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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.

Kooli missioon, visioon ja sümboolika

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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Sipelgad

Maipõrnikad           1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg   raeg89 rgar g  rgaregarug a reg2. rida:  
Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a 
areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguy rgogaurgar gareguargar guaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraeguj
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Õnnetriinud

Mesimummud                1. rida vasakult: oiweuf hewu ifhg iuhgr gar9y8g g aerg9ar8egyar9guyar9g8arga reg   raeg89 rgar g  rgaregarug a reg2. rida:  
Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qer fuq0 guargar9a 
areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a e rguy rgogaurgar garegu argar güu urkuaergar  gareog uaerj  guargpaerg aergoa er ugjarpg uaerg aergrae-
gujtsh  tsrhthjku  uk ukuk ukfudf dyj
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Lepatriinud

Jaaniussikesed                   1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhag iurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89 rgarg argaregaruga 
reg2. rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qerfuq0 
guarurgar gareguargar guaergar gareog  uaerj guargpaerg  aergoa erugjarpguaerg ahtht tsh  tshsthsth sts sthhh wrth  wrhwthw wthwth thwh 
hh ergraegujarguae

                          1. rida vasakult: oiw fgfg  uf hedddddd  wuifh aerfhag iurhgr gar9y  8garghar  g aer g9ar 8eg yar 9 gu yar9g  8arg areg  raeg89 
rgarg argar egaruga reg2. rida:  Toaerireg a erg8ouaer g89dfdf a rguar eg 8a erg aerg 8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argrae guyraga 
rgrae g8raehgayp qerfuq0 guarurgar gare uargar  gu aergar gar eog  uaerj guargpaerg  aergoa erugjarpguaerg ahtht tsh  tshsthsth sts sthhh 
wrth  wrhwthw wthwth thwh hh ergraegujarguae  
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1. klass

Liblikad

                 1. rida vasakult: oiwfgfgeufhe wuifh aerfhag iurhgr gar9y8garghar g aer g9ar8eg yar 9guyar9g 8argareg  raeg89 rgarg argar egaruga 
reg2. rida:  Toaerireg aerg8ouaer g89 a rguareg8aerg aerg 8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argrae guyraga rgrae g8raehgayp qerfuq0 
guarurgar gareguargar  guaergar gareog  uaerj guargpaerg  aergoa erugjarpguaerg ahtht tsh  tshsthsth sts sthhh wrth  wrhwthw wthwth thwh 
hh ergraegujarguae

                     1. rida vasakult: oiw fgfg  uf hedddddd  wuifh aerfhag iurhgr gar9y  8garghar  g aer g9ar 8eg yar 9 gu yar9g  8arg areg  raeg89 rgarg 
argar egaruga reg2. rida:  Toaerireg a erg8ouaer g89dfdf a rguar eg 8a erg aerg 8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argrae guyraga rgrae 
g8raehgayp qerfuq0 guarurgar gare uargar  gu aergar gar eog  uaerj guargpaerg  aergoa erugjarpguaerg ahtht tsh  tshsthsth sts sthhh wrth  
wrhwthw wthwth thwh hh ergraegujarguae  
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3. klass

2. klass

 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2. 
rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a areguareguar rida: oergjare aerg8aerguyrgogaurgar gareguargarguaergar gareoguaerjguargpaerg aergoaerugjarpguaerg aergraegujargu-
aergraegrgarg Pildilt puudub radgiuargargm a

 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhag iurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89 rgarg argaregaruga reg2. 
rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89a rguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgrae g8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a areg uaregu ar rida: oergjare aerg 8a erguy rgogaurgar gareguargar guaergar gareog uaerj guargpaerg aergoa erugjarpguaerg aergraegu-
jarguaergraegrgarg Pildilt puudub ra dgiuargargm a   
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4. klass

5. klass 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2. 
rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a aregssstsrr 5y55 55 5y5 trrrr uare

 1. rida vasakult: oiweufhe wuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg 9ar8egyar9guya r9g8argareg raeg89argarg argareg arugareg2. 
rida:  Toaerireg aerg 8ouaerg89arguare g8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8a rughar98g 7argn  argraegu yraga rgraeg8raehgayp q erfuq0 gu-
argar9a areguareguar rida: oergjare aetht dtd rg8aerguyr gogaurgar gareguardt tdarguaergar gareog uaerjgu argp aerg aergoaerugj arpguaerg 
aergraegujarguaergraegrgarg Pildilt puudub radgiuargargm a dt 
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7. klass

6. klass 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2. 
rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn  argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a areguareguar rida: o ergjare  aerg8aerguyrgogaurgar gareguargarguaergar guaerjguargpaer  aergoaerugja rpguaerg aergraegujarguaergr 
athg egrgargghhs sthsths  sththstrh  st

 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2. 
rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a areguareguar rida: oergjare aerg8aerg
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8. klass

9. klass 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2. 
rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn  argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a areguareguar rida: o ergjare  aerg8aerguyrgogaurgar gareguargarguaergar guaerjguargpaer  aergoaerugja rpguaerg aergraegujarguaergr 
athg egrgargghhs sthsths  sththstrh  strhsth    tshhthsrts5sas   

 1. rida vasakult: oiweufhewuifh aerfhagiurhgr gar9y8garghar g aerg9ar8egyar9guyar9g8argareg raeg89argarg argaregarugareg2. 
rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a areguare
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Kurtna Kooli töötajad 1. rida: Krista Rüütel, Merle Piik, Katriin Valdre, Tiina Susi, Ivi Hõrak, Kristjan Saar, Külli Kruus,
Katrin Veldermann, Ingrid Žukovski, Triin Truus, Virge Meier, Tamara Kasemets. 2 rida: Maarika Paabstel, Jürgen Tina, Valeria 
Klimova, Pille Ots, Piret Väljaots, Helle Imme, Triinu-Liis Kull, Tiina Ojamets, Anne Kalvet, Piret Laast, Riina Sarv, Maie
Härmann, Maire Kärner, Anne Holter, Mari-Liis Tarto, Aivi Allas. 3. rida: Triin Tammela, Imbi Klaassen, Marge Reinumäe, 
Ülle Allik, Terje Alev, Anne Ehatamm, Merje Tava, Kaire Oks, Elle Turp, Ülle Loik, Rein Raspel, Leelo Telling, Astrid Kõva, 
Kairi Pihlak, Malle Metsis-Müür.

Personal

Alev, Sirje - koristaja
Alev, Terje - õppealajuhataja, õpetaja
Allas, Aivi - lasteaiaõpetaja abi
Allik, Ülle - õpetaja
Ehatamm, Anne - õpetaja
Holter, Anne - lasteaiaõpetaja 
Hõrak, Ivi - lasteaiaõpetaja  
Härmann, Maie - õpetaja
Ilves, Malle - koristaja, pesulaoperenaine
Imme, Helle - lasteaiaõpetaja  
Jürgenson, Mall - majaperenaine
Kalvet, Anne - kokk
Kalvik, Katrin - õpetaja
Kanemägi, Maali - õpetaja
Kanger, Taimi - õpetaja
Kasemets, Tamara - lasteaiaõpetaja  
Kaseväli, Ülle (Vomm) - psühholoog, 
abiõpetaja
Kesküla, Nonna - võimla administraator
Kibuspuu, Marko - haldusspetsialist
Klaassen, Imbi - lasteaiaõpetaja abi
Klimova, Valeria - õpetaja
Koolme, Kairi - õpetaja
Kruus, Külli - lasteaiaõpetaja  
Kuldvee, Julija - lasteaiaõpetaja  
Kull, Triinu-Liis - lasteaia muusikaõpetaja

Kõva, Astrid - õpetaja
Kärner, Maire - lasteaiaõpetaja  
Laast, Piret - abikokk
Lepind, Kelly - õpetaja
Lillepool-Herr, Anneli - majahoidja
Loik, Ülle - raamatukoguhoidja
Lutter, Anna - õpetaja
Lutter, Eve - liikumisõpetaja
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
Oksaar, Rain - haldusspetsialist
Orro, Indrek - remonditehnik
Ots, Pille - lasteaiaõpetaja abi
Paabstel, Maarika - 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 - ringijuht
Reinumäe, Marge - lasteaiaõpetaja abi
Rovgeiša, Ott - IÕK õpetaja
Rüütel, Krista - lasteaiaõpetaja  
Saar, Kristjan - direktor
Saluvere, Ülle - õpetaja
Sarv, Riina - kokk
Sihv, Kadi - õpetaja
Solom, Andreas - lasteaia liikumisõpetaja
Susi, Tiina - lasteaiaõpetaja  
Žukovski, Ingrid - võimla administraator
Tali, Tiiu - pikapäevarühma õpetaja
Tammela, Triin - lasteaiaõpetaja
Tarto, Mari-Liis - lasteaiaõpetaja
Tava, Merje - huvijuht
Telling, Leelo - lasteaiaõpetaja  abi
Telliskivi, Urve - kooli administraator
Tina, Jürgen - infojuht, õpetaja
Torn, Maimu - õpetaja
Truus, Triin - lasteaiaõpetaja  
Tšernov, Liina - lasteaia liikumisõpetaja
Turp, Elle - juhiabi
Vahtre, Merike - logopeed
Valdre, Katriin - õpetaja
Veldermann, Katrin - lasteaiaõpetaja abi
Väljaots, Piret - lasteaiaõpetaja
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Õpetajad 1. rida: Maie Härmann, Maali Kanemägi, Kristjan Saar, Merle Piik, Astrid Kõva, Katriin Valdre. 2. rida: Terje Alev, Ülle Allik, Rein 
Raspel, Timo Nikitin, Tuulike Pajumets, Anne Ehatamm, Eve Lutter.

Lasteaia õpetajad 1. rida: Kairi Pihlak, Virge Meier, Külli Kruus, Kristjan Saar, Triin Truus, Katrin Veldermann, Aivi Allas, Tamara Ka-
semets. 2. rida: Krista Rüütel, Helle Imme, Piret Väljaots, Triin Tammela, Malle Metsis-Müür, Maarika Paabstel, Kaire Oks, Mari-Liis Tarto, 
Triinu-Liis Kull, Pille Ots. 3. rida: Marge Reinumäe, Merike Vahtre, Maire Kärner, Imbi Klaassen, Tiina Susi, Leelo Telling, Anne Holter, Ivi 
Hõrak. 
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Hoolekogu – hea võimalus hoolimiseks!

Neli aastat tagasi, kui Kurtna Kooli lapsevanemad mind hoolekogu liikmeks valisid, avanes mul hea võimalus anda enda 
panus, et lasteaia- ja koolielu veelgi kasulikum ja mõnusam oleks. Ikka selleks, et lapsed saaksid tunda rõõmu õppimisest, 
nautida lasteaiapäevi ja koolielu ning et õpetajad saaksid rahulolevana keskenduda kasvatus- ja haridustööle, iga lapse mär-
kamisele ning individuaalse arengu toetamisele.
Hoolekogu erinevatesse koosseisudesse kuulumise aja jooksul olen saanud kaasa rääkida nii õpilastransporti puudutavates 
küsimustes kui teha ettepanekuid, kuidas tagada Kurtna lasteaialastele head võimalused seniste lasteaia ruumide kasutami-
seks, samuti Kurtna koolis koolitee alustamiseks.
Näiteks tuli lapsevanematel neli aastat tagasi ühiselt pingutada, et lasteaialastele säiliks spordi-, liikumis- ja laulutundide 
läbiviimiseks mõeldud lasteaia saal. Toona oli omavalitsuse tasandil nõuks võetud, et Saku vallas lasteaiakohtade puuduse 
küsimuse annaks lahendada selliselt, et Kurtna lasteaia saal ehitatakse ringi täiendavaks rühmaruumiks. Kindlameelsete lap-
sevanemate toel, mitmete pöördumiste ja alternatiivsete lahenduste pakkumise järgselt jäi saal siiski alles ja leiti võimalused 
uute rühmade avamiseks Saku alevikus.
Viimaste aastate vältel on hoolekogu abil püütud leida võimalusi, kuidas Kurtna kooli kodukohajärgseks kooliks pidavad lap-
sed saaksid alustada ja jätkata kooliteed just selles armsas koolimajas. Esimesse klassi astuda soovijate arv on olnud sedavõrd 
suur, et ühte klassi lapsi mahutada on olnud äärmiselt keerukas. Kolm aastat tagasi jäi suureks kurvastuseks nii mõnigi laps 
ruumipuuduse tõttu Kurtnas koolikohata ja pidi leidma õppimisvõimaluse Sakus, Kohilas või mujal. Viimasel aastal õnnestus 
siiski olukorda analüüsides ning alternatiive kaaludes veenda omavalitsust, et Kurtna Koolis tuleb kooliastujatele avada kaks 
paralleelklassi. Püstitati rekord ning esimest korda Kurtna Kooli ajaloos alustas ühel aastal kooliteed kaks esimest klassi.
Kokkuvõttes tuleb tunnistada, et hoolekogusse kuulumine on igale lapsevanemale hea võimalus lasteaia- ja koolielu edenda-
misele kaasa aidata. Lapsed veedavad lasteaias ja koolis väga suure osa oma ajast ning mul on olnud hea võimalus panustada 
sellesse, et meie laste igapäevaelu Kurtna Koolis veelgi paremaks muuta. Tunnustan väga Kurtna Kooli juhtkonda, õpetajaid 
ning lapsevanemaid, kellega koostöö on olnud edasiviiv ning andnud hindamatu kogemuse. Loodan, et sama võimalust hoo-
limiseks saavad tulevikus kasutada paljud teisedki lapsevanemad!

Katri Tomson
Kurtna Kooli hoolekogu eelmise koosseisu esimees

2016/2017. õppeaastal kuulus õpilasaktiivi üksteist 6.-9. klassi õpilast:
Villu Susi, Maria Lutter, Hanna-Maarja Selde, Mia Kaljula, Janne May 
Külama, Anette Kuldvee, Nataly Rumjantsev, Hannes Markus Selde, 
Eva-Maria Sults, Johanna Övel ja Joosep Fingling. Presidendiks valiti 
Mia ning asepresidendiks Maria. Õppeaasta kõige suuremaks õpilasak-
tiivi poolt korraldatavaks ürituseks oli, nagu igal eelnevalgi aastal, "Sõb-
rapäeva playback", kus õpilased said oma lemmiklaule jäljendada. Sa-
muti toimusid mitmed vahetunnidiskod ning stiilipäevad. Stiilipäevade 
teemadeks olid "Tüdruk vs poiss", "Jaapan" jms. Esmakordselt toimusid 
"Vaba lava" ning "Just Dance" vahetunnid. "Vaba lava" raames said õpila-
sed näidata oma andeid ning "Just Dance" vahetunnis demonstreeriti oma 
fantastilisi tantsuliigutusi.
Mia ning Anette osalesid üle-eestilisel noortekonverentsil "Lahe kooli-
päev". 2016/2017. õppeaasta oli väga tegus ja sündmusterohke.
Õpilasaktiiv tegi õpilaste vaatenurgast kooli juhtkonnale ettekande koo-
liga seotud positiivsete ning ka parendamist vajavate tegevuste kohta. 
Õpilased olid rahul koolis antava põhiharidusega, ürituste paljususega, 
õue- ja saalivahetunniga, huviringide piisavusega, kooli staadioniga, koo-
li raamatukoguga, koolisöögiga, kooli välilava kasutamise võimalusega.
Ettepanekud: õpetajad võiksid õuevahetunnis aktiivsemalt osaleda, tun-
dides võiks olla rohkem katseid ja mänge, rohkem võiks olla huvitavaid 
loenguid. Helitehnika peaks olema parem, vahetundides rohkem tege-
vusi, rohkem jalgrattakohti, sööklas võiks salatit saada ise võtta, rohkem 
spordiüritusi, jalgpallitreeningud 3. kooliastmele, riietusruumidesse sei-
nakellad, parendada suusavarustust.

Õpilasaktiivi aasta võtsid kokku Anette Kuldvee ja Hanna-Maarja Selde

Õpilasaktiiv 2016/2017. õppeaastal

Noortekonverents "Lahe koolipäev"
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Lasteaia 2016/2017. õa kokkuvõte

2016/2017 oli avatud Kurtna lasteaias kaks sõimerühma ja viis aiarühma. Maksimaalne kohtade arv oli 146. 01.09.2016 seisuga 
oli nimekirjas lapsi 135. Osaajalisi kohti ei olnud. Kaks erivajadusega last olid rühmas tugiisikutega. Neli last olid pärit kaks-
keelsetest peredest.

Üldandmed

    2016/2017  2015/2016 2014/2015 2013/2014
rühmade arv   7  7  7  7
max kohtade arv   146  147  152  152
keskmine nimestikuline laste arv 135  138,5  148  147 (sh 1 osaajaline)
tüdrukuid   61  56  62  66
poisse    74  83  86  82
koolieelikuid   40  32  35  27
koolipikenduse saajaid  2  1  1  2
keskmine kohalkäimise %
(sept-mai):   59  62%  66%  66%
                                              aias: 63%  62,6%  68%  67%
                                         sõimes:  48,3%  58,3%  55%  59% 

Õpetajad 
Tööle asus uus õpetaja Mari-Liis Tarto (tähtajaliselt). Sügisest jätkasid tööd liikumisõpetajad Liina Tšernov ja Eve Lutter ning 
ujumisõpetajad Marika Must ja Kristjan Saar. 10. oktoobrist lahkus töölt Liina Tšernov ning uute liikumisõpetajatena asusid 
ametisse Andreas Solom ja Kairi Pihlak. Ka sõimerühmades hakkas toimuma loovliikumine Eve Lutteri juhendamisel. Muu-
sikaõpetajana jätkas Triinu-Liis Kull. Üks õpetaja - Julija Kuldvee – viibis lapsehoolduspuhkusel. Lepatriinude rühma õpetaja 
abi Malle Ilves loobus sellest ametikohast ja jätkas pesulao perenaisena. Katrin Veldermann läks Liblikate rühmast Lepatriinu 
rühma õpetajaabiks. Seni õpetajana töötanud Leelo Telling asus tööle Liblikate rühma õpetaja abina.
Peale liikumis- ja ühe ujumisõpetaja (puudu kõrgharidus, olemas kõik vajalikud pädevused) vastasid kõik õpetajad nõutavale 
kvalifikatsioonile. 
Lasteaed oli kahele TÜ üliõpilasele praktikakohaks - Triinu-Liis Kull, Margit Järv.
Õpetajate päeval tunnustas Saku Vallavalitsus tänukirjaga Külli Kruusi ja Ivi Hõrakut. Kevadel 2017 pärjati aasta lasteaiaõpetaja 
tiitliga Krista Rüütel ja aasta õpetaja abi tiitliga Leelo Telling (valisid lapsevanemad, lasteaiaõpetajad ja õpetajaabid).

Õppeaasta üldteema

Õppe- ja kasvatustöö üldteema lasteaias oli: Ilm ja loodus meie ümber.
Eesmärgid:
• Laps märkab aastaaegadele omaseid muutusi looduses
• Laps kirjeldab ilma
• Laps teadvustab ilma mõju inimesele
• Laps tutvub vanarahva tarkustega ilmast
• Koolieelikud oskavad luua seoseid ilma ja riietuse vahel s.o riietuvad vastavalt ilmale
Õpetajate hinnanguil said eesmärgid täidetud. Aasta oli sisutihe.

Olulisemad tegemised õppeaasta üldteema raames:

• Kohtumine sünoptik Ele Pedassaarega
• Igapäevane ilmavaatlus rühmades
• Igal rühmal kindel koht, kus käidi muutusi looduses aastaringselt pildistamas
• Kunstitööde näitus teemal „Ilmastikunähtused ja laste seletused“
• Emakeelepäev „Ilmastikunähtused“
• Kevadpidu „Aastaring“

Kõikide ürituste jm ettevõtmiste loetelu õppeaasta jooksul:

• Kontserdid ja rühmapeod koos vanematega – isadepäeva üritused rühmades (7), jõulud (7), kevadpidu „Aastaring“, emade-
päev (7), koolisaatmise peod (2).
• Ülemajalised ühisüritused/peod koos vanematega - „Madripäeva“ laat, kevadpidu, lõputrall. 
• Mängupeod ja üritused ilma vanemateta – teadmistepäev, muusikahommikud, sõbrapäeva mängupidu, Eesti Vabariigi sünni-
päeva tähistamine, emakeelepäeva mängupidu, lastekaitsepäev ja rongkäik.
• Külalisteatrid kord kuus 
• Spordiüritused – mänguolümpia sügisel, Saku valla koolieelikute ühine spordipäev Sakus, IV takistusjooks ümber koolimaja, 
osalemine üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval Audenteses, valla lasteaedade koolieelikute spordipäev Kurtnas, jalgrattapäe-
vad. 
• Toimusid õppekäigud – Tallinna Loomaaeda (Lepatriinud, Õnnetriinud); Mustamäe liikluslinnakusse (Lepatriinud), Tallinna 
vanalinna (Lepatriinud), Mahtra Talurahvamuuseumisse (Liblikad), Eesti Vabaõhumuuseumisse (Õnnetriinud, Liblikad), Kiisa 
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raamatukokku (Liblikad).
• Õnnetriinud ja Liblikad käisid NUKU teatris, Lepatriinud kinos 
• Koolieelikud osalesid Laulasmaal X lasteaedade rahvatantsupäeval

Õpetajate enesetäiendamine

Õppeaasta jooksul toimusid järgmised ühiskoolitused personalile:
• Tuleohutuse- ja evakuatsiooniõppus
• Erinevatel koolitustel kuuldu jagamine, õpetajalt-õpetajale (2)
• Esmaabi täiendkoolitus kogu personalile (augustis 2016)
• HEV-õpilane tänapäevakoolis 
• Koolitus Tartus
Koolitusi lastele: 
• Ele Pedassaar „Ilm ja ilma ennustamine“ (4 vanemat rühma) 
• Prügihundi programm (4 vanemat rühma)
• Tulest targem (koolieelikud)

Lisaks ühiskoolitustele osalesid õpetajad erinevatel tööalastel koolitustel. Kolmel korral osaleti AHA Keskuse korraldatud koo-
litustel ning kolmel korral HITSA poolt pakutavatel digipädevusi arendavatel koolitustel. Õpetaja abid läbisid „Toidukäitleja 
toiduhügieeni“ täiendkoolituse.

Arenguvestlused

126 lapsevanemaga viidi läbi arenguvestlused s.o 93%-ga s.o sama palju kui eelmisel õppeaastal. 
Väljastati 41 koolivalmiduskaarti. Kahele lapsele määrati nõustamiskomisjoni otsusega koolipikendus. Üks laps läks kooli 6 
aastaselt. 
Toimusid arenguvestlused rühmaõpetajatega.

Kooli 2016/2017. õa õppetegevuse kokkuvõte

Õppeaasta eesmärk

2016/2017. õppeaastal peaeesmärgiks oli nutiseadmete ja virtuaalsete õppekeskkondade kasutamine õppetöös ehk nn. digi-
maalima lõimimine kooli õppetegevusse. Lisaks oli plaanis „Innovatiivse ainetunni“ tutvustamine, kuid see asendus haridusliku 
erivajadusega (HEV) õpilaste temaatikaga.

Õpilased ja õpetajad

2016/2017. õa alustas õpinguid Kurtna koolis 196 õpilast (107 poissi ja 89 tüdrukut). Õppeperioodi jooksul lahkus koolist 2 
õpilast: 1 IV klassist ja 1 V klassist. Suvevaheajal asus teistesse koolidesse õppima veel 1 IV klassi, 1 V klassi, 1 VI klassi ja 2 VII 
klassi õpilast. 
Suurendatud õpilaste arvuga (26 last) alustasid kõik I kooliastme klassid st I, II ja III klass. Alla 20 õpilase oli vaid VII ja VIII 
klassis. Esmakordselt kooli ajaloos ületas IX klassi õpilaste arv 20 piiri.
Koolis tegutses väikeklass, ühe IX klassi õpilase õppevormiks oli ühele õpilasele keskendatud õpe.

Koolis töötas 28 pedagoogi, neist 13 osalise koormusega. Kvalifikatsioonita õpetajaid (tähtajalise töölepinguga) oli 2. Õppeaasta 
lõpus vahetus eesti keele ja kirjanduse õpetaja. 
Lapsehoolduspuhkusel viibisid 2 klassiõpetajat, vene keele, matemaatika ning käsitöö ja kodunduse õpetaja. Tööle asusid osa-
lise koormusega loodusainete õpetaja ning füüsika ja keemia õpetaja.

Tasemetööd ja põhikooli lõpetamine 

Kooliastmete lõpus viidi läbi kõik riiklikult toimunud tasemetööd. VI klassis oli sel õppeaastal kolmas tasemetöö esmakordselt 
mitte üksiku aine-, vaid valdkonnapõhine, milleks oli sotsiaalvaldkond. Kõik tasemetööd VI klassis olid elektroonilised.
Kuuenda klassi tasemetööde kokkuvõte
õppeaine  2014/2015   2015/2016  2016/2017 (tasemetöö hinded ei  
          ole ametlikud; tööd ei hinnatud)
eesti keel  keskmine hinne 4,1  keskmine hinne 4,2 keskmine hinne 4,1
   kvaliteet 71%   kvaliteet 94%  kvaliteet 82%
   edukus 100%   edukus 100%  edukus 100%

matemaatika *  keskmine hinne 3,1   keskmine hinne 3,5 keskmine hinne 3,5
(2015/2016. tegi  kvaliteet 24%   kvaliteet 58%  kvaliteet 55%
2 õpilast eelmise  edukus 65%   edukus 94%  edukus 85%
aasta tööd)
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Õppeasutuse liik
Gümnaasium
Kutseõppeasutus
Ei jätka õpinguid
Kokku

Õpilasi 
7
6
-
13

% üldarvust
54%
46%
-
100%

Õpilasi
9
3
-
12

% üldarvust
75%
25%
-
100%

2015/2016*2014/2015

*arvestatud on 12 õpilast, kes lõpetasid põhikooli juunis, 1 õpilane lõpetas augustis.

Õppe-kasvatustöö mitmekesistamine

• Õppekäigud ja tunnid väljaspool kooli (valik)
kodanikupäeva õppekäigud kõikides klassides, riigiasutuste külastamine projekti „Minu riik“ raames (IX klass), õppekäik Kik 
in de Köki ja Bastionikäikudesse (V klass), matk Keila jõesaarele ja Kesselaiule (IV klass), muuseumitunnid Nigulistes (I klass), 
meremuuseumis ja KUMU-s (III ja VII klass) ja loodusmuuseumis (II ja VI klass), muinasjututund Eesti Lastekirjanduse Kes-
kuses (II klass), Nõva matkaraja ja looduskeskuse (III klass), Lahemaa rahvuspargi (VI ja VIII klass) külastus. 
Lisaks toimusid klassidel teatrite ja kinode ühiskülastused ning erinevad sportlikud tegevused (suusatamine, discgolf, ujumine, 
uisutamine).
• Ülekoolilised sportlikud tegevused
Ülekoolilised olümpiamängud, koolidevaheline sõudeergomeetrite võistlus Kurtna Kangutaja, vastlapäeva teatejooksud, 
spordipäev, jüripäev, esmakordselt toimus kõrgushüppe gala
• Teemapäevad ja -nädalad
Hõimupäev – tantsiti hõimurahvaste tantse, loeti muinasjutte
Meepäev koos joonistusvõistlusega
Jaapani nädal
Advendihommikud – iga klass sisustas ühe hommiku, IX klass valmistas ette kooli jõululõunale eelneva ürituse
Matemaatikanädal – lisaks parimatele peastarvutajatele ja nuputajatele, selgitati välja Kurtna Kooli kabeäss
Emakeelenädal – selgitati parimad emakeeletundajad, toimus ülekooliline etluskonkurss
Ajaloonädal – selgitati parimad ajalootundjad, toimus ülekoolilise viktoriinisarja A js O finaal (sel õppeaastal muutus viktoriini 
formaat)
Keskkonnanädal – IX klassi õpilased tegid õp. M. Torni juhendamisel keemia-füüsika teadusteatrit ja toimusid huvitavad 
füüsikakatsed endise õpetaja O. Rovgeisa esituses; taaskasutuskonkurss „Anna pakendile uus elu“, kooli külastas Prügihunt
Teatripäev – lühietenduste esitamine hommikuringides
Praktikanädal 
• Rahvusvaheline koostöö
Kirjavahetus Kerava linna Kurkela kooliga (Soome) koos sellele järgnevate külaskäikudega; Jaapani klubi – õpilaste reis Jaapa-
nisse ning Jaapani kooliõpilaste võõrustamine Eestis
• Ülekoolilised pidulikud üritused
Tarkusepäeva tähistamine, kooli sünnipäeva tähistamine, jõulukontsert, vabariigi aastapäeva tähistamine „25 aastat taasiseseis-
vumisest“ (VII klassi õpilaste loovtöö), emadepäeva kontsert Kiisa vabaajakeskuses, direktori tänuõhtu, lõputrall
• Tagasi Kooli, külalised
Isadepäeval - isad tunniandjateks; maadleja Ardo Arusaar koos treener Ivar Kotkasega; meteoroloog Ele Pedassaar, Airiin 
Hango ESTCUB´ist; kirjanik ja ettevõtja Armin Kõomägi

Õpetajate enesetäiendamine ning kooli arendustegevuses osalemine

• meeskonnakoolitused
Töö HEV lastega – Erle Põiklik, K. Pätsi Vabaõhukooli direktor (november, koos Saku gümnaasiumi ja Kajamaa kooliga)
„Erivajadusega laste õpetamise ja toetamise võimalustest“ - Tiina Kallavus, H. Masingu kooli 
direktor (jaanuar)
asutusesised koolituspäevad „Õpetajalt õpetajale“ (jaanuar, aprill)
mäesuusa- ja lumelauatehnika koolitus
„Liikumine ja tervislik toitumine“ (juuni, koos Kajamaa Kooliga)
• kogemuste vahetamine 
Heade kogemuste konverents Saku Gümnaasiumis 

Põhikooli lõpetajate edasiõppimine

Koolis viidi läbi katseline loodusainete e-tasemetöö, milles osales valim 7. klassi õpilasi. Meie kooli õpilaste keskmine tulemus 
oli 34,4 punkti 87-st so 39% 100%-st (Eesti keskmine 42,7 punkti so 49%).

Põhikooli valikeksamitest sooritati vene keele, geograafia ja inglise keele eksamit.
Põhikooli kohustuslike eksamite tulemused 2016/2017. õppeaastal.
   matemaatika eesti keel
Kurtna kooli keskmine 63,7%  71,9%
Harjumaa keskmine 75,7%  75,5%
Eesti keskmine  74%  74,3%

2016/2017*
Õpilasi
17
6
1
24

% üldarvust
71%
25%
4%
96%
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Tallinna Heleni kooli külastus 
Tartu lasteaed „Lotte“ ning Tamme gümnaasiumi ja Miina Härma gümnaasiumi külastus 
Soome (Kerava) ja Ukraina (Lvivi linn) õpetajate võõrustamine
• osalemine arendustöös
sisehindamisaruande koostamine, Kurtna Kooli digiplaani koostamine

Koolis sooritas oma õpetajapraktikat 2 Tallinna Ülikooli üliõpilast (muusikaõpetaja, klassiõpetaja).

• individuaalsed koolitused
Tabamata suhe - räägime miljööteraapiast
Võrgustik võrgutab "Tulevik algab meist"
Koostööst tõuseb tulu
Matemaatika mõista(ta)b
Lugemine loeb
Klassiõpetajate täienduskoolitus "Loovus ja maalikunst"
Matemaatika - õppimise kunst
Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?
Matemaatika õpitulemused II kooliastmes
Toitumise ja liikumise õpetajaraamat I-III kooliaste
Vene keele õpetajate õppepäev
Kuidas laduda vastupidavat keeleõppe vundamenti
Andeka õpilase toetamine koolis
Sügisesed õppepäevad laste- ja noorte tantsuringide juhendajatele
Tantsutreeningud ja praktiline tantsuõpetus koolis ja lasteaias
Kuidas kasutada mänge, et arendada vaimseid võimeid
Äkkrünnak koolis
Alternatiivkommunikatsiooni põhimõtted
Sulgpall kõigile
Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus
Autistlik laps koolis
Motivatsioon kehalise kasvatuse tunnis: kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda?
Kuidas kirjutada ajarännaku stsenaariumit?
Energiline ja motiveeritud õpetaja kooliruumis
Holokausti kujutamine filmis
Stalinism ja Eesti
Iseseisvus- iseenesest mõistetav?
Koolitus noortele uurijatele ja nende juhendajatele
Ajarännak-koolitus õpetajatele
Õpilase motiveerimise nipid
Ajaloo õpetamine ja õppimine 7. klassis
Viikingid- elu legendide taga
Esmaabi täiendkursused
Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal
Võtted toimetulekuks distsipliini ja käitumisprobleemidega õppetunnis.
Kuidas haarata ja hoida tähelepanu? Õpilaste motiveerimine.
Rahatarkuse koolitus
Infootsingu ABC õpetajale
Põhiõigused demokraatlikus ja diktatuurses Euroopas maailmasõdadevahelisel perioodil
Ajarännak 1918
Erivajadusega laps koolis ja õppematerjali kohandamine, individuaalse õppekava koostamine

Aasta tiitlid

AASTA SPORTLANE Carl Saem
AASTA KULDKÄSI Ragnar Tamme
AASTA LUGEJA  Saara Elise Vrublevski
AASTA MUUSIK  Mari Tiitsu
AASTA ÕPILANE Maria Lutter
AASTA ÕPETAJA Merle Piik
AASTA KLASS  9. klass
AASTA RINGIJUHT Maali Kanemägi

AASTA KOLLEEG  Terje Alev
AASTA TEGU   Mudilaskoori osalemine laulupeol
AASTA LAPSEVANEM  Eva-Liisa Laas
AASTA LASTEAIAÕPETAJA Krista Rüütel 
AASTA LASTEAIAÕPETAJA ABI Leelo Telling
AASTA VABATAHTLIK  Andres Aller
AASTA PROJEKT  Õpilasvahetus Jaapaniga
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Kurtna Kooli mudilaskoor osales 30. juunil-2. juulil 2017 toimunud XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään“. Koori juhenda-
jaks oli Kurtna Kooli lasteaia muusikaõpetaja ning mudilaskoori juhendaja Triinu-Liis Kull. Koorile omistati laulu- ja tantsupeo 
ettelaulmisel II kategooria. Laulupeol osales 28 1.-5. klassi õpilast, nende seas 23 tüdrukut ning 5 poissi.

Aasta tegu: mudilaskoori osalemine laulupeol
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Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Kristofer Luka Kivila    1 30m jooks   5,16  2017
Sander Lepik     1 60m jooks   10,95  2012
Remy Mesila    1 Kaugushüpe  3.25  2017
Richard Karel Kristal  1 Pallivise   23.30  2013
Sander Lepik     1 250m jooks  56,90  2011
Remy Mesila   1 300m jooks  1.01,02  2017

Rico Jalakas    2 30m jooks  5,26  2017
Tanel Kütaru     2 Kaugushüpe  3.29  2016
Sander Lepik    2 Pallivise   28.60  2013
Dominic Kõva    2 250m jooks  50,92  2016
Richard Karel Kristal  2 300m jooks  59,51  2014

Richard Karel Kristal  3 30m jooks  5,24  2014
Ian Tänavsuu      3 60m jooks  9,68  2012
Robin Isok   3 Kaugushüpe  3.56  2015
Jan Erik Müür   3 Kõrgushüpe  1.00  2017
Jan Erik Müür    3 Pallivise   31.40  2017
Richard Karel Kristal    3 250m jooks  47,80  2014
Sten-Marten Zuts   3 300m jooks  55,29  2015
Gert Mägi   3 500m jooks  2:13,07  2016
Otto Alexander Hellaste    3 600m jooks  2.29,12  2012

Hannes Hallang    D 30m jooks  5,32  2011
Siim Seiton   D 60m jooks  8,97  2016
Ian Tänavsuu   D Kaugushüpe  3.87  2012
Sten-Marten Zuts   D Kõrgushüpe  1.10  2015
Siim Seiton     D Pallivise   46.80  2016
Siim Seiton    D 250m jooks  43,50  2016
Hannes Hallang   D 300m jooks  55,86  2012
Sten-Marten Zuts   D 500m jooks  1.40,49  2016
Jan-Eerik Kiik   D 600m jooks  2.13,14  2014

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Martin Hermlin/ Ian Tänavsuu C 60m jooks  8,64       2012/2014
Martti Rahu     C Kaugushüpe  4.23  2012
Martin Hermlin   C Kõrgushüpe  1.45  2012
Silver Heinroos   C Pallivise   49.00  2012
Raymond Alunurm  C Kuulitõuge (4kg)  7.24  2013
Ralph Rupert Nigul  C 250m jooks  40,10  2016
Carl Saem   C 300m jooks  57,26  2012
Timo Allingu     C 500m jooks  1.41,96  2012
Martin Hermlin   C 600m jooks  2.00,36  2012
Richard Karel Kristal  C 800m jooks  3.01,57  2017

Ian Tänavsuu   B 60m jooks  7,57  2016
Ian Tänavsuu   B Kaugushüpe  5.90  2016
Ian Tänavsuu   B Kõrgushüpe  1.60  2015
Kristen Niilop   B Pallivise   62.20  2014
Morten Järv      B Kuulitõuge (4kg)  11.16  2017
Egert Tähe   B 200m jooks  31,46  2012
Ian Tänavsuu   B 250m jooks  33,39  2016
Kaspar Merisalu   B 300m jooks  47,06  2017
Georg Kaseorg   B 500m jooks  1.30,29  2011
Carl Saem   B 600m jooks  1.42,50  2015
Kaarel Maasalu   B 800m jooks  2.24,28  2012
Carl Kalju   B 1000m jooks  3.07,60  2015
Carl Saem   B 1500m jooks  4.59,45  2015

Ian Tänavsuu   A 60m jooks  7,54  2017
Timo Allingu   A 100m jooks  13,60  2015
Ian Tänavsuu   A Kaugushüpe  5.87  2017
Ian Tänavsuu   A Kõrgushüpe  1.85  2017
Ragnar Tamme   A Pallivise   49.60  2015
Ergo Allingu   A Kuulitõuge (4kg)  11.68  2014
Ragnar Tamme   A 250m jooks  35,82  2016
Timo Allingu   A 400m jooks  1.03,20  2015
Ardo Kont-Kontson  A 600m jooks  2.51,54  2013
Carl Saem   A 800m jooks  2.17,73  2017
Carl Saem   A 1000m jooks  2.54,02  2017

Kurtna Kooli rekordid

POISID

NOORMEHED
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Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ingrid Lisett Reinpõld  1 30m jooks  5,32  2012
Ingrid Lisett Reinpõld  1 60m jooks  10,38  2012
Ingrid Lisett Reinpõld  1 Kaugushüpe  3.10  2012
Marilis Ülevain   1 Pallivise   16.10  2013
Ingrid Lisett Reinpõld  1 250m jooks  58,61  2011
Petra Laur   1 300m jooks  1.05,02  2013
Ingrid Lisett Reinpõld  1 600m jooks  2.28,89  2012

Ingrid Lisett Reinpõld  2 30m jooks  5,39  2012
Lenna Ilves   2 Kaugushüpe  3.27  2016
Marta-Liis Vihermäe  2 Kõrgushüpe  0.95  2017
Elle-Liis Liivas   2 Pallivise   18.80  2013
Petra Laur    2 250m jooks  55,10  2013
Karina Kull   2 300m jooks  1.06,11  2017

Ingrid Lisett Reinpõld  3 30m jooks  5,45  2014
Lenna Ilves     3 60m jooks  9,48  2017
Lenna Ilves     3 Kaugushüpe  3.51  2017
Lenna Ilves   3 Kõrgushüpe  1.15  2017
Elle-Liis Liivas   3 Pallivise 26.30  2014
Petra Laur     3 250m jooks  48,20  2014
Petra Laur   3 300m jooks  56,95  2015
Ines Alango   3 500 m jooks  2:13,46  2016
Katrin Anethe Toomson    3 600m jooks  2.24,51  2012

Kaili Kütaru    D 30m jooks  5,67  2011
Ingrid Lisett Reinpõld  D 60m jooks  9,39  2015
Petra Laur    D Kaugushüpe  3.52  2016
Ingrid Lisett Reinpõld/Andrea Kull D Kõrgushüpe  1.15            2015/17
Elle-Liis Liivas   D Pallivise   33.25  2015
Petra Laur      D 250m jooks  47,71  2016
Kaili Kütaru   D 300m jooks  1.00,67  2012
Petra Laur   D 500m jooks  1.53,42  2015
Maria Lutter   D 600m jooks  2.12,80  2012

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ingrid Lisett Reinpõld   C 60m jooks  8,85  2016
Mia Kaljula    C Kaugushüpe  3.86  2015
Ingrid Lisett Reinpõld  C Kõrgushüpe  1.40  2017
Anna-Maria Kiis   C Pallivise   40.00  2014
Hanna-Britt Reinpõld    C Kuulitõuge (3kg)  7.24  2014
Ingrid Lisett Reinpõld   C 250m jooks  42,74  2016
Mia Loviisa Tänavsuu  C 300m jooks  58,98  2015
Petra Laur   C 500m jooks  1.44,95  2017
Maribel Ney   C 600m jooks  2.15,51  2015
Mari-Liis Gabrel   C 800m jooks  4.22,85  2013

Cristel    Veber   B 60m jooks  8,51  2012
Cristel    Veber   B Kaugushüpe  4.67  2013
Johanna Övel   B Kõrgushüpe  1.25  2017
Anna-Maria Kiis   B Pallivise   49.90  2015
Cristel Veber   B Kuulitõuge (3kg)  8.84  2013
Kaili Kütaru   B 200m jooks  33,61  2015
Karina Polma   B 250m jooks  41,52  2016
Anastassia Azarova  B 500m jooks  1.42,66  2011
Karina Polma   B 600m jooks  2.04,72  2015
Cristel Veber/Merilin Kurn B 1000m jooks  4.30,92  2012

Kaili Kütaru   A 60m jooks  9,44  2017
Kerttu Romandi   A Kaugushüpe  3.54  2012
Maria Lutter   A Kõrgushüpe  1.35  2017
Mereli Calla Koppel  A Pallivise   27.70  2013
Hanna-Britt Reinpõld  A Kuulitõuge (3kg)  8.50  2017
Cady Alp   A 250m jooks  56,36  2013
Karina Polma   A 500m jooks  1.53,70  2017
Karina Polma   A 600m jooks  2.06,59  2017
Kerttu Romandi   A 800m jooks  3.37,23  2012
Kristel Ratassepp   A 1000m jooks  5.58,58  2015

TÜDRUKUD

NEIUD
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Riiklik kiituskiri
I klassis kiituskirju väga hea õppimise eest ei väljastatud. Kõiki õpilasi tunnustati kooli tunnustuskirjaga.
II klass Carolina Alev, Kertu Hints, Mattias Hõrak, Anni Leen Järvik, Dominic Kõva, Karolin Laater, Katre Laidla, Heike Eleri 
Määrits, Eliisabet Selde, Pia Pauliina Tänavsuu, Liisa Verk, Gerda Viljamäe, Sanna Marie Vrublevski
III klass Helen Heinroos, Lenna Ilves, Nele Liis Kõllamaa, Tanel Kütaru, Eerik Laast, Olivia Older, Beatrice Põldsaar, Triinu 
Ratassepp, Maarja Tiitsu   
IV klass Ats Kanarbik, Helena Kivirand, Laura-Liis Kruus, Lenna Migur, Gert Mägi, Kristiin Sagur
V klass Paula Liisa Alasepp, Richard Karel Kristal, Petra Laur
VI klass Joosep Fingling, Pille-Riin Kruus, Kaarel Raude, Ingrid Lisett Reinpõld, Tõnu Urbanik, Johanna Övel
VII klass Mari Tiitsu 
VIII klass Anette Kuldvee, Hanna-Maarja Selde

Kooli tunnustuskiri
II klass Villu Aus, Anete Jõema, Daniel Kubbi, Karl Aleksander Liba, Tristan Mets, Rasmus Nava, Reno Ots, Kristo Romandi, 
Ander Safronov, Anders Sildver, Andri Ülevain
III klass Lenna Kuklas, Jarko Maasel, Alisa Mishin, Jan Erik Müür, Ranmar Ots, Ann Pikkorainen, Trevor Piper,
Henry Ringvee, Mariann Ruut, Triinu Tamme, Rasmus Tammik, Marta-Liis Vihermäe, Mikk Vilde, Grethel Õismets
IV klass Ines Alango, Joosep Alev, Kelli Hints, Roland Kilusk, Carmen Lehtmets, Hanna Merily Lepind, Katriin Pähn,
Joosep Talumees, Sten Tänavsuu, Saara Elise Vrublevski
V klass Anni Fingling, Robin Isok, Katariina Kalju, Oskar Kalju, Iason Katt, Merilin Läheb, Mari-Liis Nöps, Karit Randma, 
Raiko Veersalu, Markus Vihermäe, Marilis Ülevain
VI klass Hanna Camilla Kadarik, Caroly Kuningas, Sander Lepik, Elle-Liis Liivas, Ralph Rupert Nigul, Hugo Tõnnus,
Jan Vallimäe
VII klass Marcus Grünberg, Kris Erik Kaseorg, Deivid Michelson, Hannes Markus Selde, Eva-Maria Sults,
Mia Loviisa Tänavsuu
VIII klass Morten Järv, Robin Piir, Ian Tänavsuu

IX klass

Kiitus põhikooli lõputunnistusel ja kiituskiri väga hea õppimise eest
Maria Lutter – lisaks tunnustatud Kurtna Kooli märgiga
Kiituskiri väga hea õppimise eest
Hanna-Britt Reinpõld – lisaks tunnustatud Kurtna Kooli märgiga.

Ainekiituskirjad IX klassis

Lilli Alango – kehaline kasvatus
Timo Allingu – kehaline kasvatus

Kiitused
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Hannes Hallang – muusikaõpetus, kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus ja informaatika
Anna-Maria Kiis – kunstiõpetus
Ainar Kipso – kirjandus, matemaatika, geograafia, inimese-ja ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus, muusi-
kaõpetus, informaatika
Hannes Kurn – tehnoloogiaõpetus, informaatika
Kaili Kütaru – eesti keele, kirjandus, inglise keel, muusikaõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, informaatika
Karmo Linnumäe – tehnoloogiaõpetus, kehalises kasvatus, informaatika
Kevin Linnumäe – tehnoloogiaõpetus, informaatika
Daniel Ney – tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus
Merily Oja – eesti keel, kirjandus, inglise keel, matemaatika, geograafia, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, 
informaatika
Mari-Liis Paabstel – kirjandus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, informaatika
Karina Polma – kehaline kasvatus, informaatika
Oliver Pukk – inglise keel, geograafia, muusikaõpetus, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus, informaatika
Carl Saem – tehnoloogiaõpetus, informaatika, kehaline kasvatus.
Villu Susi – kehaline kasvatus, tehnoloogiaõpetus, informaatika
Ragnar Tamme – kehaline kasvatus
Rainis Veelma – tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus
Rivo Veelma – informaatika, kehaline kasvatus, tehnoloogiaõpetus

Direktori tänuõhtu

Tänuõhtu õpilaste nimekiri

I klass
Lauren Kadak – väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest
Liilia Tänavsuu – väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest

II klass – väga hea õppimise ja käitumise eest
Anni Leen Järvik – lisaks väga hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru ja heade saavutuste eest võistlustantsus 
Dominc Kõva – lisaks head saavutused võistlustantsus, kooli rekordi püstitamine kergejõustikus
Pia Pauliina Tänavsuu – lisaks Saku valla lauluvõistluse „Las laps laulab“ II koht, muusikakoolide konkursi 3. koht, edasipääs 
vabariiklikule konkursile

III klass - väga hea õppimise ja käitumise eest
Lenna Ilves – lisaks väga head tulemused spordis, koolirekordite püstitamine kergejõustikus
Tanel Kütaru - lisaks Saku valla laste laulukonkursi „Las laps laulab“ võitja, Harju maavalitsuse eripreemia Harjumaa koolide 
etluskonkursil 

IV klass - väga hea õppimise ja käitumise eest
Helena Kivirand – lisaks aktiivne ja silmapaistev kooli ürituste organiseerija ja esineja
Kristiin Sagur – lisaks väga hea tulemus matemaatikavõistlusel Känguru, head saavutused võistlustantsus 
Laura-Liis Kruus – lisaks väga hea tulemus matemaatikavõistlusel Känguru
Lenna Migur – lisaks väga hea tulemus matemaatikavõistlusel Känguru

V klass - väga hea õppimise ja käitumise eest
Markus Vihermäe 
Richard Karel Kristal – lisaks kooli rekordi püstitamine kergejõustikus
Paula Liisa Alasepp
Petra Laur – lisaks kooli rekordi püstitamine kergejõustikus

VI klass - väga hea õppimise ja käitumise eest
Ingrid Lisett Reinpõld – lisaks kooli rekordi püstitamine kergejõustikus
Johanna Övel – lisaks aktiivne õpilasomavalitsuse töös osaleja, kooli rekordi püstitamine kergejõustikus, Eesti meister korv-
pallis U14 vanuserühmas
Joosep Fingling – lisaks aktiivne õpilasomavalitsuse töös osaleja
Kaarel Raude
Pille-Riin Kruus
Tõnu Urbanik
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VII klass
Eva-Maria Sults – Noorte Kotkaste Harjumaa luureretke II koht, aktiivne õpilasomavalitsuse töös osaleja 
Hannes Markus Selde –Noorte Kotkaste Harjumaa luureretke II koht, aktiivne õpilasomavalitsuse töös osaleja 
Kaspar Merisalu – Noorte Kotkaste Harjumaa luureretke II koht, kooli rekordi püstitamine kergejõustikus
Mari Tiitsu – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine
Ott Older - Noorte Kotkaste Harjumaa luureretke II koht

VIII klass
Anette Kuldvee - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine, aktiivne õpilasomavalitsuse töös osaleja
Hanna-Maarja Selde - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine, väga hea tulemus matemaatikavõistlusel Känguru, aktiivne 
õpilasomavalitsuse töös osaleja
Ian Tänavsuu - Harjumaa meister kõrgushüppes, kooli rekordite püstitamine kergejõustikus
Robin Piir – väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine, väga hea tulemus matemaatikavõistlusel Känguru

IX klass
Hanna-Britt Reinpõld - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine, kooli rekordi püstitamine kergejõustikus
Maria Lutter - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine, kooli rekordi püstitamine kergejõustikus, aktiivne õpilasomavalit-
suse töös osaleja
Merily Oja - väga hea õppimine ja eeskujulik käitumine 
Villu Susi – suurim Kurtna Kooli ürituste korraldamisse ja jäädvustamisse panustaja, aktiivne õpilasomavalitsuse töös osaleja, 
kooli rekordi püstitamine rippes käte kõverdamises

Töö hariduslike erivajadustega (HEV) lastega

Tugimeeskonna moodustasid osalise koormusega töötavad logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog (ametikoht 
oli jagatud mitme inimese vahel), HEV-koordinaatorid lasteaias ja koolis ja abiõpetaja I klassis (ametikoht oli samuti jagatud 
kahe inimese vahel).

Tugispetsialistide tegevused lasteaias olid järgmised: abivajaja varajane märkamine (lapse vaatlemine), õpetajate ja lastevane-
mate nõustamine, häälikuseade ja kõnearendus, kognitiivsete võimete arendamine, koolivalmiduse hindamine ja tagasisidesta-
mine, HEV- lapse individuaalse arengukava koostamine jm.

Koolis oli rõhk õpilaste varajasel toetamisel, lapsevanemate kaasamisel, vajalike tugimeetmete väljatöötamisel ja rakendamisel 
ning vajadusel teiste spetsialistide juurde suunamisel. Lisaks toetati regulaarselt õpilasi, kellele nõustamiskomisjon oli määra-
nud erinevad õppevormid või andnud soovitusi õppe kohandamiseks.
Kurtna Kooli tugimeeskonnal toimus 2 ühist koosolekut.
Aktiivselt osaleti valla tugisüsteemide ümarlaual.

Töö HEV-lastega lasteaias

Logopeedilt said abi regulaarselt 23 4-7 aastast last. Lisaks külastas logopeed rühmategevusi, juhendas õpetajaid, jagas kõne-
arenduslikke materjale tööks terve rühmaga. 
HEV- koordinaator/psühholoog hindas grupitestis 41 lapse koolivalmidust, analüüsis tulemusi ja tagasisidestas tulemused õpe-
tajatele ja lastevanematele. 9 lapsega viidi lisaks läbi individuaaltest. 
Lisaks nõustas lapsevanemaid ja õpetajaid, osales vajadusel arenguvestlustel.
Eripedagoog tegeles regulaarselt ühe erivajadusega lapsega. Nõustas õpetajaid ja lapsevanemaid, osales koolivalmiduse kaartide 
ja individuaalsete arngukavade koostamisel jm. Kahel erivajadusega lapsel oli rühmas tugiisik. 

Töö HEV-lastega koolis

EHIS-e andmetel oli õppeaasta alguses koolis kokku 35 HEV-õpilast. Enamus neist vajas logopeedilist abi (25 õpilast) kirjuta-
mis- ja lugemisraskuse tõttu, ajutise õpiraskusega oli 2 õpilast, õpiraskusega 7 ning õppekeelest erineva kodukeelega 3 õpilast.
Koolis tegutses väikeklass, ühe õpilase õppevormiks oli ühele õpilasele keskendunud õpe. Lisaks andis kaks õpetajat vastavalt 
nõustamiskomisjoni soovitustele individuaaltunde: üks õpetaja I kooliastmes üldõpetuse põhimõttel tugiõpet, teine oli seotud 
ühele õpilasele keskendatud õppel oleva 9. klassi õpilasega. Vajadusel andsid viimati nimetatud õpilasele individuaaltunde ka 
aineõpetajad.

Õpiraskustega õpilastele koostati individuaalsed õppekavad või tehti vajalikke kohandusi õppetöös. Ajutise õpiraskusega õpi-
lastele kohaldati kohustuslikke ainekonsultstioone.
Lisaks tavapärastele arenguvestlustele õpilastega toimus üle 10 probleemipõhise kokkusaamise (ümarlaua) lastevanematega, 
kus osalesid ka tugispetsialistid.
Alustati õpilastega toimunud toetavate tegevuste ning tähelepanekute kaardistamist digitaalsetel vaatluskaartidel.
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Lõpetajate pildid: lasteaia lõpurühmad ja 9. klass

Jaaniusside rühma lõpetajad 

Lepatriinude rühma lõpetajad

                                                                  wuklifh aerfhagi urhgr gar9y 8garghar g aerg9 ar8egyar 9guyar9g8argareg raeg89a rgarg argaregarugare g 
2  rida:  Toaerireg aerg8ouaerg89arguareg8aerg aerg8aerugpaeroguaerg areg8arughar98g7argn  argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guar-
gar9a areguareguar rida: o ergjare  aerg8aerguyrgogaurgar gareguargarguaergar guaerjguargpaer  aergoaerugja rpguaerg aergraegujarguaergr 
athg egrgargghhs sthsths  sththstrh  strhsth  tshhthsrts5sas   

                                                                        wu  lifh aerfhagi urhgr gar9y 8garghar g aerg9 ar8egyar 9guyar9g8argareg raeg89a rgarg argaregarugare 
g 2  rida:  Toaerireg aerg 8ouaerg 89argu areg8 aerg aerg8a erug paeroguaerg areg8arughar98g7argn   argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 
guargar9a areguareg uar ri da: o ergjare  aerg8aerg uyrgogaurgar gareguargar g uaergar guae rjguargpaer  aergoaerugja  rpguaerg aergraegu-
jarguaergr at hg egrgargghhs sthsths  sththstrh  strhsth  tshhthsr   ts5sas    
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Õppetegevuse mitmekesistamine 

Miniolümpia lasteaias

14. septembril 2016. aastal toimunud lasteaia spor-
dipäev kandis sellel aastal nime „Miniolümpia“. 
Tegevused olid üsna sarnased päris olümpiamän-
gudele. Koguneti lasteaia hoovi, kus toimus män-
gude pidulik avamine koos tõrviku süütamise ja 
soojendusvõimlemisega. Edasi liiguti rongkäiguga 
staadionile, kus toimusid võistlused. Kavas oli ta-
kistusjooks, pallivise, kaugushüpe, väravpallivõist-
lus suure palliga ja teatevõistlus. Kogu üritust vedas 
eest liikumisõpetaja Liina Tšernov, kes oli lastele 
vaatamiseks toonud kaasa ka enda erinevatelt võist-
lustelt võidetud karikad ja medalid. Iga lasteaia 
väike sportlane teenis võisteldes samuti auga välja 
šokolaadist medali. 
Kogu üritus läks Kurtna Kooli ajalukku sellega, et 
spordipäeva oli esmakordselt võimalik soovijatel 
jälgida otseülekandena sotsiaalmeedia vahendusel.

Olümpianädal

10.-18. septembrini kestev Euroopa 
spordinädal kutsus kõiki leidma enda-
le sobiva liikumisrütmi, sest liikumisest 
veel tähtsam on liikuda regulaarselt. Sel-
le rütmi avastamise toetamiseks korral-
dasid ligi 150 spordiklubi ja -organisat-
siooni avatud treeninguid ja võistlusi, et 
inimesed saaksid hõlpsalt proovida enda 
jaoks uusi või unustatud liikumis- ja 
spordivõimalusi.
Spordinädalaga liitus ka 370 Eesti kooli, 
sealjuures Saku valla koolid, kus toimus 
nädala jooksul põnevaid sportlikke ette-
võtmisi. 

9. klass

Olümpianädal

Miniolümpia lasteaias

                wudf  lifh aerfhagi urhgr gar9y 8garghar g aerg9 ar8egyar 9guyar9g8argareg raeg89a rgarg argaregarugare g 2  rida:  Toaerireg aerg 
8ouaerg 89argu aedfdfõreg8 aerg aerg8a erug paeroguaerg areg8arughar98g7argn   argraeguyraga rgraeg8raehgayp qerfuq0 guargar9a aregu-
areg uar ri da: o ergjare  aerg8aerg uyrgogaurgar gareguargar g uaergar guae rjguargpaer  aergoaerugja  rpguaerg aergraegujarguaergr at hg 
egrgargghhs sthsths  sththstrh  strhsth  tshhthsr   ts5sas    
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Sügislaada traditsioon lasteaias

Esimene Sügislaat toimus lasteaias 2009. aastal, sellel 
õppeaastal juba üheksandat korda. Idee algatajaks oli 
õpetaja Pirje, kes käis välja mõtte korraldada mida-
gi laadataolist. Tegemist on heategevusiku laadaga, 
millest võtavad osa lastevanemad, lapsed, õpetajad ja 
nüüdseks ka juba sõbrad ja tuttavad. Tänaseks on las-
teaia Sügislaadast saanud oodatud sündmus, milleks 
valmistutakse hoolega. Tundub, et midagi juhuslik-
ku laadale müügiks ei tooda. Nii mõnedki asjad on 
oma saamislooga või kasutusjuhendiga, pakendid on 
pilkupüüdvad, käsitööd kaunid, maiustused ahvatle-
vad… Laadakaubaks ongi käsitöö, meisterdamised, 
maiustused, sügisannid jmt. Laada ettevalmistamine 
ja laadamelu nautimine annab väga hea võimaluse 
koostööks lastevanematega.
Teenitud raha jääb lasteaiale ja see leiab kasutust 
rühmadele õppe- ja mänguvahendite soetamisel, 
väljasõitude organiseerimisel või ürituste korralda-
misel. 2016. aasta sügislaada tulu oli 1512 eurot.

Lasteaia sügislaat 

Kooli jõulunäidend

Lasteaia muusikahommik Jaanpani nädal
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Vaheajaeelne nädal – neli meeldejäävat üritust

Andes noortele võimaluse ise endale üks lahe üritus korraldada, siis 
võib juhtuda, et õpetajatele jääb üle ainult show’d nautida. Läks nii, et 
muie suunurgast ei kadunud hetkekski. Esikohale tulnud Spice Gir-
ls-i etteaste aitab meenutada seda vahvat õhtut.

„A ja O“ viktoriini finaalini hoidis kõigil pinget kõrgel võimalus või-
ta. Muutunud oli võistluste korraldus – väljalangejaid ei olnud. Ha-
sart püsis viimase küsimuseni.

Kaheksa kooli ja 87 sportlase osavõtul toimunud „Kurtna Kangutaja 
2017“ jääb kauaks meelde.
Kõige kaasakiskuvama tunde tekitas hüüe: „Kurtna Kool, Kurtna 
Kool!“, mis kostus kõrvulukustavalt üle saali. Kaasa elasid pealtvaa-
tajad, õpetajad ja võistlevate koolide direktorid. Suurt tunnustust 
väärivad Kurtna Kooli sportlased – me saavutasime võistkondlikult 
esikoha. Individuaalalade võitjateks olid Karit Randma, Rainer Nur-
meleht ja Morten Järv.

Eesti Vabariigi pidulik aktus, mis oli pühendatud taasiseseisvumise 
ajale, tõi mälestused tänasesse päeva.
Mudilaskoori esitatud „Isamaa ilu hoieldes“ ja ühislaulud tekitasid 
sama tunde nagu siis, kui neid esmakordselt lauluväljakul esitati. 
Meenusid taasiseseisvumise aja õnnelikud ja ka rasked hetked. 

"Kurtna Kangutaja"

Sõbrapäeva playback

Vabariigi aastapäeva kontsert

A ja O viktoriin
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Vabariigi sünnipäev lasteaias

23. veebruaril laulsid ja tantsisid lasteaialapsed vabariigi sünnipäeva puhul laule kodust ja kodustest. Eestlaseks olemise tähtsu-
sest ja meie riigi sümbolitest kõneles lastele Kurtna Kooli direktor Kristjan Saar. Peo lõpetas ühine koogisöömine.

Vabariigi aastapäeva kontsert lasteaias

Kõnenurk

Kui aastakümned tagasi olid ava-
likes kohtades helistamiseks tele-
foniautomaadid ja kasutati nn 
telefoniputkasid, siis meie kool 
otsustas omal moel ajalugu mee-
nutada. Uuel aastal „avati“ meie 
koolis nn kõnenurk, kus õpilased 
saavad oma hädavajalikud tele-
fonivestlused ära pidada. See on 
üks osa ennast hästi õigustanud 
mobiilivaba koolipäeva ideest.
Mõnusa telefoninurga kujundas 
omapärase ajateljena Kurtna 
Kooli kunstiõpetaja Ülle Saluve-
re koos oma tütrega.

Kõnenurk

Emadepäeva kontsert
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Õpilasvahetus Jaapaniga

Suvelaager Eestis

29. juulist 4. augustini külastasid meid kaheksa Jaapani õpilast ja nende kolm saatjat koos tõlgiga. Nad saabusid Eestisse 29. 
juuli õhtul. Esimesed neli päeva ja ööd olime koos jaapanlastega EELK Laagrikeskus Talus. Esimesel päeval toimus põgus tut-
vumine ja siis lasime jaapanlastel varakul magama minna, et nad saaksid pikast lennust välja puhata. Järgmisel päeval õppisime 
tutvumismängudega üksteise nimed selgeks ja saime paremateks sõpradeks. Mõte, et teises rahvuses on nimed keerulised, oli 
vastastikune. Teise päeva pärastlõunal sõitsime Viru rabasse. Seal said soovijad ka rabajärves ujuda. Tagasi sõidul käisime Keila 
joa juures. Laagripaika tagasi jõudes said kõik teha endale käepaela, mida saab vajaduse korral pikaks nööriks lahti harutada. 
Teise päeva õhtusöögiks oli Eesti rahvustoit. Õhtu lõpetas Eesti ja Jaapani kultuuriõhtu, kus jaapanlased tegid meile ettekande 
Jaapani Sakust, laulsid ja tantsisid. Seal me veel tantsisime nendega Eesti rahvatantse, tegime Eesti-Jaapani teemalist interne-
tiviktoriini "kahoot" ja kõik said proovida Eesti juustu, kiluvõileiba ja erinevaid maiustusi. Kolmandal päeval oli meil kavas 
sõit Tallinnasse, mille käigus jaapanlased külastasid Jaapani saatkonda ja meile kõigile tehti ekskursioon Tallinna vanalinnas. 
Pärastlõunal külastasime Saku Vallavalitsust, Noortekeskust ja gümnaasiumi. Neljandal päeval sõitsime Tartusse, kus külasta-
sime Ahhaa keskust ja Tartu vanalinna. Viienda päeva hommikul läksime koos jaapani õpilastega oma kodudesse. Igaüks sai 
oma päeva ise sisustada. Õhtuks olid meie külalised ja meie oma peredega kutsustud Kurtna kooli pidulikule vastuvõtule, kus 
nii jaapanlased kui ka osad meist esinesid. Me kõik saime palju kingitusi ja suutäie head ja paremat. Mälestuseks istutasime 
väikse puu Kurtna kooli aeda. Selle öö veetsid jaapani õpilased peredes. Ka järgmine hommik ja lõuna oli meie enda sisustada. 
Õhtuks viisime jaapanlased Saku Vallamaja ette, et nad hotelli saata. Hüvasti jätmine möödus suurte pisaretega nii eestlaste kui 
ka jaapanlaste seas. Viimase öö veetsid jaapanlased hotellis, et järgmisel lõunal lennukile minna. Need kuus päeva, mis me nen-
dega koos olime, näitasid, et sõprust ei takista keeleline ega kultuuriline erinevus. Nendest päevadest jääb meile hea mälestus 
ja suur sõprus elu lõpuni.

Hanna-Maarja Selde 9. kl

Lõputrall

Lastekaitsepäev lasteaias

Lasteaiapere tähistas lastekaitsepäeva meeleoluka rongkäiguga ja ühiste mängudega õuealal. Mängulusti ei seganud tugev tuul 
ja vilu ilm. Soovijad said põsele väikese näomaalingu ja kõnnitee kattus joonistustega. Diskost tundsid rõõmu võrdväärselt nii 
lapsed kui ka õpetajad. Üritus lõppes jäätise söömisega.

Lastekaitsepäev lasteaias

Lasteaia takistusjooks
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Pühapäeval, 23. oktoobril 2016. aastal  alustasid 7 õpilast Saku ja Kurtna koolist ja 2 õpetajat oma reisi Jaapanisse. Hommikul 
kell 6 lendasime Frankfurti ja seal edasi Tokyosse, kuhu me jõudsime 24. oktoobri hommikul kell 8 (sealse aja järgi). Tokyos 
külastasime Tokyo Towerit. Siis ootas meid ees mitme tunnine sõit Saku City'sse, kuhu on peaaegu 200 km. Sõit kulges läbi 
suurte ja roheliste mägede. Teepeal nägime ka Fuji mäge. Oma ööbimispaika jõudsime hilisõhtul. Järgmisel päeval pidime 
varakult ärkama. Hommikul külastasime Saku Linnavalitsust, kus võttis meid vastu Saku linnapea. Samuti olid kohal ka ajakir-
janikud ja interviueerijad. Pärast linnavalitsust külastasime Saku tuletõrjekomandot ja haiglat, kus meile näidat isüsteemi, mis 
kaitseb maju maavärinate eest. Õhtul külastasime Saku spordikeskust ja väljakut. Pärast õhtusööki saime kõik nautida kuuma 
jaapani vanni. Kolmandal päeval toimus pidulik lillede istutamine koos linnapea ja vanaemade klubiga. Pärast lillede istutamist 
tutvustati meile erinevaid Jaapani teetööde masinaid. Siis saime maiustada ja vanaemadega juttu ajada. Pärastlõuna möödus 
vanade Jaapani traditsioonidega. Meil oli võimalus proovida kimonoid ja ja osa saada teetseremooniast. Õhtul ootas meid ees 
peredesse minek, mis tekkitas natuke närvilisust. Õhtu ja öö veetsid kõik õpilased oma peredega. Hommikul saatsid pered meid 
Usuda kooli, kus me veetsime oma neljanda päeva. Koolipäev algas ekskursiooniga koolis. Siis jagunesime kolmeks grupiks ja 
ja osalesime  koos Jaapani õpilastega kolmes tunnis ning sõime nendega lõunat.  Pärast lõunasööki kogunesime jaapanlastega 
saali, et teha oma etteasted ja nautida jaapanlaste ilusat laulu. Siis läksime tagasi oma klassidesse, et nendega veel natuke aega 
veeta ja mängida erinevaid mänge. Koolist lahkusime samuti oma peredega. Viiendal päeval külastasime ühte Saku vana koo-
limaja ja Nozawa algkooli, kus võtsid meid vastu hõiskavad väiksed lapsed. Meil toimus pidulik kogunemine, kuhu me marssi-
sime sisse uhke puhkpilliorkestri saatel. Me esitasime enda laulu ja tantsu. Jaapanlasd laulsid ja puhkpilliorkester mängis meile 
ilusat muusikat. Pärast seda ühinesime kuuenda klassiga. Nad tegid meile viktoriini, mängisid meiega ja laulsid. Nad avaldasid 
meile, et nende ilusa hääle saladuseks on kääritatud sojaubade söömine. Selle päeva õhtu ja järgmise päeva hommiku veetsime 
kõik oma peredega. Lõunal saime taas kokku Laste Teadusmuuseumis, mis on sarnane meie Ahhaale. Sealt edasi olid jaapa-
ni õpilased koos meiega. Me käisime templis, kus õppisime mediteerimist. Õhtu veetsime kõik koos spordikeskuses, kus me 
saime jaapanlaste abiga kirjutada lehvikutele Jaapani hieroglüüfides oma nime, teha origamit ja mängida erinevaid mänge. Öö 
veetsid jaapanlased koos meiega. Eelviimasel päeval külastasime erinevaid muuseume ja saime paar tundi suures ostukeskuses 
suveniire osta. Õhtul toimus pidulik õhtusöök õpilasvahetuse projekti tähtsamate inimestega. Viimasel ööl saime magada vaid 
mõne tunni, sest pidime varakult hakkama Tokyosse sõitma. Tokyos väljus meie lennuk hommikul kell 10. Tagasi sõit läks 
samuti läbi Frankfurdi. Koju jõudsime 31. oktoobri keskööl. Olen kindel, et kõik seal käinud õpilased tahavad kunagi Jaapanisse 
veel minna ja ma soovitan kõigil osa võtta jaapani klubist ja võimaluse korral Jaapanisse minna.

Hanna-Maarja Selde 9. kl
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Juba üle 10 õppeaasta saavad Kurtna Kooli kõik õpilased oma teadmisi ja taipu proovile panna viktoriinisarjas A ja O. 
Viktoriin toimub iga aasta jaanuari lõpus ja veebruari alguses ning tavaliselt viiakse läbi neljas osas. Kohtutakse korra nädalas, 
finaal toimub vahetult enne vabariigi aastapäeva.

Viktoriini korraldatakse vanuserühmas eraldi: nooremasse kuuluvad I-IV klassi ning vanemasse V-IX kassi õpilased. Klasside-
vahelised võistkonnad moodustatakse loosi tõmmates, kapteniteks on IV ja IX klassi õpilased. 
Kui varem mahtusid kõik mälumängijad teisi segamata vabalt kooli aatriumisse, siis kahel viimasel aastal on sealne ruum kit-
saks jäänud ja tuli „kolida“ sööklasse. 

Selle õppeaasta A ja O „mõõtis“ lisaks nutikusele ka koolis kogutud teadmistel. Kõikide voorude küsimused koostasid õpetajad 
ning need olid jagatud valdkondadeks: matemaatika, loodus, keeled ning ajalugu (kodulugu).

Kuigi kooli mälumängu traditsioon on juba pikk, saab alati üht-teist paremaks muuta. Sel õppeaastal muutus viktoriinisarja 
formaat. Kui senini langes igas voorus nõrgema tulemuse saavutanud võistkond välja, ja võitja selgitati vaid väheste finaali jõud-
nute vahel, siis nüüd saavad kõik kuni viimase vooruni mõõtu võtta. Võitjaks osutub kõige enam punkte kogunud võistkond. 
See muudatus tõi palju elevust ja indu juurde ning põnevus püsis lõpuni, sest võitja selgus tõesti alles viimases voorus.

Traditsiooniliselt saab iga võitnud meeskonna liige lisaks diplomile autasuks Kurtna Kooli nupu. Sel õppeaastal toimus ka siin 
uuendus: nupud valmisid esmakordselt kooli 3D printeris.

Viktoriinisari A&O

Raamatukogu

Raamatukogus on 2017. a läbi viidud 25 erinevat õpitundi nii kooli-kui ka lasteaialastele. 
Toimunud on eesti keele, kirjanduse, inimeseõpetuse, loodusõpetuse, inglise keele ja isegi kehalise kasvatuse tunnid (õpilased 
koostasid ringharjutuskava). 

Tundides loeti raamatuid, mängiti sõnademängu, õpiti kasutama teatmeteoseid, sõnaraamatuid, erinevat liigikirjandust, räägiti 
kirjanikest, otsiti arvutist ja raamatutest erinevaid teadmisi, illustreeriti Henno Käo raamatuid, otsiti luuletusi emadepäevaks 
ja muinasjutte ettelugemispäevaks, loeti võõrkeelseid raamatuid, teisendati rahaühikuid, joonistati raamatukogu plaani, meis-
terdati.

9. klassi õpilased külastasid ajaloo tunni raames Saku Vallaraamatukogus Eesti Vabariik 100-le pühendatud näitusi „Eestlased 
Kremlis“ ja „Eesti autonoomia algas Peterburis“, giidideks näituse korraldajad Ivar Raig ja Jüri Trei.

Veel on toimunud muinasjuttude lugemise vahetunnid, raamatute ettelugemine, klassiõhtute otsimismängud, raamatukogu-
hoidja töövarjupäev, Jaapanit tutvustav tund, kus Joosep Fingling rääkis 1. klassi õpilastele Jaapanist ja sõpruslinn Sakust ja veel 
nii mõnedki kohapeal hetkes sündinud asjad nagu vaimude vahetund.

Saku Vallaraamatukogus ja Kiisa raamatukogus korraldasime laste-ja noorteaasta raames kaks Kurtna kooli õpilastööde näi-
tust: 3. klassi õpilaste illustratsioonid Henno Käo raamatute põhjal ja 9. klassi õpilaste enda koostatud näitus oma tegemistest, 
arvamustest ja tulevikuplaanidest "Kes me oleme ja mida mõtleme". Jaapani nädalal kaunistasime raamatukogu 2. klassi laste 
Jaapani-teemaliste joonistustega.

Aprillis käis koolis lastega kohtumas Sakus elav lastekirjanik Markus Saksatamm, kes luges ette oma raamatutest naljakaid lu-
gusid, mis lastele väga meeldisid.

Raamatukogu külastasid sel aastal Kurkela kooli õpilased ja Läti õpetajad.

Raamatukogus toimub ka meie traditsiooniline Raamatupuu lugemisvõistlus, mis on sel aastal erilise populaarsusega ja annab 
lugemisele hoogu. Kokku on loetud aastate jooksul üle 2500 raamatu.

Raamatukogu on üks mõnus koht koolimajas, kus saab nautida vaikust, lugeda raamatuid, õppida, meisterdada, olla loov – kõi-
ke seda on meie kooli õpilased üha enam hindama hakanud.

Raamatukoguhoidja Ülle Loik
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Mesila

Õpilaste karjääri planeerimine

Karjääriõpetus toimus koostöös Rajaleidja keskuse ja Eesti Töötukassaga. 
Rajaleidja tegevused sel õppeaastal:
• 7. klassi õpilastele viinud läbi grupitegevuse „Sissejuhatus karjääriteemadesse“
• 9. klassile teinud grupitegevust „Valikud peale põhikooli lõppu“ 
• 9. klassi õpilastele teinud ettevalmistava tunni kooli kandideerimise kohta ja seejärel toimusid individuaalsed simulatsioonid. 
Lisaks toimusid märtsikuus kõikidele soovijatele individuaalsed nõustamised. 
• 8. klassi õpilastele toimus grupitegevus „Karjääri kujundamine ja ülekantavad oskused“.
Töövarjupäeval olid 9. klassi õpilased „varjuks“ järgnevatel töökohtadel: noorsootöötaja, doktorant, välissuhete nõunik, hääle-
seadja, allergoloogi medõde, disainer, lumepargi instruktor, kinnisvaramaakler, abikokk, raamatukoguhoidja, arhitekt, ärilehe 
reporter, disainer/õmbleja, pangaautomaadi hooldaja, tegevjuht, metallitöö, remondimees koolis, kokk, animaator, mehaanik.

9. klass osales infomessil „Teeviit“.

Mesiniku aasta algab augustis, kui saak 
on koristatud ja algavad ettevalmistused 
uueks aastaks. 6. klassi õpilaste jaoks on 
esimeseks mesilastega kohtumiseks sep-
tembri alguses neile siirupi viimine. Pärast 
talvesööda andmist, tarude soojustamist ja 
hilissügist varroalesta tõrje tegemist jäi tal-
vituma 4 peret. Talvel, kui mesilas midagi 
teha ei olnud, omandasid õpilased teadmi-
si mesinduse ajaloo, mesilaspere koosseisu 
jmt kohta. Kevadel olid kõik pered küll elus, 
kuid ühes tarus kärjed hallitasid ning mai 
alguseks oli pere hukkunud – saaki asus 
korjama kolm peret. Nagu varasematelgi 
aastatel, said õpilased TLÜ Ökoloogia kes-
kuse laboris teadur Liisa Puusepa juhen-
damisel mikroskoobiga mett ja õietolmu 
uurida. Õppekäigust saab täpsemalt lugeda 
6. klassi õpilase Elle-Liis Liivase Tallinna 
Ülikooli loodusblogis avaldatud artiklist 
(http://meedia.tlu.ee/noored-kurtna-me-
sinikud-okoloogia-keskuse-laboris/). Saak 
jäi jaheda ja vihmase suve tõttu kesiseks – 
vaid 58,5 kg. Positiivsena jääb sellest suvest 
meelde see, et mõned kuuendikud leidsid 
mesinduse nii huvitava olevat, et jätkasid 
mesilaste eest hoolitsemist ka suvevaheajal.

6. klassi õpilased meenutavad:
• Talvel tuleb mesilastele tekk peale panna.
• Mesilas peab kandma kaitsekostüümi ja 
see peab TERVE olema.
• Mesilastel on palju haigusi.
• Töömesilased on naissoost, lesed on ai-
nukesed mehed.
• Mesilasi ei pea kartma.
• Kaitsekostüümi võrk ei tohi olla vastu 
nägu, sest sinna maandunud mesilane võib 
sind nõelata.
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Huviringid lasteaias ja koolis

Huviringid lasteaias:

Akrobaatika (3-7a), juhendaja Martin Plaser.
Jalgpall, juhendaja Andreas Solom.
Tüdrukute- ja poiste meisterdamine, juhendajad Triin 
Toomjõe-Zuts ja Gerli Erdmann.
Karaktertantsuring (3-7a), juhendaja Angela Tibar.
Liikumiskunsti ja moeshow stuudio JULIE STINETTE 
(4,5-7a), juhendaja Loore Neimann.

Kõik lasteaia huviringid olid lapsevanemale tasulised.

Huviringid koolis:

Mudilaskoor (1.-5. klass). Juhendaja Triinu-Liis Kull. 
Korvpall (3.-6. klass). Juhendaja Tuulike Pajumets.

Ujumine (1. klass). Juhendaja Ene Rahuoja. 
Ujumine (2. klass). Juhendaja Ene Rahuoja.

Rahvatants (2.-4. klass). Juhendaja Eve Lutter.
Rahvatants (alates 5. klassist). Juhendaja Eve Lutter.

Võrkpall (alates 7. klassist). Juhendaja Maali Kanemägi. 
Kergejõustik (5.-9. klass). Juhendaja Rein Raspel.   

Tehnoloogiaring (5.-9. klass). Juhendaja Timo Nikitin. 
Käsitööring (4.-6. klass). Juhendaja Kelly Lepind. 

Meediaring (alates 5. klassist). Juhendajad Katriin Valdre ja Jürgen Tina.
Noored kotkad ja kodutütred (2.-4. klass). Juhendaja Piret Reinmann. 
Noored kotkad ja kodutütred (5.-9. klass). Juhendaja Piret Reinmann.

Tasulised huringid koolis:

Jalgpall. Juhendaja Andreas Solom.
Majandusmängude ring. Juhendaja Merike Ots.
Maadlus. Juhendaja Martin Plaser.
Kitarriõpe. Juhendaja Mart Abro.
Liikumiskunsti ja moeshow stuudio JULIE STINETTE. Juhendaja Loore Neimann.

Loovtööd

2015/2016. õppeaastal kaitstud III kooliastme loovtööd

1. Olari Tšernobrovkin „MURLIN trebuchet ehitamine“ juhendaja õp Timo Nikitin
2. Karl Henrik Kaukes „25 kleepsuTallinna linnapildis“ juhendaja õp Tuulike Pajumets
3. Nataly Rumjantsev, Hannes Markus Selde, Eva-Maria Sults, Maarjo Kungla
„Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus 2017“ juhendaja õp Merje Tava
4. Mia Loviisa Tänavsuu „Võidusõiduroboti ehitamine“ juhendaja Taavi Tänavsuu
5. Robin Piir „Kurtna Kooli mesila koduleht“ juhendaja õp Astrid Kõva
6. Ian Tänavsuu „Kõrgushüpe“ juhendaja õp Rein Raspel
7. Morten Järv „Arvuti ehitamine“ juhendaja õp Jürgen Tina
8. Ott Tõnnus „Saun“ juhendaja Ott Tõnnus
9. Sten Rico Mesila „3D-printimine“ juhendajad õp Jürgen Tina ja õp Timo Nikitin
10. Carmen-Liis Kalme, Kristin Koel „Viis riietusstiili teoorias ja praktikas“
juhendajad õp Kelly Lepind ja õp Anna Lutter
11. Lilli Alango „Ratsasport“ juhendajad Marge Tohvert ja õp Tuulike Pajumets

Meediaring

Võidusõiduroboti ehitamine
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Suuremad soetused ja tööd

• 2017. aasta suvel remonditi Kurtna lasteaia basseiniruumid; ehitati uus käsitööklass, mis võimaldas lisaruumi näol avada kaks 
esimest klassi; teostati plaaniline kahe lasteaiarühma ja klassiruumi remont.
• 2017. aasta kevadel eraldati Sihtasutuse Hitsa hariduse IT toetusmeetme programmist vahendeid kaheksa sülearvuti, kahe 
lauaarvuti ja kahe monitori soetuseks.
• 2017. aasta kevadel saadi ProgeTiiger projektitaotlusvoorust vahendeid 14 Raspberry Pi soetamiseks, mis võimaldavad õpi-
lastel programmeerimist õppida.

Arvuti ehitamine

3D-printimine

Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus 2017

Viis riietusstiili teoorias ja praktikas
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Koostöö

AS Samat 
Eesti Töötukassa
Heinsal Reisid
Jaapani Suursaatkond Eestis
Kajamaa Kool
Kaitseliidu Harju malev
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus
Kurtna külaselts
Kiisa Noortekeskus
Kiisa Rahvamaja
Kiisa Vabaajakeskus
Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kregleni Tallid
Lasteaed Päikesekild
Lasteaed Terake

Täname koostööpartnereid:

MTÜ Metsanurme
Noosrsoopolitseinik K. Murre
Rajaleidja keskus
Saku Gümnaasium
Saku Noortekeskus
Saku Priitahtlikud Pritsimehed
Saku Pruulikoja pagarid
Saku Sporting
Saku Spordikeskus
Saku Vallaraamatukogu
Saku Vallavalitsus
Tallinna Ülikool
Trükikoda Rebellis
Pildikompanii

Kooli esindamine

Osaletud olümpiaadide, konkursside, võistluste, ainepäevade jm arv      
     2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Olümpiaadid, aine- ja teemapäevad 9  3  4  5
Projektid, programmid   1 (KEAT) 2  4  2
Konkursid (keskkonna teema)  1  5 (2)   4 (2)  2 (1)
Spordivõistlused   11  13  10  10
Esinemised, näitused   2  3  5  4
PISA uuring    -  1  -  -
Kokku     22  26  26  23

Üle pika aja pääses meie mudilaskoor taas laulupeole „Mina jään“, nooremad rahvatantsijad (2.-3. kl) osalesid Harjumaa 
põlvkondade peol, vanem rahvatantsurühm (4.-6. kl) Paekna tantsupeol, esmakordselt võeti osa olümpiaviktoriinist ning  
elektroonilisest füüsikaolümpiaadist „Kajakas“ ning ühiskonnaõpetuse olümpiaadist. 3. klass osales omaloominguliste 
tantsude konkursil „Tee ise rahvatants“. Käidi algklasside etluskonkursil, emakeeleolümpiaadil, joonistati illustratsioone 
H. Käo raamatutele. 5. klassi esindajad võtsid osa inglise keele teemapäevast.

Traditsiooniliselt osalesid kooli esindajad (26 õpilast) Känguru matemaatikavõistlusel ning võeti osa Saku Gümnaasiumis 
toimunud keemia-füüsika viktoriinist „Välk ja pauk“. Juba mitmendat aastat esindati kooli väga edukalt konkursil „Tere, 
kevad!“ 3. klass osales Matetalgutel.

Spordis esindati kooli kergejõustiku, rahvastepalli, korvpalli ja jalgpalli võistlustel.

Õppeaasta parimad tulemused 
 • spordis 
Ian Tänavsuu (VIII kl) – 1. koht kõrgushüppes Harjumaa kergejõustiku meistrivõistlustel 
Harjumaa koolidevahelisel 3x3 korvpallivõistlusel pääses meie kooli esindus edasi riiklikule tasandile
 • õppeainetes  
Tanel Kütaru (III klass) – eripreemia Harjumaa algklasside etluskonkursil
Laura-Liis Kruus (IV klass) – 3. koht maakondlikul matemaatikaolümpiaadil, 116. koht 5737 osaleja hulgas Känguru 
matemaatikavõistlusel 
Morten Järv (VIII klass) – 68. koht 552 osaleja seas füüsikaolümpiaadil Kajakas
Ragnar Tamme (IX klass) – 4. koht maakondlikul tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil 
III klass – auhinnaline koht konkursil „Tee ise rahvatants“
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Koostajad: Terje Alev, Kaire Oks, Kristjan Saar, Merje Tava, Jürgen Tina, Elle Turp
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


