koolivalmiduse hindamine ja tagasisidestamine,
HEV-lapse individuaalse arengukava koostamine jm.
Koolis on rõhk õpilaste varajasel toetamisel, lapsevanemate kaasamisel, vajalike tugimeetmete väljatöötamisel ja rakendamisel
ning vajadusel teiste spetsialistide juurde suunamisel.

Millega tugispetsialistid tegelevad?

Abiõpetaja toetab esimeses klassis õpilasi kooliga kohanemisel ja õppimisel.
Logopeedi töö rõhk on häälikuseadel, -analüüsil ja -tajul.
Psühholoog sekkub ja märkab, tegeleb peamiselt käitumises väljenduvate probleemidega.
Eripedagoogi suurem tähelepanu on peamiselt erinevatel põhjustel tekkinud õpiraskustel ja keerulisemate juhtumite terviklikul
lahendamisel.
HEV-koordinaatori töö on erivajaduslike lastega seotud tegevuste koordineerimine, EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) dokumentatsiooni täitmine.
Sotsiaalpedagoog toetab õpilaste sotsiaalsete probleemide lahendamist, teeb koostööd lastekaitsespetsialistidega.
Juhtkond on kaasatud dokumentatsiooni vormistamisse ja täitmisesse, tasakaalustab õpetaja-lapsevanema-õpilase-tugimeeskonna koostööd.
Õpetajaid käis nõustamas eripedagoog Rajaleidja keskusest.
Aktiivselt osaleti valla tugisüsteemide ümarlaual.

Töö HEV-lastega lasteaias

Logopeedilt said abi regulaarselt 19 4–7-aastast last. Logopeed külastas rühmategevusi, juhendas õpetajaid, jagas kõnearenduslikke materjale tööks terve rühmaga. HEV-koordinaator hindas koolivalmidust (31 last), nõustas lapsevanemaid (vajadusel
osales arenguvestlustel), vaatles lapsi ja nõustas õpetajaid, osales individuaalse arengukava koostamisel.
Psühholoog nõustas õpetajaid ja lapsevanemaid probleemide ning murede korral.

Töö HEV-lastega koolis

EHIS-e andmetel oli õppeaasta alguses koolis kokku 30 HEV-õpilast. Neile lisandusid õpilased, kelle erivajadus ilmnes õppeaasta jooksul. Sealjuures tuleb silmas pidada, et EHIS-es kajastatakse peamiselt õppimises väljenduvaid eripärasid ja mitte
psühholoogilisi ja sotsiaalseid erivajadusi.
Logopeed tegi tihedat koostööd eesti keele õpetajatega. 1.–4. klassini toimusid regulaarsed logopeedi tunnid, vanemates kooliastmetes pakkus konsultatsioone.
Neljandat õppeaastat tegutses väikeklass, sel aastal liitklassina. Eraldi toimus 8 ainetundi: ajalugu, eesti keel, vene keel, geograafia ja matemaatika.
Toetamaks võimekamaid õpilasi, kes EHIS-es ei kajastu, tegutses Nuputa! ring.

Aasta tegu: küünlaümbriste jaht
8. klassi neli noormeest: Kevin Linnumäe, Hannes
Kurn, Daniel Ney ja Gregory Chris Hellaste osalesid “Küünlaümbriste jaht” 2015/2016 vanusegrupis
7.-12. klass.
7. märtsil selgusid võistluse tulemused ja meie kooli 8. klassi noormehed tulid põhivõistluse võitjaks
7.-12. klassi kui ka Harjumaa koolide arvestuses.
Poisid kogusid kokku 32 736 küünlaümbrist. Kevin
Linnumäe saavutas ka üksikkogujana 7.-12. klassi
arvestuses 1. koha kogudes 12 349 küünlaümbrist.
Kevin, Hannes, Daniel ja Gregory Chris tänavad
kõiki, kes aitasid sellise tubli tulemuseni jõuda!
AITÄH!
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Aasta tiitlid
AASTA TANTSIJA		
AASTA SPORTLANE		
				
AASTA KULDKÄSI		
				
AASTA LUGEJA			
AASTA KULDHÄÄL		
AASTA ÕPILANE		
AASTA ÕPETAJA		
AASTA RINGIJUHT		
AASTA KOLLEEG		
AASTA TEGU			
				
AASTA LAPSEVANEM		
AASTA LASTEAIAÕPETAJA
AASTA LASTEAIAÕPETAJA ABI
AASTA VABATAHTLIK		

Beatrice Põldsaar
Vanema vanusegrupi korvpallitüdrukud: Elle-Liis Liivas, Johanna Övel, Anni Fingling,
Petra Laur ja Marilis Ülevain
Pille-Riin Kruus (saab iseseisvalt kõigega hakkama, teeb väga korrektselt ja rahulikult.
Väga nõudlik enese suhtes, viib alustatu lõpuni ja kõik õnnestub).
Lenna Migur
Hanna Camilla Kadarik (esineb kõikidel meie kontsertidel oma imekauni häälega)
Anette Kuldvee
Astrid Kõva
Triinu-Liis Kull
Jürgen Tina
8. klassi loovtöö “Küünlajaht”: Kevin Linnumäe, Hannes Kurn,
Daniel Ney ja Gregory Chris Hellaste
Perekond Zuts (toetasid ülekoolilist kabeässa turniiri karikate ja medalitega)
Külli Kruus
Malle Ilves
Lapsevanem Ahti Urb (tänu talle on meie etteastetesse lisandunud trummipõrin)

Direktori tänuõhtu
Tänuõhtu õpilaste nimekiri

Anni Leen Järvik ja Dominic Kõva

I klass
Anni Leen Järvik, Karolin Laater, Katre Laidla,
Heike Eleri Määrits, Pia Pauliina Tänavsuu,
Liisa Verk, Gerda Viljamäe
II klass
Lenna Ilves, Tanel Kütaru, Alisa Mishin,
Olivia Older, Beatrice Põldsaar,
Triinu Ratassepp, Mariann Ruut
III klass
Laura-Liis Kruus, Kristiin Sagur, Lenna Migur,
Ats Kanarbik, Gert Mägi, Helena Kivirand
IV klass
Paula Liisa Alasepp, Anni Fingling, Oskar Kalju,
Richard Karel Kristal, Petra Laur, Sten-Marten Zuts,
Markus Vihermäe, Karit Randma
V klass
Joosep Fingling, Pille-Riin Kruus,
Caroly Kuningas, Elle-Liis Liivas,
Johanna Övel, Kaarel Raude,
Ingrid Lisett Reinpõld, Tõnu Urbanik,
Hanna Camilla Kadarik, Hugo Tõnnus
VI klass
Marcus Grünberg, Mari Tiitsu,
Eva-Maria Sults, Maarjo Kungla
VII klass
Morten Järv, Hanna-Maarja Selde,
Anette Kuldvee, Robin Piir
VIII klass
Maria Lutter, Ainar Kipso
IX klass
Helina Alliksaar, Mari-Liis Gabrel
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Kiitused
Riiklik kiituskiri

II klass

Helen Heinroos
Lenna Ilves
Nele Liis Kõllamaa
Tanel Kütaru
Alisa Mishin
Olivia Older
Beatrice Põldsaar
Triinu-Lotta Rahu
Triinu Ratassepp
Mariann Ruut
Marta-Liis Vihermäe

Kooli tunnustuskiri

I klass

Carolina Alev
Kertu Hints
Mattias Hõrak
Anni Leen Järvik
Dominic Kõva
Karolin Laater
Katre Laidla
Karl Aleksander Liba
Heike Eleri Määrits
Eliisabet Selde
Pia Pauliina Tänavsuu
Liisa Verk
Gerda Viljamäe

II klass

Lenna Kuklas
Rasmus Kuldvee
Eerik Laast
Jarko Maasel
Jan Erik Müür
Ann Pikkorainen
Rasmus Tammik
Maarja Tiitsu
Mikk Vilde
Grethel Õismets

Ainekiituskirjad IX klassis

III klass

Ats Kanarbik
Helena Kivirand
Laura-Liis Kruus
Lenna Migur
Gert Mägi
Kristiin Sagur

IV klass

Paula Liisa Alasepp
Anni Fingling
Oskar Kalju

III klass

Ines Alango
Joosep Alev
Kelli Hints
Roland Kilusk
Carmen Lehtmets
Hanna Merily Lepind
Katriin Pähn
Joosep Talumees
Sten Tänavsuu
Saara Elise Vrublevski

IV klass

Robin Isok
Katariina Kalju
Iason Katt
Merilin Läheb
Mari-Liis Nöps
Karit Randma
Marilis Ülevain

V klass

Hanna Camilla
Kadarik
Caroly Kuningas
Sander Lepik

Richard Karel Kristal
Petra Laur
Sten-Marten Zuts
Vihermäe Markus

V klass

Joosep Fingling
Pille-Riin Kruus
Kaarel Raude
Ingrid Lisett Reinpõld
Johanna Övel

VI klass

Mari Tiitsu

VII klass

Anette Kuldvee
Hanna-Maarja Selde

VIII klass

Maria Lutter

Elle-Liis Liivas
Eliisa Špilenja
Marii Tumm
Hugo Tõnnus
Tõnu Urbanik
Jan Vallimäe

VI klass

Marcus Grünberg
Kris Erik Kaseorg
Maarjo Kungla
Hannes Markus Selde
Eva-Maria Sults
Mia Loviisa Tänavsuu

VII klass

Morten Järv
Robin Piir

VIII klass

Hannes Hallang
Ainar Kipso
Merily Oja
Mari-Liis Paabstel

Helina Alliksaar – kirjandus, inglise keel, geograafia, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, informaatika
Mari-Liis Gabrel – eesti keel, kirjandus, inglise keel, matemaatika, inimese- ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja kodundus, muusika, informaatika
Carl Kalju - inglise keel, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus, informaatika
Kaspar Karula - tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus, informaatika
Argo Kask – tehnoloogiaõpetus
Marc-Patrick Kiik – tehnoloogiaõpetus
Sander Lipp – tehnoloogiaõpetus
Herman Pihlak - kirjandus, inglise keel, geograafia, inimese- ja ühiskonnaõpetus, kehaline kasvatus, tehnoloogiaõpetus
Martti Rahu - kehaline kasvatus, tehnoloogiaõpetus
Kristel Ratassepp - kirjandus, ajalugu, inimese- ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, informaatika
Lisette Tok - käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, informaatika
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Mesimummid

Sipelgad
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Õnnetriinud

Liblikad
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Lepatriinud

Jaaniussikesed
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Maipõrnikad

1. klass 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2.
rida: Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guargar9a areguareguar rida: oergjare aerg8aerguyrgogaurgar gareguargarguaergar gareoguaerjguargpaerg aergoaerugjarpguaerg aergraegujarguaergraegrgarg Pildilt puudub radgiuargargm a
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2. klass

1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2.
rida: Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guargar9a areguareguar rida: oergjare aerg8aerguyrgogaurgar gareguargarguaergar gareoguaerjguargpaerg aergoaerugjarpguaerg aergraegujarguaergraegrgarg Pildilt puudub radgiuargargm ahgh sth stht hths hsth sth ts h t ths sth sth st

3. klass

1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2.
rida: Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guargar9a areguareguar rida: o ergjare aerg8aerguyrgogaurgar gareguargarguaergar guaerjguargpaer aergoaerugja rpguaerg aergraegujarguaergr
athg egrgarg
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4. klass regharihrhgairguhag aruhgarigh rgha rigu haregiu arparg haerighaergu hargiparheg iaerhg aerighaerig haergi haerg h
2. rida: r9pg8hadyjyfj dyj yd dyj yd j dygj dyj rguhaerguarhg ararhgarg argh arighar ariugh adriugh adruigh adrigh arduigh adriugh adruipgh
adriugh ardipg hrradgh aa uigh. 3. rida: ark gharig arigh arigu hargip arhg aripugh aripgha drpgjar0ü9g uagjadr garjgajarigjargioarg 0qe489gu
üaergjarogij argioa

5. klass regharihrhgairguhag aruhgarigh rgha rigu haregiu arparg haerighaergu hargiparheg iaerhg aerighaerig haergi haerg h
2. rida: r9pg8hadrguhaerguarhg ararhgarg argh arighar ariugh adriugh adruigh adrigh arduigh adriugh adruipgh adriugh ardipg hrradgh aa
uigh. 3. rida: ark gharig arigh arigu hargip arhg aripugh thd dthdth dthtdh dthdt uyitu opyoü iopyop ertraet qetqt etuuy aripgha drpgjar0ü9g
uagjadr garjgajarigjargioarg 0qe489gu üaergjarogij argioa
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6. klass

regharihrhgairguhag aruhgarigh rghaharegiu arparg haerighaergu hargiparheg iaerhg aerighaerig i haerg h
2. rida: r9pg8 hadrguh ae rguag ararhga rg argh arighar ariiugh adru gh arduigh adriugh adruipgh adriuipg hrradgh aa uigh. 3. rida: ark gharig
arigh arigu hag aripugh aripgha drpgjar0 ü9 g uagjadr garjgajarigjargioarg 0q e489gu üaergjarogij argioa

7. klass regharihrhgair g argh arighar ariugh adriu righ arduigh adriugh adruipgh adriugh ardipg hrradgh aa uigh. 3. rida: ark gharig arigh

arigu hargip arhg aripugh aripgha drpgjar0ü9g uagjadr garjgajarigjargioarg 0qe489gu üaergjarogij argioarghrtw w et eeyry uyrituk . dtyjytrj
etyr . ytjuyrj ryetrww urkruk utitoioo uytouoy yetuyetuyeu etuet jkk yroj etyuyrjh.
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8. klass regharihrhgairguhag aruh. garigh rgha rigu haregiu arparg haerighaergu hargiparheg iaerhg aerighaerig haergi haerg h
2. rida: r9pg8hadrg. uhaerg. uarhg ararhgarg argh arighar . ariugh adriugh adruigh adrigh arduigh adriugh adruipgh adriugh ardipg hrradgh
aa uigh. 3. rida. : ark gharig arigh arigu hargip arhg aripugh thd dthdth dthtdh dthdt uyitu opyoü iopyop ertraet qetqt etuuy aripgha drpgjar0ü9g uagjadr garjgajarigjargioarg 0qe489gu üaergjarogij sbf sffdbsdfb rgre rweerg erwgwerg ergszd argioa

9. klass reariair guhag argarigh rgha rigu haregiu arparg haerighaergu hargiparheg iaerhg aerighaerig haergi haerg h
2. rida: r9pg8hadrguhaerguarhg ararhgarg argh arighar ariugh aduigh adrigh arduigh adriugh ruipgh adriugh ardipg hrradgh aa uigh. 3. rida:
ark gharig arigh arigu hargip arhg aripugh aripgha drpgjar0ü9g uagjadr ga
18

Lasteaia õpetajad 1. rida: Maire Kärner, Virge Meier, Aivi Allas, Katrin Veldermann, Tamara Kasemets, Tiina Susi, Ivi Hõrak.
2. rida: Krista Rüütel, Pille Ots, Kairi Pihlak, Malle Ilves, Julija Kuldvee, Kristjan Saar, Imbi Klaassen, Monika Paasma, Malle Metsis-Müür,
Triin Tammela, Triinu-Liis Kull. 3. rida: Leelo Telling, Kaire Oks, Külli Kruus, Maarika Paabstel, Piret Väljaots, Helle Imme.

Õpetajad 1. rida: Merle Piik, Katrin Kalvik, Kristjan Saar, Anna Lutter, Katriin Valdre, Terje Alev.
2. rida: Maie Härmann, Olga Nikifjorova, Rein Raspel, Eve Lutter, Timo Nikitin, Anne Ehatamm, Jürgen Tina, Taimi Kanger, Astrid Kõva.
19

Lõpetajate pildid: lasteaia lõpurühmad ja 9. klass

			
Maipõrnikate
rühma lõpetajad regharihrhgairguhag aruhgarigh rgha rigu haregiu arparg haerighaergu hargiparheg iaerhg aerighaerig
haergi haerg h 2. rida: r9pg8hadrguhaerguarhg ararhgarg argh arighar ariugh adriugh adruigh adrigh arduigh adriugh adruipgh adriugh
ardipg hrradgh aa uigh. 3. rida: ark gharig arigh arigu hargip arhg aripugh aripgha drpgjar0ü9g uagjadr garjgajarigjargioarg 0qe489gu üaergjarogij argioa uhiuh uhiuh iuhiuh iuuhihi i98y98098 yd65d654 chgtchg popo,l oihoiu8yitg

Sipelgate rühma lõpetajad regharih hgairguhag aruhgarigh r gha rigu haregiu arparg haerighaergu h argiparheg iaerh g aerighaerig
haergi haerg h . rida: r9pg8hadrguhaerguarhg ararhgarg argh arighar ariugh adriugh adruigh adrigh arduigh adriugh adruipgh adriugh ardipg hrradgh aa uigh. 3. rida: ark gharig arigh arigu hargip arhg aripugh aripgha drpgjar0ü9g uagjadr garjgajar igjargi oarg 0 qe4argioa
20

9. klass re g h a rihrhgairguhag aruhgarigh rgha rigu haregiu arparg ha erighaergu hargip arheg iaerhg aerighaerig haergi haerg h
2. rida: r9p g8hadrguha ergudriugh adruigh adrigh arduigh adriugh adruipgh adriugh ardipg hrradgh aa uigh. 3. rida: ark gharig arigh ari

Õppetegevuse mitmekesistamine
Meepäev lasteaias

Lasteaia sügislaat

Mardipäev
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Lasteaia muusikatunnid raamatukogus

Lasteaia isadepäev

Mardipäev lasteaias

Lasteaialastel käisid täna mardid külas. Ehkki välja nägid nad nii, nagu ikka oleme harjunud mardisante nägema, siis laulud/tantsud/
mängud olid veidi teistsugused. Lastele pakkus elevust „jääkaane“ all olemine, virmaliste valgusmäng ja ubade korjamise võistlus.
Lõpus said kõik suu magusaks. Lahkudes
soovitasid mardid ka kodudes kommid ning
küpsised valmis vaadata, sest võib-olla jõuavad nad ka kellegi koju külla.
10.11.2015
Stiilipäev

Mardipäev lasteaias
Suusahüpped

Kooli sünnipäev

Kooli sünnipäeval said lasteaialapsed endale rühmakingitusteks koolimaja poolt
aasta eesmärgile kõige sobivama kingituse – RAAMATU.
Lapsed koos õpetaja Evega tantsisid Eesti uue folkmuusika saatel mõnusaid ja vahvaid tantse. Lõppakordina sai „Kes aias“ saatel heatujuliselt sünnipäevatorti sööma
mindud. Koolimaja sai aga kingituseks juba traditsioonilise kooli aastaraamatu
värske väljatrüki. Kaalult suurim kingitus oli majale aga muusikaklassi uus KLAVER, mille VII klassi õpilane Hanna-Maarja sünnipäevapeol klassiõdesid saates
sisse mängis. Kingitused õpilastelt koolile olid üle ootuste kõrgetasemelised: kõige
nooremad juhatasid peo Anni Leeni dirigeerimisel selge kõla ja viisiga sisse, jätkasid kitarridega tüdrukud, millele järgnesid kooli hüüdlaused triodelt, pianisti
puudumisel pulgaklõbina saatel lauldud uhke laul, kahe klassi tütarlasteansamblite
esitused, hollywoodlikud sünnipäevaklipid ja „Tean, ei tea“ saatel ette kantud tants
otse elust, kitarriga suurepäraselt saadetud „Üksiku ratsaniku“ igihaljas lauluseade
ja uskumatult humoorikas kooli reklaamiv 5. klassi video. Etteastetele pani punkti õpetajate ühine sünnipäevalaul. Pärast tublimatele tunnistuste jagamist söödi
omavalmistatud sünnipäevatorte.
28.11.2015
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Kooli sünnipäev

Kodanikupäev 26.11.2015

8. klass kohtumajas

1. klass - Kurtna küla
2. klass - Saku Vallavalitsus
3. klass - Harju Maavalitsus
4. klass - Riigikogu
5. klass - Eesti Pank
6. klass - Kesklinna politseijaoskond
7. klass - Lilleküla päästekomando
8. klass - Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja

"Kurtna Kangutaja"
Sõbrapäeva karneval lasteaias

Sõbrapäeva playback

Sõbrapäeva karneval lasteaias

Läheneva sõbrapäeva puhul said lasteaias kokku
terve hulk raamatutegelasi. Piduliste hulgas oli näha
tuntud tegelasi, nagu Pipi, Punamütsike, Arabella,
Okasroosike, Rebase Rein, Lotte, Sammalhabe,
hulk haldjaid ja võlureid, mitmeid loomi erinevatest raamatutest, kui ka uuema aja raamatu- ja
muinasjututegelasi nagu Batman, Mesilane Maaja,
Harry Potter, Ämblikmehed, Ninjad, Anna ja Elsa–
kõik ei tulegi kohe meelde. Karnevaliks oli valmistutud hoolega. Lapsed teadsid, millisest raamatust
nende tegelaskuju pärit oli. Koos Pipiga juhatati
Punamütsike läbi paksu metsa, mängiti mänge ja
söödi kommi.
13.02.2016

Vabariigi aastapäeva kontsert lasteaias
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Raamatuteemaline emakeelepäev

Õuemänguhommik lasteaias

A ja O viktoriin

Jüriöö maastikumäng
IV lasteaia takistusjooks ümber maja

Emadepäeva kontsert
Lasteaia kevadkontsert
„Kasvan koos raamatuga“

Lastekaitsepäev lasteaias
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Lõputrall

Jaapani klubi
2015. aasta novembri alguses sai moodustatud nii Kurtna Koolis kui ka Saku Gümnaasiumis ühine klubiline grupp nimega
„Jaapani klubi“. Klubisse kutsuti mõlema kooli 7.-9. klassi õpilased, kes olid huvitatud Jaapani kultuurist, keelest ja traditsioonidest. Klubi lõppeesmärgiks oli õpilasvahetus, mille toimumisajaks kuulutati välja 2016. aasta sügisvaheaeg, mil neli õpilast
Kurtnast ja neli õpilast Sakust külastavad meie sõpruslinna Jaapanis Saku Citys.
Et kahe kooli klubi ühendada, korraldati erinevaid üritusi. Selle raames tutvustas Judo Liidu president Aavo Põhjala Kurtna
Koolis meie kooli õpilastele ja Saku Gümnaasiumi Jaapani klubi liikmetele oma tegemisi ja Jaapani kultuuri laiemalt. Lisaks
käis Saku Gümnaasiumis külas Riho Bruno Bramanis, kes rääkis oma aastatepikkusest kogemustest elades sealses kultuuris.
Viimase kevadise Jaapani tutvustuse tegi meie endine direktori kt hr Priit Jõe, kes valgustas oma isiklikku kogetut ja sisenes
jaapanlaste igapäevasesse ellu – tahavad ju õpilased olla valmis kõigeks, mis neid seal ees ootas, eriti peredes, kus tuleb reisi
ajal peatuma. Õpilaste hirm uue kultuuri ees on mõistetav ja seepärast olid kõik kohtumised väga informatiived, õpetlikud ja
ennekõike julgustavad.
Lisaks erinevatele esinejatele said Jaapani klubi liikmed igakuiselt kokku, et naaberkooli klubilistega tutvuda ja Jaapaniga seotud
kogeda. Selleks korraldasime Jaapani saatkonna abil filmiõhtu, kus vaatasime jaapanikeelset animed inglisekeelsete subtiitritega– super ainetevaheline lõiming! Õpilased pidid valmistama jaapaniteemalise plakati ja selle sisu teistele ette kandma ning
lahti seletama/selgitama. Samuti harjutasime pulkadega söömist, et Jaapanis mitte nälga jääda :)
Kirsiks tordil sai kevadine jaapani keele õpe, mis toimus viiel järjestikulisel kolmapäeval. Selle aja jooksul õpiti ennast tutvustama, lauavestluse arendama ja igapäevast viisakusvestlust.
Klubindus lõppes õpilaste väljavalimisega mais, kus selgusid Jaapani reisi õpilased. Õpilaste valiku kriteeriumiteks olid nii klubinduses osalemine, jaapani keele õppimine kui ka üleüldine õppeedukus ja käitumine. Meie koolist valiti Hanna-Maarja Selde,
Maria Lutter, Mari-Liis Paabstel ja Kaili Kütaru.
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Jaapani nädal

Jaapani nädal õnnestus hästi ja tõi igapäevasesse kooliellu mõnusat vaheldust. Õuevahetunnid muutusid tänu Katrin Veldermannile pooleks nädalaks jaapanipärasteks jutuvahetundideks; kokad lähenesid koolilõunale loominguliselt ja tulemuseks olid
idamaiste sugemetega toidud, mida sai isegi pulkadega süüa; õpetajatest, kes jagasid oma teadmisi ja oskusi töötubades, said
) spetsialistid origami, tuulelohede valmistamise ja kanji’de alal, eriline tänu õpetaja Annale ja
(vähemalt üheks tunniks
õpetaja Timole.

Mesila
2015. a septembris võtsid vastutuse mesila eest üle uued 6. klassi õpilased. Juba neljandal koolipäeval tuli neil mesinikuriided selga panna ja
hoolealustele talvesööta (suhkrusiirupit) viia. Üldiselt möödus mesindusaasta tavapäraselt, kõik tööd said õigeaegselt ja hoolikalt tehtud. Sügisene töö oli veel ka tarude soojustamine ja varroalesta tõrje tegemine,
kevadel andsime ergutussööta kandit ja puhastasime tarud langetisest.
Kõik 4 peret olid talve ilusti üle elanud, kuigi ühe taru mesilasi kimbutas taas kõhulahtisus. Kiireks läks mais ja aprillis, kui 6. klassi noortel
mesinikel tuli käia kord nädalas tarudesse kärgi juurde panemas, et
mesilastel ikka oleks ruumi, kus hauet kasvatada ja kuhu saaki koguda.
Mai lõpus püüdsime taas oma tarude lähedalt ühe sülemi, mille kinkisime kohalikule hobimesinikule. Juba traditsiooniks saanud ettevõtmisena külastasime ka sel aastal TLÜ Ökoloogia Instituudi laborit, kus
õpilased mikroskoobi all mett ja õietolmu said uurida.
Kuigi 2016. a suvi oli ilma tõttu meekorjeks eriline ja raske, saime siiski
tubli keskmise saagi - 73 kg. Kõige suurem ebaõnn oli see, et kärjekoid
tegid kärgede kallal suurt laastamistööd.
Tervistavaid sutsusid said õpilased kokku 2 korda: ühe korra pöidlasse
ja ühe korra põske :)
6. klassi õpilased meenutavad:
Mia Loviisa: Minu meelest oli kõige ägedam see, kui me need kostüümida selga panime ja tarude juurde läksime.
Ott: Kõige huvitavam oli teada saada, kuidas mesilased näitavad tantsuga, kus on hea korjeala.
Marcus: Sain näha nii palju erinevaid mesilasi ja nad olid kõik mul
näos. See oli äge.
Jan Mattias: Kõige eredamini jäi meelde see, kui Alexi kostüümi sai
mesilane sisse ja sutsas teda põske.
Maarjo: Kõige huvitavam asi mesinduse kohta oli see, et vanasti kasvatati mesilasi puu sees.
Sten Erik: Minu arust oli kõige huvitavam, kui meile näidati, kuidas
mesilased tarus asetsevad ja mesilase tööd.
Hannes Markus: Kõige lahedam asi mesilas oli siis, kui esimest korda
tarud lahti tehti ja mesilased hakkasid vihaselt ringi lendama.
Kaspar: Meelde jäi see, et mesilased ajasid meid taga saja meetri kaugusele või kaugemale.

Raamatupuu lugemisvõistlus
2015/2016 õppeaasta “Raamatupuu” lugemisvõistluse tulemused olid järgmised:
I koht: 3. klass - 300 raamatut
II koht: 1. klass - 137 raamatut
III klass: 2. klass - 82 raamatut
Kokku loeti ja vastati Kurtna koolis 519 raamatut.
Kooli parimad lugejad on Lenna Migur, Kristiin Sagur, Laura-Liis Kruus, Helena Kivirand, Heike Eleri Määrits, Liisa Verk,
Kertu Hints, Carolina Alev, Maarja Tiitsu, Alisa Mishin ja Jan Erik Müür, kes lugesid kokku 277 raamatut.
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Milline on ilm Kurtnas?
Koolid otsivad pidevalt võimalusi, kuidas muuta õppekava õpilastele huvitavamaks ja atraktiivsemaks. Kurtna kool on muretsenud endale ilmajaama, mis võimaldab lastel uurida ilma kõrgeimal tasemele ehk suisa teaduslikult.

Kurtna kooli direktori Kristjan Saare sõnade järgi tuli mõte paigaldada kooli ilmajaam koolitusreisil Portugalis. “Ilmajaama idee
kasvas välja väikesest mõttevahetusest sünoptik Ele Pedassaarega, kellel on erinevatele vanuseastmetele välja töötatud koolitusprogrammid,” meenutas Saar Madeira reisi.
Ilmajaam maksis ligemale 300 eurot ja see osteti kooli eelarve aastalõpurahadega. Masin on töös alates veebruari keskpaigast ja
Saare sõnul on see üllatavalt mitmekülgne. “Lisaks temperatuuri, tuulesuuna ja -kiiruse mõõtmisele saab koguda teavet niiskuse, tuulekülma ja madalate kastepunktide kohta ning võrrelda aastate lõikes temperatuuri kõikumist,” ütles ta.
Erinevad võimalused
Kool tahab ilmajaamaga lõimida erinevaid õppeaineid. Esialgu hakkab ilmajaamaga kõige rohkem kokku puutuma Kurtna
kooli viies klass, mille õppekavas on eraldi ettenähtud ilmavaatlus. Kuid ilma analüüsi on võimalik kasutada ka teistes ainetes
peale loodusõpetuse, näiteks matemaatikas ja kehalises kasvatuses. Kui kooli spordipäevadel joostakse rekordeid, saab mõõta
tagant- või vastutuule kiirust. Võib-olla tuleb rekordaega korrigeerida?
Ilmajaam paigutati Kurtna kooli katusele. Tähtis oli masinale leida hea koht, et saadavad andmed oleks võimalikult täpsed. Saar
siiski nentis, et soovitud ideaalset kohta ei leidunud ja mõni järeleandmine tuli teha. “Kui sa tahad saada tuule ja sademete andmeid, siis on katus kõige parem koht. Sinna me ilmajaama ka paigutasime. Kuid see-eest on temperatuurid suviti päikese käes
jällegi ebatäpsed. Tegelikult peaks ilmajaam olema varjus, aga varjus ei püüa
masin tuult ja ka sademete hulk ei ole täpne,” rääkis Saar. Suvel on võimalik
mõõta temperatuuri ka muude vahenditega kui ilmajaam ning õppimine ja
teaduse tegemine toimub täpsete andmetega.
Ilmajaam kohalikele
Ilmajaama andmed hakkavad olema kättesaadavad internetis. Nüüd võivad
Kurtna kohalikud saada ülevaate ilmast kooli kodulehelt. “Meie ilmajaam
on ühenduses ka samalaadsete rahvusvaheliste ilmajaamadega. Andmete
salvestamine toimub n-ö globaalses võrguruumis,” ütles Kurtna kooli direktor Kristjan Saar, kelle sõnul ei olda täna veel teadlik ilmajaama kõikidest
võimalustest.
Saarel on mõttes veel rahvusvahelised ilmavaatlusprojektid, mis võimaldaksid lastel ilma analüüsimise kõrval ka võõrkeeli praktiseerida. Praegu on
see veel tulevikumuusika, kuid pinnas on selleks soodne. “Oma keskkonna
uurimine peaks ilma vastu suurt huvi äratama,” on direktor kindel.
Harju Elu 18.03.2016

Lasteaia lõpetajate oma raamat
Juba kahel kevadel on lasteaia lõpetajad saanud koolisaatmispeol uute raamatute omanikeks. Tegu pole aga mitte tavaliste juturaamatutega, vaid nendesse on jäädvustatud õpetajate abiga kõikide koolieelikute mõtted lasteaiast, nende tulevikuplaanidest
ja sõpradest. Raamatut illustreerivad fotod, mida on ka aastate möödudes tore vaadata ja meenutada. Raamatud on küljendanud ja kujundanud õpetaja Jürgen Tina.
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Koolilapse tervis
Koolis on 0,5 medõe ametikohta.

Statistikat

Tervishoiutöötaja osalemisel läbi viidud tunnis viibinud õpilaste arv 22.
Esmaabi õpetust saanud õpilaste arv 17.
Koolitoitu söövate õpilaste arv 187 (õpilasi koolis 189).

Tervishoiutöötaja poole pöördunud õpilaste arv 1. jaanuarist 30. juunini 2016

Põhjus 					I-III kl		
IV-VI kl		
VII-IX kl
kehalises kasvatuses/spordipäeval saadud trauma
2		
8		
5
vigastused tööõpetuse/kodunduse tunnis		-		2		traumad vahetunnis				8		2		2
tervisekaebustega pöördumine			18		19		27
vaktsineerimine					-		3		23
profülaktiline läbivaatus				26		22		16
Profülaktilisel läbivaatusel avastati õpilastel järgmised probleemid: ülekaalulisus (9 õpilast), nägemisprobleemid (3 õpilast).

Huviringid lasteaias ja koolis
Huviringid lasteaias:

Akrobaatika, juhendaja Martin Plaser.
Jalgpall, juhendaja Anton Noor.
Tüdrukute- ja poiste meisterdamine,
juhendajad Triin Toomjõe-Zuts ja Gerli Erdmann.
Laste jooga, juhendaja Gerli Peterson.
Lauamänguring, juhendaja Merike Ots.
Kõik lasteaia huviringid olid
lapsevanemale tasulised.

Huviringid koolis:

Mudilaskoor. (1.-4. klass). Juhendaja Triinu-Liis Kull.
Kandlering (algajatele ja edasijõudnutele). Juhendaja Triinu-Liis Kull.
Huvitav matemaatika (5.-9. klassi õpilastele). Juhendaja Kadi Sihv.
Korvpall (1.-5. klass). Juhendaja Tuulike Pajumets.
Noored kotkad ja kodutütred (1.-9. klass). Juhendaja Piret Ringvee.
Savikoda (alates 2. klassist). Juhendajad Maie Härmann ja Ülle Saluvere.
Elustiiliring. Juhendaja Anna Lutter.
Ujumine (1.-2. klass). Juhendaja Ene Rahuoja.
Rahvatants (2.-4. klass). Juhendaja Eve Lutter.
Eesti looduse ring (5.-7. klass). Juhendaja Kadi Sihv.
Meediaring. Juhendajad Anna Lutter, Jürgen Tina ja Katriin Valdre.
Kergejõustik (5.-6. klass). Juhendaja Rein Raspel.
Puutööring (6.-9. klass). Juhendaja Timo Nikitin.
Loovusring. Juhendaja Anna Lutter.

Tasulised huringid koolis:

Maadlus. Juhendaja Martin Plaser.
Jalgpall (Saku Sporting)
Majandusmängude ring. Juhendaja Merike Ots.
Kitarriõpe. Juhendaja Mart Abro.
Mudilaskoor

Noored kotkad ja kodutütred
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Kandleringi esinemine jõulukontserdil

Kooli esindamine
Kooli esindamine

Ainealastel olümpiaadidel ja erinevatel teemapäevadel osalesid meie õpilasel sel õppeaastal emakeeles, geograafias (teemapäev ja olümpiaad), inglise keeles (Iiri teemapäev).
Selle õppeaasta parimad tulemused spordis: 2. ja 3. koht Harjumaa koolidevahelisel 3x3 korvpallis, 3. koht Harjumaa
koolidevahelises rahvastepallis, sisekergejõustiku võistlustelt põhikoolide 4. koht (eelmisel õppeaastal 3.) ja staadioni
teatejooksudes samuti 4. koht. Üks õpilane – Ian Tänavsuu – sai Harjumaa koolide meistriks kõrgushüppes ja Harjumaa
meistriks kaugushüppes, lisaks teised ja kolmandad kohad hüpetes ja 100 m jooksus. Carl Saem tuli kolmandaks 1500 m
jooksus.
Traditsiooniliselt osalesid kooli esindajad Känguru matemaatikavõistlusel.
Üle pika aja käidi seiklusvõistlusel „Välek“.
Mudilaskoor ja rahvatantsijad esinesid Kiisa rahvamaja avamisel ja Saku vald 150 üritusel. Rahvatantsijad käisid muuhulgas Arukülas Harjumaa põlvkondade peol.
Sel õppeaastal oli suurimaks keskkonnateemaliseks saavutuseks osalemine „Küünlaümbriste jahil“ ning selle võitmine
nii koolide kui individuaalarvestuses. Eestvedajateks olid 8. klassi õpilased, kes tegid seda loovtöö raames. Osales kogu
lasteaed ja kool.
Juba mitmendat aastat osaleti väga edukalt konkursil „Tere, kevad!“ 3. koht. Projektid, millest osa võeti, olid juhtumisi
seotud kahe riigiga: koostööprojekt Jaapaniga ja Eesti riigijuhtimist tutvustav projekt „Minu riik“.

Osaletud olümpiaadide, konkursside, võistluste, ainepäevade jm arv						
					2013/2014
2014/2015
2015/2016
olümpiaadid, aine- ja teemapäevad
9		 3		 4
projektid, programmid			1 (KEAT)
2		4
konkursid (keskkonna teema)		
1		
5 (2) 		
4 (2)
spordivõistlused			11		13		10
esinemised, näitused			2		3		5
PISA uuring				-		1		Kokku					22		26		26

Suuremad soetused ja tööd
•
•
•
•
•
•
•

2015. a suvel värviti üle koolimaja puitfassaad
2016. a talvel osteti koolile 3D-printer õppetöö mitmekesistamiseks
2016. a talvel paigaldati kooli katusele ilmajaam, et saaks teostada kodukoha ilmavaatlusi
2016. a talvel paigaldati lasteaiale basseinile UV-lamp, mis neutraliseerib baktereid ja hoiab vee puhtamana
2016. a suvel said uue värvikuue lasteaia õue majakesed, teostati fassaadi ja katuse parandustöid
2016. a suvel teostati kahe rühma ja klassiruumi sanitaarremondid
2016. a suvel kinkis MTÜ Saku Lions klubi Kurtna koolile graniidist lauatennise laua, et õuevahetund muutuks mitmekesisemaks ja sportlikumaks
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KURTNA KOOLI REKORDID - POISID
Ees- ja perekonnanimi		Klass
Sander Lepik 			
1
Sander Lepik 			
1
Richard Karel Kristal 		
1
Richard Karel Kristal		1
Sander Lepik 			
1
Sten-Marten Zuts			1

Ala			Tulemus		Aasta
30m jooks		
5,62		
2012
60m jooks		
10,95		
2012
Kaugushüpe		
3.20		
2013
Pallivise			23.30		2013
250m jooks		
56,90		
2011
300m jooks		1.02,61		2013

Richard Karel Kristal 		
2
Tanel Kütaru 			2
Sander Lepik 			2
Oliver Koorem 			2
Richard Karel Kristal		
2

30m jooks		
5,32		
2013
Kaugushüpe		3.29		2016
Pallivise			28.60		2013
250m jooks		53,04		2014
300m jooks		
59,51		
2014

Richard Karel Kristal		
3
Ian Tänavsuu 			
3
Robin Isok			3
Jürgen Vaher			3
Sander Lepik 			3
Richard Karel Kristal 		
3
Sten-Marten Zuts			3
Gert Mägi			3
Otto Alexander Hellaste 		
3

30m jooks		
5,24		
2014
60m jooks		
9,68		
2012
Kaugushüpe		3.56		2015
Kõrgushüpe		0.95		2015
Pallivise			29.90		2014
250m jooks		
47,80		
2014
300m jooks		55,29		2015
500m jooks		2:13,07		2016
600m jooks		
2.29,12		
2012

Hannes Hallang 			D
Ainar Kipso			D
Ian Tänavsuu			D
Sten-Marten Zuts			D
Siim Seiton 			D
Hannes Hallang 			D
Hannes Hallang			D
Sten-Marten Zuts			D
Jan-Eerik Kiik			D

30m jooks		5,32		2011
60m jooks		9,35		2012
Kaugushüpe		3.87		2012
Kõrgushüpe		1.10		2015
Pallivise			45.80		2016
250m jooks		47,29		2011
300m jooks		55,86		2012
500m jooks		1.40,49		2016
600m jooks		2.13,14		2014

KURTNA KOOLI REKORDID - NOORMEHED
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Ees- ja perekonnanimi		Klass
Martin Hermlin / Ian Tänavsuu
C
Martti Rahu 			C
Martin Hermlin			C
Silver Heinroos			C
Raymond Alunurm		C
Carl Saem			C
Carl Saem			C
Timo Allingu 			
C
Martin Hermlin			C
Carl Kalju			C

Ala			Tulemus		Aasta
60m jooks		
8,64		
2012/2014
Kaugushüpe		4.23		2012
Kõrgushüpe		1.45		2012
Pallivise			49.00		2012
Kuulitõuge (4kg)		7.24		2013
250m jooks		42,60		2013
300m jooks		57,26		2012
500m jooks		
1.41,96		
2012
600m jooks		2.00,36		2012
800m jooks		3.13,23		2013

Ian Tänavsuu			B
Ian Tänavsuu			B
Ian Tänavsuu			B
Kristen Niilop			B
Ragnar Tamme 			
B
Egert Tähe			B
Ragnar Tamme			B
Martin Hermlin			B
Georg Kaseorg			B
Carl Saem			B
Kaarel Maasalu			B
Carl Kalju			B
Carl Saem			B

60m jooks		7,78		2016
Kaugushüpe		5.00		2016
Kõrgushüpe		1.60		2015
Pallivise			62.20		2014
Kuulitõuge (4kg)		
10.53		
2014
200m jooks		31,46		2012
250m jooks		37,29		2014
300m jooks		48,21		2013
500m jooks		1.30,29		2011
600m jooks		1.42,50		2015
800m jooks		2.24,28		2012
1000m jooks		3.07,60		2015
1500m jooks		4.59,45		2015

Georg Kaseorg			A
Timo Allingu			A
Georg Kaseorg			A
Martin Hermlin			A
Ragnar Tamme			A
Ergo Allingu			A
Ergo Allingu			A
Timo Allingu			A
Ardo Kont-Kontson		A
Ragnar Tamme			A
Mark Hunt			A

60m jooks		7,92		2012
100m jooks		13,60		2015
Kaugushüpe		5.00		2012
Kõrgushüpe		1.65		2015
Pallivise			49.60		2015
Kuulitõuge (4kg)		11.68		2014
250m jooks		38,26		2013
400m jooks		1.03,20		2015
600m jooks		2.51,54		2013
800m jooks		2.24,20		2015
1000m jooks		3.14,11		2012

KURTNA KOOLI REKORDID - TÜDRUKUD
Ees- ja perekonnanimi		Klass
Ingrid Lisett Reinpõld		
1
Ingrid Lisett Reinpõld		
1
Ingrid Lisett Reinpõld		1
Marilis Ülevain			1
Ingrid Lisett Reinpõld		
1
Petra Laur			1
Ingrid Lisett Reinpõld		
1

Ala			Tulemus		Aasta
30m jooks		
5,32		
2012
60m jooks		
10,38		
2012
Kaugushüpe		3.10		2012
Pallivise			16.10		2013
250m jooks		
58,61		
2011
300m jooks		1.05,02		2013
600m jooks		
2.28,89		
2012

Ingrid Lisett Reinpõld		
2
Ingrid Lisett Reinpõld 		
2
Elle-Liis Liivas			2
Petra Laur 			2
Ingrid Lisett Reinpõld		
2

30m jooks		
5,39		
2012
Kaugushüpe		
3.15		
2013
Pallivise			18.80		2013
250m jooks		55,10		2013
300m jooks		
1.06,54		
2013

Ingrid Lisett Reinpõld		
3
Mia Kaljula 			
3
Ingrid Lisett Reinpõld 		
3
Ines Alango			3
Elle-Liis Liivas			3
Petra Laur 			
3
Petra Laur			3
Katrin Anethe Toomson 		
3

30m jooks		
5,45		
2014
60m jooks		
11,00		
2012
Kaugushüpe		
3.34		
2013
Kõrgushüpe		1.00		2015
Pallivise			26.30		2014
250m jooks		
48,20		
2014
300m jooks		56,95		2015
600m jooks		
2.24,51		
2012

Kaili Kütaru 			D
Ingrid Lisett Reinpõld		
D
Katrin Anethe Toomson 		
D
Ingrid Lisett Reinpõld		D
Elle-Liis Liivas			D
Karmen Gloria Kõva 		
D
Kaili Kütaru			D
Petra Laur			D
Maria Lutter			D

30m jooks		5,67		2011
60m jooks		
9,39		
2015
Kaugushüpe		
3.48		
2012
Kõrgushüpe		1.15		2015
Pallivise			33.25		2015
250m jooks		
52,10		
2011
300m jooks		1.00,67		2012
500m jooks		1.59,36		2015
600m jooks		2.12,80		2012

KURTNA KOOLI REKORDID - NEIUD
Ees- ja perekonnanimi		Klass
Kaili Kütaru 			C
Mia Kaljula 			C
Mia Kaljula			C
Anna-Maria Kiis			C
Hanna-Britt Reinpõld 		
C
Helina Alliksaar			C
Mia Loviisa Tänavsuu		
C
Karina Polma			C
Maribel Ney			C
Mari-Liis Gabrel			C

Ala			Tulemus		Aasta
60m jooks		8,89		2014
Kaugushüpe		3.86		2015
Kõrgushüpe		1.30		2015
Pallivise			40.00		2014
Kuulitõuge (3kg)		
7.24		
2014
250m jooks		50,95		2013
300m jooks		
58,98		
2015
500m jooks		1.50,04		2014
600m jooks		2.15,51		2015
800m jooks		4.22,85		2013

Cristel Veber			
B
Cristel Veber			
B
Anette Tõnnus			B
Anna-Maria Kiis			B
Cristel Veber 			
B
Kaili Kütaru			B
Cristel Veber			
B
Anastassia Azarova 		
B
Karina Polma			B
Mirell Ojassalu			B
Cristel Veber/Merilin Kurn
B

60m jooks		
8,51		
2012
Kaugushüpe		
4.67		
2013
Kõrgushüpe		1.10		2012
Pallivise			49.90		2015
Kuulitõuge (3kg)		
8.84		
2013
200m jooks		33,61		2015
250m jooks		
44,26		
2013
500m jooks		
1.42,66		
2011
600m jooks		2.04,72		2015
800m jooks		2.24,30		2012
1000m jooks		
4.30,92		
2012

Kristel Ratassepp			A
Kerttu Romandi			A
Mereli Calla Koppel		A
Kristel Ratassepp			A
Cady Alp			A
Kerttu Romandi			A
Kristel Ratassepp			A

60m jooks		9,84		2015
Kaugushüpe		3.54		2012
Pallivise			27.70		2013
Kuulitõuge (3kg)		7.97		2015
250m jooks		56,36		2013
800m jooks		3.37,23		2012
1000m jooks		5.58,58		2015
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Loovtööd
2015/2016. õppeaastal kaitstud III kooliastme loovtööd
1. Kaspar Karula IX klass „Rulavideo“ (juhendaja õp Jürgen Tina)
2. Ainar Kipso VIII klass „Minu mesila“ (juhendaja õp. Katrin Kalvik)
3. Rainis Veelma, Rivo Veelma VIII klass „Suusakastid“ (juhendajad õp Timo Nikitin ja õp Tuulike Pajumets)
4. Andri Koolme VII klass „Kurtna küla kodulehekülg ja aerovideo“ (juhendaja õp Jürgen Tina)
5. Anette Kuldvee, Hanna-Maarja Selde, Mia Kaljula, Janne May Külama VII klass „Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus 2016“
(juhendaja õp Merje Tava)
6. Daniel Ney, Hannes Kurn, Kevin Linnumäe, Gregory Chris Hellaste VIII klass „Küünlaümbriste jaht“ (juhendaja õp Tuulike Pajumets)
7. Maria Lutter VIII klass „Püüdmispalli võistlused“ (juhendaja õp Tuulike Pajumets)
8. Karmo Linnumäe, Hannes Hallang, Timo Allingu VIII klass „Pendel ja kahur“ (juhendaja õp Timo Nikitin)
9. Ragnar Tamme, Carl Saem VIII klass „Eesti muistsed relvad“ (juhendaja õp Sirje Piho ja Timo Nikitin)
10. Aleksander Dmitrijev IX klass „Alaealiste suitsetamine“ (juhendaja õp Ülle Vomm)

Loovtööde kaitsmine

Koostöö
Täname koostööpartnereid:

Kajamaa Kool
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus
Kiisa Rahvamaja
Kurtna külaselts
Saku valla noortekeskus koolis 1. aprillil
Kurtna Peo- ja Puhkekeskus
Kregleni Tallid
Lasteaed Päikesekild
Lasteaed Terake
Noorsoopolitsei
Saku Gümnaasium
Saku Valla Noortekeskus
Saku Priitahtlikud Pritsimehed
Saku Spordikeskus
Saku Vallaraamatukogu
Saku Vallavalitsus
Tagadi külaselts
Tallinna Ülikool
Jaapani Suursaatkond Eestis
Saku Sporting
Kaitseliidu Harju malev
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Koostajad: Terje Alev, Kaire Oks, Kristjan Saar, Merje Tava, Jürgen Tina
Fotod: Kurtna Kooli arhiiv
Kujundaja: Jürgen Tina
Aadress: Kurtna Kool, Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald
E-mail: kurtnakool@sakuvald.ee
Telefon: (372) 6 719 230
www.kurtnakool.ee
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KURTNA KOOLI REGILAUL
TULGE KOKKU, KURTNA LAPSED,
KURTNA LAPSED, MAIDLA LAPSED,
TÄNASSILMA, KIISA LAPSED.
ROOBUKA JA AESPA LAPSED.
KOHE PÄRAST KIISA KURVE
ALGAB KÜLA METSANURME.
KAJAMAA JA KASEMETSA,
RIDA EI SAA IKKA OTSA.
LOKUTI, ÜKSNURME, SAKU,
KAS SA JUURDE VEEL EI PAKU?
JUULIKU JA SAUSTINÕMME,
KÕIK ON KOOS - NII NÕUAB KOMME.
TAGADI JA VILIVERE ONGI MEIE KOOLIPERE!
Eeslaulja

Koor

Viisil: Mul on väike vellekene
Sõnade autor: Triinu-Liis Kull
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