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Hea aastaraamatu lugeja!

Iga kord, kui soovin mõnd huvitavat mälestust kirja panna, üllatun – midagi ei meenu.
Mälul on eriline omadus enamust unustada. Põhjus saab ilmselt olla selles, et liigset infokoormat ei ole mõtet iga päev endaga 
kaasas kanda.
Kui aga süveneda, siis selgub, et õnneks ei ole mälestused kuhugi kadunud.

2021. aasta sügisel saime üsna tavapäraselt koolis käia vaid mõne nädala. Juba nõudis tuntud viirus oma ja koolikorraldus 
muutus iga paari nädala tagant vastavalt saadud juhistele. Kuid  õnneks saab nentida, et pidime kooli  distantsõppele viima vaid 
üheks päevaks.

Sügisest meenub ettelugemispäev, kus üheksanda klassi neidude omaloominguliste luuletuste kuulamine andis sellele päevale 
hoopis sügavama sisu.
Esimesel vaheajal toimus aga esmakordselt Rakett 69 füüsikahuviliste laager, mis minu hinnangul seob parimal moel kokku 
koolis õpitu ja inimese loomingulised võimed. Loodan, et õpetajal jagub jaksu ja tahtmist selliste vahvate laagrite püsivaks 
korraldamiseks.

Aasta lõpetasime talvise õuekontserdiga, mis väärib meenutamist oma erilisuse poolest. Pealtvaatajad olid sellel korral palutud 
õue, kuid osa kavast toimus kooli aatriumis. Nii sai loodud illusioon, nagu oleks publik kinos, kus aknaklaas on kui ekraan ja 
sündmused toimuvad hoopis kusagil mujal.

Uut 2022. – raamatukogude aastat motoga „Kogu Eesti loeb“- alustasime teemale kohaselt raamatute lugemisele tähelepanu 
pööramisega. Selle tähistamiseks ja lastes lugemishuvi äratamiseks kutsusime vallavanema M. Rehemaa 1. ja 3. klassile ette 
lugema. Ta luges üht oma lapsepõlve lemmikraamatut „Bullerby lapsed“. 

Lisaks vahvatele tunnivälistele ettevõtmistele mahtus tegevuste vahele hulganisti asjalikke koolipäevi ja osalemisi Harjumaa 
erinevatel õpilasüritustel. Näiteks füüsika ja keemia viktoriinil „Välk ja pauk” saavutas Kurtna Kooli üheksandike võistkond 
kiiduväärt 3. koha.

Lasteaia üritused said kevadel õige hoo sisse. Emadepäeva tähistati kooliga üheskoos. Sel sündmusel oli lastevanematel võimalus 
lisaks meeldejäävale kontserdile osa saada ka väga mitmekesistest töötubadest. 
Ilusatesse kevadilmadesse mahuvad veel õuesõppe kunstipäev, juunikuised  päikselised hommikusöögid õues jpm. Loomulikult 
oli kõigi laste lemmikürituseks 1. juunil lastekaitsepäeva tähistamine: rongkäik, lasteteater ja disko koos jäätise söömisega.

Õppeaasta kõige suurejoonelisemaks kogukondlikuks ürituseks kujunes nii lasteaiale kui ka koolile juunikuine lõputrall, mis 
oma meeleolult ei jäänud minu arvates alla isegi mitte suurele laulu- ja tantsupeole.

Erinevad üritused ja suur valik eriilmelisi tegevusi on kindlasti Kurtna Kooli üheks „kaubamärgiks“, mille toel avaldub laste 
andekus. See annab meie tunnuslausele „ Mesi peitub igas õies“ jätkuvalt tegeliku sisu.
Kõike eelpool kirjeldatut ja veel palju rohkemat saad seda aastaraamatut lugedes ise meenutada.

Mõnusat lugemist!

Kristjan Saar
Kurtna Kooli direktor

Eessõna
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Mesindusaasta kokkuvõte

Mesindusringi XIII hooaeg algas tavapäraste talveks valmistumise töödega, mis kulgesid plaanipäraselt.

29. septembril tähistasime mihklipäeva juba traditsiooniks saanud laadaga ning eelmise hooaja kokkuvõtte esitamisega. 
Meepäeva laadal pakkus mesindusring degusteerimiseks erinevaid maitsemeesid (maasika, mustsõstra ja kaneeli). Hiljem sai 
iga soovija oma lemmikmaitset natuke koju ka kaasa võtta. Kõige populaarsemaks osutus kaneelimaitseline mesi.

Septembri lõpus oli raamatukogu juures nädala aega üleval poola kunstniku Piotr Socha isikunäitus “Lennake mesipuu poole”. 
Näitus jõudis meile tänu Poola Vabariigi Suursaatkonnale Tallinnas. Kõik klassid külastasid näitust ja tegid hiljem viktoriini. 
Parim võistleja sai auhinnaks näitusele aluseks olnud P. Socha raamatu “Mesilased”.

Kevadel ootas meid mesilas ees suur üllatus, kui avastasime, et taru, millest novembris pere oli lahkunud, oli taas mesilastega 
täidetud! Kuna ära lennanud pere asemele oli juba suve teiseks pooleks uus pere tellitud, oli meil suve lõpuks kolm peret 
hooldada.
Taas osalesid huvilised õpilased 6. klassist mee võtmisel ja vurritamisel. Saak oli seekord 83 kg.

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.

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.

Kooli missioon, visioon ja sümboolika

Visioon

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

Tunnuslause

„Mesi peitub igas õies“

Sümboolika

Kurtna Koolil on oma lipp, logo,
koolimüts ja koolivest.
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Sipelgad                     Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.

Rühma-, klassi- ja personalipildid  

Liblikad                  Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laborum. Et commodi Quis et placeat architecto a



6

Mesimummud

Õnnetriinud                              Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta 
rerum eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores 
quia non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto 
vel maxime laborum. Et commodi Quis et placeat architecto a

                                Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta 
rerum eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores 
quia non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto 
vel maxime labo



7

Maipõrnikad 

Jaaniussid                            Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laborum. Et commodi Quis et placeat archi

                             Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molesti-ae sed minus omnis sed totam odio non sint recus-andae. Aut sol-uta 
rerum eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores 
quia non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure arch
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Lepatriinud                              Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molesti-ae sed minus omnis sed totam odio non sint recus-andae. Aut sol-uta 
rerum eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores 
quia non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure arch

Lasteaia personal 1. rida: Tamara Kasemets, Ivi Hõrak, Kaire Oks, Kristjan Saar, Kaie Ojassalu, Maarja Vaikma, Kairi Pihlak. 2. rida: 
Ingrid Veilberg, Marge Reinumäe, Tiina Susi, Tuuli Susi, Kristiina Lilja, Anneliis Kasemaa, Malle Metsis-Müür, Külli Kruus, Aivi Allas, Anne 
Holter. 3. rida: Leelo Telling, Merli Männamaa, Piret Väljaots, Taili Tamm, Mari-Liis Tarto, Kaisa Arusaar, Kelli Väba.



9

2. klass 

1. klass                Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laborum. Et commodi Quis et placeat architecto a

                   Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto
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4. klass

3. klass                Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laborum. Et commodi Quis et placeat archite

                Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime
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5.b klass

5.a klass                     Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cu

                     Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam
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7. klass

6. klass                Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laboru

                Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime la orrtyjyt jty jteyjtdyjdyj ytjh stysytrhs srth  u
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8. klass

9. klass                 Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laboru

                  Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cu
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Kurtna Kooli töötajad 1. rida: Tamara Kasemets, Ivi Hõrak, Damaris Ilves, Maali Kanemägi, Kristjan Saar, Malle Metsis-Müür, Silva 
Linnas, Maarja Vaikma, Kaia Rikkinen. 2. rida: Kaie Ojassalu, Merike Vahtre, Tiina Susi, Tuuli Susi, Anneliis Kasemaa, Külli Kruus, Merje 
Tava, Gähtlin Leppänen, Kairi Pihlak, Marge Reinumäe, Astrid Kõva, Anne Holter, Ingrid Veilberg. 3. rida: Leelo Telling, Merli Männamaa, 
Terje Alev, Piret Väljaots, Kristiina Lilja, Agne Luur, Hedvig Hannah Slade, Kaire Oks, Taili Tamm, Mari-Liis Tarto, Kaisa Arusaar, Fang Yu, 
Aivi Allas, Kelli Välba.

Õpetajad 1. rida: Kristiina Lilja, Marle Kants, Maali Kanemägi, Kristjan Saar, Agne Luur, Ülle Allik, Silva Linnas. 2. rida: Katrin Kalvik, 
Mari-Liis Saarmäe, Hedvig Hannah Slade, Rein Raspel, Timo Nikitin, Merje Tava, Kadi Sihv, Nadežda Fjodorova. 3. rida: Liina Siht, Fang Yu, 
Anna Lutter, Astrid Kõva, Eve Lutter, Kelli Välba.
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Personal

Alev, Sirje  koristaja
Alev, Terje  õppealajuhataja, õpetaja
Allas, Aivi  lasteaiaõpetaja abi
Allik, Ülle  õpetaja
Fjodorova, Nadežda õpetaja
Heinaste, Marje  lasteaiaõpetaja
Hints, Tiina  kokk
Holter, Anne  lasteiaõpetaja
Hõrak, Ivi  lasteaiaõpetaja
Härmann, Maie  õpetaja
Ilves, Damaris  õpetaja
Jürgenson, Mall  majaperenaine
Kalvik, Katrin  õpetaja
Kanemägi, Maali  õpetaja
Kants, Merle  õpetaja
Kasemaa, Anneliis lasteaiaõpetaja
Kasemets, Tamara lasteaiaõpetaja
Kesküla, Nonna  võimla administraator
Koolme, Kairi  õpetaja, lasteaia ujumisõpetaja
Kruus, Külli  lasteaiaõpetaja
Kõva, Astrid  õpetaja
Kärner, Maire  haridustehnoloog, õpetaja
Lepind, Kelly  õpetaja
Leppänen, Gähtlin psühholoog
Lilja, Kristiina  logopeed
Lillepool-Herr, Anneli majahoidja
Linnas, Silva  õpetaja
Loik, Ülle  raamatukoguhoidja
Lootus, Inga  asendusõpetaja
Lutter, Anna  õpetaja
Lutter, Eve  liikumisõpetaja
Luur, Agne  õpetaja
Metsis-Müür, Malle lasteaiaõpetaja
Männamaa, Merli  lasteaiaõpetaja
Nikiforova, Olga  õpetaja
Ojassalu, Kaie  eripedagoog, abiõpetaja
Oks, Kaire  lasteaia õppealajuhataja

Arusaar, Kaisa  lasteaia abiõpetaja
Kala, Kairi  tervishoiutöötaja aprillis
Nikitin, Timo  õpetaja
Pavlov, Eduard  õpetaja
Raadik, Marju  tervishoiutöötaja
Ruht, Sirle  tervishoiutöötaja alates maist
Siht, Liina  pikapäevarühma õpetaja
Slade, Hedvig Hannah asendusõpetaja alates märtsist
Süld Ruth  pesulaoperenaine
Tähemaa, Anu  lasteaia muusikaõpetaja
Välba, Kelli  õpetaja

Oksaar, Rain  haldusspetsialist
Orro, Indrek  remonditehnik
Paabstel, Maarika  lasteaiaõpetaja abi
Pihlak, Kairi  lasteaiaõpetaja
Rahuoja, Ene  ringijuht
Raspel, Rein  õpetaja
Reinmann, Piret  ringijuht
Reinumäe, Marge  lasteaiaõpetaja abi
Rikkinen, Kaia  juhiabi
Saar, Kristjan  direktor
Saarmäe, Mari-Liis õpetaja
Saluvere, Ülle  õpetaja
Sihv, Kadi  õpetaja
Siig, Liina  kokk
Solom, Andreas  lasteaia liikumisõpetaja
Susi, Tiina  lasteaiaõpetaja
Susi, Triin  kokk
Susi, Tuuli (Rande) lasteaiaõpetaja abi
Tali, Tiiu  pikapäevarühma õpetaja
Tamm, Marika  võimla administraator
Tamm, Taili  lasteaiaõpetaja abi
Tammela, Triin  lasteaiaõpetaja
Tamvere, Kaisa  koristaja
Tarto, Mari-Liis  lasteaiaõpetaja
Tava, Merje  huvijuht
Tekkel, Katre  õpetaja
Telling, Leelo  lasteaiaõpetaja abi
Telliskivi, Urve  kooli administraator
Tina, Jürgen  infojuht, õpetaja
Torn, Maimu  õpetaja
Tšernov Kaili  lasteaia muusikaõpetaja
Tubala, Triin  lasteaiaõpetaja
Vahtre, Merike  logopeed, abiõpetaja
Vaikma, Maarja  lasteaiaõpetaja
Veilberg, Ingrid  lasteaiaõpetaja abi
Väljaots, Piret  lasteaiaõpetaja

Uued töötajad

Ilves, Malle  pesulaoperenaine
Lootus, Inga  asendusõpetaja kuni
   31.12.2021
Meier, Virge  tervishoiutöötaja
Raadik, Marju  tervishoiutöötaja

Enne õppeaasta algust töölt lahkunud
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Hoolekogu koosolekud 01.09.2021 – 31.08.2022

Kurtna Kooli hoolekogu koosolek 07.09.2021 protokoll nr 1
Päevakord:
    1. Ülevaade lõppenud õppeaastast
    2. Ülevaade 2022. aasta eelarvest
    3. Pikapäevarühma töökorralduse muudatused
    4. Kooli õppekava muudatused
    5. Kohal algatatud küsimused

Otsused:
    1. Täpsustada ja täiendada  „Pikapäevarühma töökorralduse“ sõnastust.  
    2. Nõustuda järgmiste õppekava muudatustega:
    - II kooliastmes (6. klass) on vähendatud informaatika valikaine tundide mahtu ja asendatud see mesindusega;
    - III kooliastmes (7. klass) on vähendatud informaatika valikaine tundide mahtu ja asendatud see loovtöö tunniga. 

Kurtna Kooli hoolekogu koosolek 02.12.2021 protokoll nr 2
Päevakord:
    1.     Lasteaia toiduraha maksumus
    2.     Lasteaia suvine töökorraldus
    3.     Ülevaade COVID-19 hetkeseisust Kurtna Koolis
    4.     Lapsevanema pöördumine
    5.     Kohal algatatud küsimused

Otsused:
    1. Tõsta sõime- ja aiarühma toidupäeva hinda 10 senti. 
    2. Sulgeda lasteaed suvepuhkuseks perioodil 18. - 29.07.2022.

Kurtna Kooli hoolekogu koosolek (veebis) 15.-20.06.2022 protokoll nr 3
Päevakord:
    1. Lasteaiarühmade piirnormi suurendamine
    2. Kooli klasside täituvuse piirnormi suurendamine

Otsused: 
    1. Suurendada 2022/2023. õppeaastal lasteaiarühmade piirnorme järgmiselt:
        • Sipelgad, sõimerühm (2-3a) - suurendada  piirarvu kahe lapse võrra, maksimaalne arv 16;
        • Mesimummud, aiarühm (4-6a) - piirarvu mitte suurendada, maksimaalne arv 20, moodustada sobitusrühm; 
        • Õnnetriinud, aiarühm (5-6a) –suurendada piirarvu kahe lapse võrra, maksimaalne arv 22;
        • Liblikad, aiarühm (6-7a) –suurendada piirarvu kahe lapse võrra, maksimaalne arv 22;
        • Jaaniussid, liitrühm (2-4a) – suurendada piirarvu kahe lapse võrra, maksimaalne arv 20;
        • Lepatriinud, aiarühm (3-4a) – piirarvu mitte suurendada, maksimaalne arv 20;
        • Maipõrnikad, aiarühm (3-5a) – suurendada piirarvu kahe lapse võrra, maksimaalne arv 22.

Alus: KELS  § 7, (1), (11)

    2. Suurendada 2022/2023. õppeaastal Kurtna Kooli 1.a, 2., 3., 4., 5., 7., 8. ja 9. klassi õpilaskohtade arvu 26-ni.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus  § 26, (3)

Hoolekogu

Ahto Ruut kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees  
Priit Priimägi kooli lastevanemate esindaja 
Katri Tomson kooli lastevanemate esindaja  
Tiina Mesila lasteaia lastevanemate esindaja  
Ragnar Selberg lasteaia lastevanemate esindaja  

Stefan Kuhl lasteaia lastevanemate esindaja   
Merle Kants kooliõpetajate esindaja   
Maarja Vaikma lasteaiaõpetajate esindaja  
Arvi Ratassepp MTÜ Kurtna Külaselts esindaja   
Margus Rohula Saku Vallavolikogu esindaja 

Koosseis 2021-2022
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Lasteaia 2021/2022. õa kokkuvõte

Kokkuvõte on koostatud õpetajate töökokkuvõtete ning EHIS-e, ARNO, HaridusSilma ja Eliisi andmete alusel.

Üldandmed

     2019/2020 2020/2021 2021/2022
rühmade arv    7  7  7
max kohtade arv    146  142  143
keskmine nimestikuline laste arv  136,3  138,4  132
tüdrukuid    57  64  58
poisse     79  74  74
koolieelikuid    28  28  38 
koolipikenduse saajaid   0  0  2
keskmine kohalkäimise % (sept-mai) 47,8%  53%  53,5%
   aias:  50,3%  54,3%  55,5%
   sõimes:  41,4%  42,1%  38,3%
Allikas: ARNO, Eliis, EHIS

Õpilasaktiivi tegevused

Õpilasaktiivi liikmed aastal 2021/2022 olid: Alisa Mishin, Beatrice Põldsaar, Dominic Kõva, Triinu Tamme,  Ann Pikkorainen, 
Rasmus Tammik, Tanel Kütaru, Anni Leen Järvik, Heike Eleri Määrits, Pia Pauliina Tänavsuu, Helena Kivirand, Katriin Pähn, 
Saara Elise Vrublevski, Gerda Viljamäe, Elisabet Selde, Liisa Verk, Uku Saar, Sandra Suvinõmm, Rasmus Nõukas ja Karolin 
Laater.
President oli Helena Kivirand ja asepresident Alisa Mishin.

Õppeaasta kõige populaarsemaks õpilasaktiivi poolt korraldatud stiilipäevaks oli "Koolikotivaba päev". Õpilased võisid 
sel päeval kooli tulla ilma koolikotita ning kooliasjad kaasa võtta millegi muuga. Õppevahendeid kanti kooli ostukorviga, 
kohvriga jmt.

Toimus veel palju erinevaid stiilipäevi, nagu näiteks 
"Mardipäeva stiilipäev", "Jõulusokid ja kampsunid", 
"Kaksikud",  "Mesilased",  "Värvipäev" jms.

Katriin Pähn osales ,,Laheda koolipäeva" veebiüritusel.

Veel oli võimalus õpilasaktiivi liikmetel võtta osa Saku 
Koolialguse Festivali korraldamisest. Ürituse korraldusse 
panustasid Beatrice Põldsaar, Triinu Tamme ja Alisa Mishin.

Õpilasaktiiv andis kooli juhtkonnale ülevaate õpilaste 
arvamusest positiivsete ja parendamist vajavate tegevuste 
kohta koolis.
Õpilased olid rahul õpetajatega, toiduga, õuealaga, 
koolihoonega, mitmekesiste tegevustega peale kooli, 
koolikiusamise puudumisega, spordikompleksiga, 
koolikappide ja jõusaaliga.

Õpilased nägid parenduskohtadena lõhutud kooliaeda, 
suusavarustuse vähesust, koridori ja bussipeatuse 
pinkide puudumist, WC nuppude puudumist ja olukorda 
riietusruumides.

Õpilasaktiivi aasta võtsid kokku Beatrice, Dominic ja Triinu.
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Kõik õpetajad vastavad nõutavale kvalifikatsioonile va liikumisõpetaja A. Solom ja asendusõpetaja H. H. Slade (omandas baka-
laureuse kraadi 06.06.2022, seega vastab edaspidi kvalifikatsioonile). Üheksal õpetajal on magistrikraad. 

Õpetaja abisid oli seitse. Nendest kolmel on lapsehoidja kutse tunnistus tase 4, ühel on sama koolitus küll läbitud, kuid kut-
setunnistus jäi saamata. Sügisel alustasid veel kaks õpetajaabi, Tuuli Susi ja Ingrid Veilberg, omandama lapsehoidja kutset. 1. 
juulist 2022 lahkus Ingrid Veilberg töölt, tema asemel alustas 8. augustist Heike Rahe, kes omab lapsehoidja kutset tase 5.

Haridustase     2019/2020 2020/2021 2021/2022
Põhiharidus või vastav kvalifikatsioon  1  
Keskharidus või vastav kvalifikatsioon  3  2  2
Kesk- ja kõrghariduse vaheline kvalifikatsioon 2  2  2
Rakenduskõrgharidus või vastav kvalifikatsioon või
bakalaureuse kraad või vastav kvalifikatsioon  8  9  9
Magistrikraad või vastav kvalifikatsioon  5  7  9
Kokku:      19  20  22

Allikas: Haridussilm

Alushariduse õpetaja

Alushariduse ujumisõpetaja
Alushariduse muusikaõpetaja

Alushariduse liikumisõpetaja
Asendusõpetaja
Abiõpetaja

kokku:

Allikas: HaridusSilm
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2019/2020 2020/2021 2021/2022

Õppeaasta alguses rühmaõpetajate vahetusi ei toimunud. Juunis jäi lapsehoolduspuhkusele õpetaja Merli Männamaa, tema 
asemel asus 1. augustist tähtajaliselt tööle Maris Jürgens.

Liikumisõpetajatena jätkasid Andreas Solom (0,25) ja Kairi Pihlak (0,15), loovliikumise õpetajana Eve Lutter (0,35), ujumisõpe-
tajatena Kairi Koolme (0,3) ja Kristjan Saar.

Muusikaõpetajana jätkas detsembri lõpuni Kaili Tšernov jäädes siis lapsehoolduspuhkusele. Tema asemel asus tähtajaliselt tööle 
Anu Tähemaa. 

Asendusõpetajana asus ametisse Inga Lootus (0,5), kes lahkus töölt detsembri lõpus. Uuesti õnnestus sobiv õpetaja, Hedvig 
Hannah Slade, leida alates märtsi lõpust. 

Jaanuarist lisandus koosseisudesse abiõpetaja ametikoht (0,5), mis õnnestus täita veebruarist, kui tähtajaliselt asus tööle Kaisa 
Arusaar.

(+ 2 lapsehooldus-
puhkusel õp)

(+ 1 lapsehooldus-
puhkusel õp)

(+ 3)

(jaanuarist)

2021./2022. õppeaastal oli Kurtna lasteaias avatud üks sõimerühma, üks liitrühm ja viis aiarühma. Laste piirarvud olid 
suurendatud viies rühmas 2-3 lapse võrra. Kohtade arv oli 143, keskmine nimestikuline laste arv oli 132. 10.11.2021 seisuga oli 
nimekirjas 132 last - 58 tüdrukut ja 74 poissi. Nimekirjas oli kolm kakskeelsest perest pärit last ja kolm erivajadusega last, kes 
viibisid rühmas tugiisikutega. Aprillis lisandus sõimerühma üks Ukrainast pärit laps.

Koolieelikuid oli 38, koolipikendusele jäi kaks last, üks laps alustab sügisel 2022 kooliteed 6-aastaselt.

Õpetajad 

HaridusSilma ja EHIS-e andmetel töötas lasteaias 18 ametikohal 22 õpetajat, 1. jaanuarist 2021 lisandus koosseisudesse 
abiõpetaja ametikoht (0,5).

Tabel: Õpetajate arv ametikohtade nimetuste alusel

Tabel: Õpetajate kvalifikatsioon
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Tabel: Õpetajate arv vanusegrupiti 
vanusegrupp 2019/2020 2020/2021 2021/2022
< 30  3  3  3
30 - 39  6  5  6
40 - 49  4  5  6
50 - 59  5  6  6
> = 60  1  1  1
 Allikas: HaridusSilm

Õpetajate enesetäiendamine

Tabel: Täiendkoolitused
       2019/2020 2020/2021 2021/2022
Pedagoogide arv      21  20  22
Läbitud koolitustundide arv     294  1014  464
Keskmine läbitud koolitustundide arv pedagoogi kohta 14  50,7  21,1
Koolitusel osalenud pedagoogide %    86%  90%  63,5%
Pedagoogide arv, kes ei osalenud ühelgi koolitusel  3  2  8*
Allikas: EHIS                                                                                                 *va esmaabi täiendkoolitus

Täiendkoolituste analüüsis (vt tabel) on vaatluse all 22 pedagoogi: 16 lasteaiaõpetajat, asendusõpetaja, muusikaõpetaja, neli 
osalise koormusega liikumisõpetajat.
Täiendkoolitusi läbiti õppeaasta jooksul s.o perioodil 01.09.2021 kuni 31.08.2022 464 tunni ulatuses. 10 koolitust olid AHA 
Keskuse korraldatud tasuta koolitused lasteaiaõpetajatele. 
Keskmiselt läbiti koolitusi pedagoogi kohta 21,1 tundi. Koolitustel osales 63,5% pedagoogidest, ühelgi koolitusel ei osalenud 8 
pedagoogi. 
Üks õpetaja (Malle Metsis-Müür) läbis 160-tunnise mentorkoolituse.

Õppeaasta jooksul toimusid järgmised ühiskoolitused kogu meeskonnale:
    • Tuleohutuse- ja evakuatsiooniõppus
    • Lõunajutud logopeediga „Lapse kõne areng“
    • Õpetajalt-õpetajale “Vanade mängude töötuba”
    • Esmaabi täiendkoolitus

Koolitusi lastele: 
    • Evakuatsiooniõppus (terve lasteaed)
    • Tean tulest (koolieelikud)
    • Jalgratta ABC (koolieelikud)
    • Suukool (kuus rühma)
Õpetajate päeval tunnustati Saku Vallavalitsuse tänukirjaga õpetaja abi Aivi Allast.  Kurtna Kooli aasta lasteaiaõpetaja tiitel 2021 
omistati Malle Metsis-Müürile ja õpetaja abi tiitel Taili Tammele. 

Õppeaasta üldteema 2021/2022: „Ise loon ja ise proovin, ise katsetan ja uurin“

Eesmärgid:
    • Lapse õpib ümbritsevat tajuma läbi kõikide meelte
    • Lastel areneb loovus ja fantaasia ning esinemis- ja katsetamisjulgus
    • Lapsel areneb mängu- ja koostööoskus

Rühmadele püstitatud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid said suures osas täidetud. Kindlasti oleksime soovinud lastele pakkuda 
rohkem võimalusi teiste ees esineda, kuid piirangute tõttu ei saanud me ka sellel õppeaastal kõiki planeeritud ühisüritusi 
pidada. Ära jäi näiteks sügislaat ja  kevadpidu ei toimunud, kuna toimus muusikaõpetajate vahetus ning seoses uue õpetaja 
haigestumisega jäi ära väga palju muusikatunde, seega polnud võimalik peoks valmistuda.

Ürituste jm ettevõtmiste loetelu õppeaasta jooksul: tarkusepäev, KIK õppekäigud „Ellujääja looduses“ (Jaaniussid, Lepat-
riinud), rühmade sügismatkad, meepäev, klaverijutud „Uinuv kaunitar“, lasteaia sünnipäeva tähistamine rühmades, jõulupeod 
(5, ilma vanemateta), Vanamõisa Jõulumaa külastus (Jaaniussid, Liblikad), sõbrapäev rühmades, vastlapäev, Eesti Vabariigi aas-
tapäeva tähistamine rühmades, Noorsooteatri külastus (Jaaniussid, Liblikad), takistusjooksud (2), õuekunstipäev, ülemajaline 
emadepäeva üritus, koolisaatmise pidu, õppeaasta lõpu üritused rühmades (Sipelgad, Maipõrnikad), lastekaitsepäev, külas käis 
Lasteteater Sõber etendusega „Hiirte pidu“, lõputrall jpm.

Arenguvestlused

Arenguvestlusi viidi läbi 101 lapse vanemaga 108-st. Vestluste läbiviimisel kasutati palju veebikeskkondade võimalusi. 
Koolieelikute rühmas (Jaaniussid) anti lastevanematele tagasisidet laste koolivalmiduse hetkeseisust jooksvalt joonistustesti 
tulemusetest lähtuvalt.
Väljastati 39 koolivalmiduskaarti. Üks laps alustab 2022. aasta sügisel vanemate soovil kooliteed 6-aastastena.
Töötajatega toimusid rühmade meeskonnavestlused.
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Põhikooli 2021/2022. õa kokkuvõte

Ülevaade on koostatud õpetajate, tugispetsialistide töökokkuvõtete, õpetajate eneseanalüüside ning EIS-i, EHIS-e ja Kurtna 
Kooli Stuudiumi andmete alusel.

Üldandmed

Õpilaste arvud viimasel viiel õppeaastal 1. septembri seisuga

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
207  213  213  215  231

Kooli õpilaste nimekirjas oli ka 4 Ukraina õpilast - poiss 3. klassis (asus õppima märtsist) ning 7. klassi poiss, 5. ja 9. klassi 
tüdrukud (liitusid mais) – kelle elukohaks on Kurtna. Nendele õpilastele olid korraldatud eesti keele tunnid, mida andis õpetaja 
Olga Nikiforova.

Põhikooli lõpetas 24 õpilast.

Õpetajad

Sel õppeaastal alustas koolis tööd mitu uut õpetajat. Lapsehoolduspuhkusele läinud Kaili Tšernovi asemel õpetas teisel poolaastal 
muusikat I ja II klassis Anu Tähemaa. Õpetaja Damaris Ilves siirdus samuti kevadel lapsehoolduspuhkusele, kuid tema tegi 
oma selle õppeaasta tunnid ette ja asendust ei vajanud. Lapsehoolduspuhkusel viibiva Olga Nikiforova asemel alustas osalise 
koormusega vene keele õpetajana tööd Eduard Pavlov. Kehalise kasvatuse õpetajana tuli Kurtna Kooli tööle Kelli Välba, kes 
asendas lapsehoolduspuhkusele siirdunud Katre Tekkelit.

Kooli ja lasteaia asendusõpetajana alustas Inga Lootus, kes lahkus 2021. aasta detsembris. Tema asemel alustas märtsis Hedvig 
Hannah Slade.

Sügisel viibis meie koolis põhikooli praktikal matemaatikaõpetaja praktikant Margus Roo. Teda juhendas õp. Kadi Sihv.
Taiwanist saabus novembris meie kooli vabatahtlik Fang Yu, keda mitmed õpetajad kaasasid ka tundidesse nii külalise kui 
õpetajana.

Õpilased valisid aasta õpetajaks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Silva Linnase.

Õppetöö

Õppeaasta peaeesmärk: „Teadmised praktikasse ja kogemused teadmistesse“.

Koroonaviiruse levik mõjutas ka sel õppeaastal tugevalt kooli tegevust. Üldine märksõna: testimine. Sellega kaasnes esialgu suur 
hulk segadust, erinevat kooskõlastamist, info kogumist ja jagamist. 

Palju oli õpetajate haigestumist ja isolatsioonis viibimist, mille tõttu muutus tunniplaan pidevalt. Samadel põhjustel, lisaks ka 
õpilaste ebastabiilne koolis viibimine, oli raskendatud  - eriti sügisel ja talvel - õppetöö planeeritud vormis ja mahus läbiviimine.
Distantsõppel ei viibinud sel õppeaastal ükski klass. Kuigi periooditi oli palju õpetajaid puudu (viibis isolatsioonis), andsid 
mõned neist tunde isegi Zoomi ülekandena.

Õppeaasta lõpuks olukord normaliseerus: jäi vaid regulaarne kiirtestimine.

Koolikorralduslikult sai omamoodi väljakutseks ka Ukrainas alanud sõda. Kooliga liitusid sõjapõgenikest õpilased, kelle 
õpetamiseks puudusid otsesed võimalused ja ka oskused.

Toimunud tasemetööd, e-testide katsetused ja sisseastumistestid.
õppeaine    klass toimumisaeg
Matemaatika II kooliastme tasemetöö 7. 14.09.2021
I kooliastme loodusõpetuse test  4. 06.10.2021
Matemaatika I kooliastme tasemetöö 4. 07.10.2021
Matemaatika III kooliastme testi katsetus 9. 17.-20.05.2022
Loodusõpetuse II kooliastme e-tasemetöö 7. 04.10.2021
Gümnaasiumi sisseastumistestid  9 22.04.2022
Inglise keele e-tasemetöö    7. 07.10.2021
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Põhikooli lõpus toimusid kõik eksamid.

Valikeksamitena sooritati inglise keele, keemia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse eksameid. Lõpueksameid õppeaastal ei hinnatud. 
Seetõttu ei toimunud ka järeleksameid.

eksamiaine  sooritajaid keskmine tulemus Eesti   eelmine õ-a
eesti keel  24  78,2%   73,9%  65,6%
matemaatika  24  64,8%   62,8%  51,8%
inglise keel  20  94,6%    88,6%  92,9%
ühiskonnaõpetus  2  78,7%   67,4%  61,6%
ajalugu   1  76%   83%  -
keemia   1  86%   85,7%  57,5%

Allikas: EIS

Eesti keele, matemaatika ja inglise keele eksamitulemuste keskmine punktisumma oli kõrgem kui nii Harjumaa kui Saku valla 
keskmised. Teise valikainete eksamitulemused ei ole Saku valla võrdluses võimalikud, sest eksamisooritajaid oli liiga vähe.

Keskkond kui kooli õppesuund

Sellest õppeaastast pöörasime rohkem tähelepanu oma kooli õppesuunale. Rõhk oli meid ümbritseval looduskeskkonnal. 
Sellega seoses toimusid regulaarsed mesindustunnid. Kevadel õpiti loodusõpetuse aine raames aiandust ja tehti praktilisi 
aiatöid (sh taimede ettekasvatamine).

Kogu suve vältel toimusid kolmapäeviti nö aiatööpäevad. Õpilased (vanemad) said valida endale sobivad kuupäevad, millal 
aiatööd tegema tulla. Praktilistes töödes juhendas õpilasi Helen Mandri. Süsteem toimis väga hästi ja tõrgeteta.

Mõned klassid osalesid septembris maailmakoristuspäeval.

Toimus traditsiooniline meepäev ja sügisel oli väljas Poola saatkonna rändnäitus „Ta lendab mesipuu poole“.

Valmis kooli mesilat ja tema ajalugu tutvustav stend.

Mesindusringi juhendajad Astrid Kõva ja Katrin Kalvik tegid mesilat tutvustava ettekande valda külastanud Erasmus+ 
grupile.

Õppetegevuse rikastamine

I projektipäev/kooli sünnipäev toimus õpetajate päevana, mille sisustas 9. klass, sest oktoobris ei saanud seda koroonalaine 
tõttu läbi viia.

II trimestri lõpus toimus projektipäev „Raamat otse elust“, mille valmistas ette õpetaja A. Lutter. Selle käigus saadi raamatu 
loomise kogemus alates sisu väljamõtlemisest ja raamatu füüsilisest valmistamisest lõpetades esitlemisega.

5.b klass õp. Mari-Liis Saarmäe eestvedamisel osales programmis „Peatu, vaata, veendu“. Selle käigus kaardistati õpilaste 
koolitee Kurtna-Kiisa suunal ja märgistati ohtlikud ülekäigud.

Maakondliku inglise keele teemapäeva 7. klassidele viisid läbi Merle Kants ja Astrid Kõva. Tegemist oli GPS-
orienteerumismänguga.

Valik muudest tegevustest:
    • Rakett 69 õpihuvilaager 
    • muusikapäeva trepikontsert
    • teemapäevad, -nädalad ja – kuud (võõrkeeled, emakeel, matemaatika)
    • osalemine Euroopa keeltepäeva raadiomängus 
    • keskkonnateemalise raamatu esitlemine koos meisterdamisprojektiga algklassidele
    • filmiõhtud
    • MTÜ Ökokratt programmidega KIK-projekti õppekäigud kõikides klassides
    • Vembutembumaa külastused
    • Teatrikülastused 
    • A ja O viktoriin jt

Selgitati välja Kurtna Kooli kabeäss. Sel õppeaastal toimus augustis planeeritud õpilaste keeleõppereis Suurbritanniasse, mille 
korraldas õp. Merle Kants.

Traditsioonilisel matemaatikavõistlusel Känguru osales sel õppeaastal meie kooli kõikide klasside esindus, kokku 24 õpilast.
Õppeaasta lõpus toimus Kurtna Kooli tantsupidu-lõputrall koos rongkäigu ja heategevusliku laadaga. Laada tulu oli üle 500 
euro ja sellega toetati 1. klassi õpilastele koolimütsi ostmist.
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Karjääritöö 

III kooliastmel toimusid karjääriplaneerimise ja -nõustamise tegevused koostöös Eesti töötukassaga. Läbi viidi kõik 
planeeritud tegevused: 9. klassis grupitegevus „Valikud peale põhikooli“, individuaalsed nõustamised, infoloeng „Kooli 
kandideerimise ettevalmistus, individuaalsed simulatsioonid: kooli kandideerimise vestlus; 
8. klassis grupitegevus „Mis on karjäär?“, individuaalsed nõustamised; 
7. klassis infoloeng „Sissejuhatus karjääriteemadesse“.

Kooli esindamine

Õpilane    üritus     tulemus    juhendaja
Kaspar Lepik  Laulude pantomiim Lasteekraanis   Auhinnaline koht   M.-L. Saarmäe
   (Nova arvamismäng „Mis laul see on?“) 
5.b klass   Lingvistikaviktoriin „Kiil“       M.-L. Saarmäe
5.b klass   Loomaviktoriin        M.-L. Saarmäe
5 õpilast   Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor  Laura-Liis Kruus I koht  Agne Luur
8 õpilast   Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor Pia Pauliina Tänavsuu 15. koht  Maali Kanemägi
   (veebis)     (127 osalejat) ja Laura-Liis Kruus
        20. koht (176 osalejat).  
Võistkond: Helena „Välk ja pauk“    3. koht    Maimu Torn 
Kivirand, Laura-Liis
Kruus, Joosep Alev ja
Ats Kanarbik          
Mattias Hõrak (7. kl) Geograafia olümpiaad (veebis)      Katrin Kalvik
5.b klass   Tähekese jubejutu võistlus        M.-L. Saarmäe
5.a klass   Mini Negavatt konkurss   ERR-i eripreemia   Anna Lutter
   7.-9. klassi geomeetria teemapäev  Auhind: Lenna Migur (9. klass); Kadi Sihv
        meened: Anni Leen Järvik, Heike
        Eleri Määrits (7. klass), Olivia
        Older (8. klass) ja Laura-Liis
        Kruus (9. klass)
1. klass   RMK metsapostkaardi võistlus      Katrin Kalvik
1. klass   Rakvere teatri jõulumaale putukate      Katrin Kalvik
   meisterdamine    
   Lions Club „Rahuplakat“       Ülle Allik
            Ülle Saluvere
2.-3. klass  Maakondlik võistlus       Astrid Kõva 
   „BINGO Eesti moodi“       Maie Härmann
5.b klass   KüberNööpnõel        M.-L. Saarmäe
5.b klass   Metsaviktoriin         M.-L. Saarmäe
   Mesilaste luulevõistlus   
7. klass   Männipuidust „Derby“ mudelautode võistlus     Timo Nikitin
3. klass   Pere ja Kodu joonistuskonkurss  etenduse piletid kogu klassile Kairi Koolme
   „Lotte meie koolis“     
3. klass   Fixman OÜ unistuste mänguväljaku Ottokar Poola võitis Apollo Kairi Koolme
   joonistuskonkurss   20-eurose kinkekaardi
Lenna Kadak  Harjumaa tüdrukute joonistuskonkurss     Kairi Koolme
   „Lemmik raamatutegelased"  
4.-6. klass  Maakondlik matemaatikaolümpiaad      M.-L. Saarmäe
            M. Härmann
            T. Alev
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Tugisüsteemi töö lasteaias

Lasteaia tugimeeskonda kuulusid osalise koormusega eripedagoog-HEV koordinaator Kaie Ojassalu, logopeed Kristiina Lilja ja 
vajadusel oli võimalik kaasata koolipsühholoog Gähtlin Leppäneni. 

Erinevate vajadustega HEV-lapsi oli lasteaias kokku 32. Kõneravi vajavaid lapsi 26. Eesti keelest erineva koduse keelega lapsi 
oli kolm. Nendest üks laps sai tuge kord nädalas toimunud logopeedi tunnis, teised kaks erituge keeleõppel ei vajanud, toimus 
täielik keelekümblus rühmas. Erivajadusega lapsi, kes viibisid rühmas tugiisikutega, oli kolm. Ühe lapse tugiisik lahkus töölt 
aprillis ja tema tööülesandeid täitis osaliselt abiõpetaja. Aprillist avati Terakese lasteaias tasandusrühm ja üks meie laps sai sinna 
koha. 

Logopeed
Logopeedilise töö korraldamisel lähtuti põhimõttest, et kõigi aiarühmade laste kõne (areng) tuleb kaardistada. Kõne kaardistuse 
ja täpsemate hindamiste pealt selgusid logopeedilisele jälgimisele või regulaarsele teenusele määratavad lapsed.

Logopeediline tugiteenus rakendus järgmiselt:
    • regulaarselt teenusel (1-2 x nädalas) 25 last;
    • kontaktsel jälgimisel oli 9 last.

Õppeaasta lõpuks oli logopeediline töö lõpetatud 10 lapsega, kellest 9 lõpetas lasteaia. Ühe lapsega on logopeedilise töö eesmärgid 
saavutatud ja kujundatud oskused kõnes automatiseerunud. 9-st lasteaia lõpetajast 3-le on soovituslik 1. klassis logopeedilise toe 
jätkumine hääldus- ja/või kirjaliku kõne oskuste arengu toetamiseks. 6 lapse osas on soovituslik arengudünaamika jälgimine.

Eripedagoog
Tegeles individuaalselt 5 lapsega (erinevas mahus) ja nende vanematega. Osales koolivalmiduse grupitesti tegemisel ja 
hindamisel 38 lapsega, koostas kokkuvõtted. Osales arenguvestlustel ja korraldas ümarlaudu, nõustas õpetajaid, koordineeris 
tugimeeskonna tööd jmt. Esines loengutega lastevanematele.

Psühholoog 
Tegeles kolmes rühmas esinenud muredega: nõustas õpetajaid ja lapsevanemaid, vaatles tunde, koostöös ja kokkuleppel 
lastevanematega tegeles lastega.

Tervise Arengu Instituut kogus koostöös Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga (WHO) andmeid Eesti laste kasvunäitajate 
kohta eesmärgiga edendada laste tervist ja heaolu. Esmakordselt osalesime me samas uuringus 2019. aastal, kordusuuring 
toimus 2022. a kevadel.
Õpilaste kohta koguti järgmised andmed: pikkus, kehamass, talje- ja puusaümbermõõt ning mõningad taustaandmed (nt 
söömisharjumused).

1., 5.a ja 9. klasside õpilaste hulgas viidi läbi projekt "Müoopia ennetus lastel“, mille tulemusena selgus, et Kurtna Kooli õpilaste 
silmade tervis oli võrdlusgrupiga võrreldes suhteliselt hea.

Samuti osalesid meie kooli õpilased vaimse tervise uuringus.

9. klassi õpilased osalesid uuringus “Eesti koolilõpetajate religioonialane kirjaoskus”.

7. klass   Üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad Mattias Hõrak 221. koht;  Agne Luur
        Katre Laidla 298.  476-st 
6. klass, 7. klass  Matemaatikavõistlus Nuputa!       Kadi Sihv
            Terje Alev
   Harju noorte kergejõustiku MV  Lenna Ilves (8. klass)  Rein Raspel
        kõrgushüpe I koht, kaugushüpe
        II koht; Sten Tänavsuu (9. klass)
        kaugushüpe I koht, 60 m jooks
        II koht; Egert Tammeleht (6. klass)
        800m III koht;
        Joosep Alev (9. klass) III koht

Uuringud
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Õpilaste toetamine

Koolis töötasid osalise koormusega psühholoog Gähtlin Leppänen ja logopeedid Merike Vahtre ja Kristiina Lilja, eripedagoog-
HEV koordinaator Kaie Ojassalu.

Järeleõppetunde viis I poolaastal läbi Inga Lootus, teisel poolaastal Terje Alev.

HEV õpilased
Arengu jälgimise kaart oli avatud 35 õpilasele. 7 õpilast õppis individuaalse õppekava järgi. Eritoel oli üks 7. klassi õpilane.
Logopeed Merike Vahtre tegeles õpilastega alates II klassist, Kristiina Lilja abistas I klassi õpilasi.

Merike Vahtre hindas oma õppeaastat eriti tulemustevaeseks, kuigi töökorraldus oli tavapärane. Ta selgitas septembris abivajajad 
välja ja moodustas õppegrupid II-V klassi õpilastest. Tihe koostöö toimus emakeele õpetajatega nii planeerimisel kui ka õpilaste 
käekäigu jälgimisel.

Alates II trimestrist andis Merike Vahtre 3. klassi õpiabirühmale eesti keelt eraldi õpetajana, niisugune lahendus oli abivajadust 
arvestades otstarbekas. Lisaks sellele olid ka logopeedi tunnid.

Kõige vähemtulemuslikuks hindas logopeed 2. ja 4. klassi tunde. Mõlemas klassis oli motivatsioon väga madal ja seetõttu ka 
tulemus kesine.

Tekkinud õpilünkade likvideerimiseks ja keemia praktiliste tööde tegemiseks toimusid 8. klassis rühmatunnid matemaatikas ja 
keemias ning 9. klassis keemias.

III kooliastme loovtööd

Loovtööde kaitsmine toimus neljal korral. Eelmisel õppeaastal keerulise olukorra tõttu lõpetamata jäänud loovtöid kaitsti 24. 
novembril, uuel õppeaastal valminud loovtöid esitleti mai lõpus ja juuni alguses. 
Kaitstud loovtööde nimekiri:
1. „Kolm aastat aias“ Alisa Mishin, Ann Pikkorainen, Rasmus Tammik (8. klass); juhendaja õp. Agne Luur
2. „Luuliku koostamine“ Kelli Hints, Carmen Lehtmets, Ines Alango (9. klass); juhendaja õp. Agne Luur
3. “Mesitaru ehitamine” Joosep Alev (9. klass); juhendaja Joel Alev
4. “Spordipäeva korraldamine” Lenna Ilves, Marta-Liis Vihermäe (8. klass); juhendaja õp. Rein Raspel
5. “Raspberry Pi turvakaamera” Ottmar Niin (9. klass); juhendaja õp. Jürgen Tina 
6. „Kondiitritoodete valmistamine Kurtna Kooli tähtpäevadeks“ Eliisabet Selde, Kertu Hints, Sanna Marie Vrublevski (7. kl); 
juhendaja õp. Merje Tava
7. „Jõulud lasteaias“ Beatrice Põldsaar, Triinu Tamme, Lenna Kuklas (8. kl); juhendaja õp. Anna Lutter
8. „Õpimotivatsioonilised hoiakud ja nende seos suhtumisega distantsõppesse Kurtna Kooli õpilaste näitel“ Triinu Ratassepp (8. 
kl); juhendaja õp. Gähtlin Leppänen
9. „Valtrapi valmistamine“ Katre Laidla (7. kl); juhendaja õp. Anna Lutter
10. „Kapi valmistamine“ Jürgen Vaher (9. kl); juhendaja Andres Vaher
11. „Prügisorteerimine ja selle olulisus kodumajapidamises“ Jarko Maasel (8. kl); juhendaja õp. Anna Lutter 
12. „ Näidend „Jõulud lapsehoidjaga““ Karolin Laater (7. kl); juhendaja õp. Merje Tava
13. „Nõukogudeaegsed mänguasjad“ Grethel Õismets (8.kl); juhendaja õp. Silva Linnas
14. „Kuulitõukesektori restaureerimine“ Joosep Talumees (9.kl); juhendajad õp. Rein Raspel ja õp. Timo Nikitin
15. „Omaloomingulise laulu kirjutamine“ Heike Eleri Määrits (7. kl); juhendaja õp. Damaris Ilves
16. „Jalgpall“ Kristo Romandi (7. kl); juhendaja Paul Kask
17. „Kurtna Kooli koolileht“ Liisa Verk (7 .kl); juhendaja Tanel Verk ja õp. Jürgen Tina
18. „Kääbussiili pesa õmblemine“ Angelika Tulva (7. kl); juhendaja Marju Tulva
19. „Veebimängu programmeerimine“ Andri Ülevain, Daniel Kubbi, Tristan Mets (7. kl); juhendaja õp. Jürgen Tina
20. „Taaskasutatud kotid“ Ranmar Ots (8. kl); juhendaja õp. Anna Lutter
21. „Naiste ajalugu“ Kristin Puusepp (9. klass); juhendaja õp. Silva Linnas
22. „Kuldnoka pesakastide ehitus ja paigaldamine“ Rasmus Kuldvee (8. klass); juhendaja õp. Timo Nikitin
23. „Linnumaja ehitamine“ Karl Robert Childress (7. klass); juhendaja Douglas Childress
24. „Üheksanda klassi istutatud puudele siltide valmistamine“ Rico Jalakas ja Rasmus Nava (7. klass); juhendaja õp. Timo 
Nikitin
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25. „Valtrapi õmblemine“ Mariann Ruut (8. klass); juhendaja õp. Anna Lutter
26. „Lasteaia mängumaja renoveerimine“ Mattias Hõrak, Dominic Kõva, Karl Aleksander Liba (7. klass); juhendaja õp. Timo 
Nikitin
27. „Padjad tunnetustuppa“ Olivia Older (8. klass); juhendaja õp. Anna Lutter
28. „Juhtmehoidja-seinavaip“ Mikk Vilde (8. klass); juhendaja õp. Anna Lutter
29. „Puust postkasti ehitamine“ Trevor Piper (8. klass); juhendaja õp. Timo Nikitin
30. „Klaverimäng“ Pia Pauliina Tänavsuu (7. klass); juhendaja õp. Damaris Ilves
31. „Kurtna lasteaiale mesilaste heegeldamine“ Gerda Viljamäe (7. klass); juhendaja õp. Anna Lutter
32. „Kuldnoka pesakastide ehitus ja paigaldamine“ Jan Erik Müür (8. klass); juhendaja õp. Timo Nikitin
33. „Taaskasutus rõivamaailmas“ Anni Leen Järvik (7. klass); juhendaja õp. Anna Lutter
34. „Ujumistreeneri töö“ Reno Ots (7. klass); juhendaja Liisi Noode
35.  „Laulu valmistamine ja esitamine“ Tanel Kütaru (8. klass); juhendaja Mart Abro
36.  „Loomakaitse ja loomade abistamine“ Helen Heinroos (8. klass); juhendaja õp. Maali Kanemägi
37.  „Seinamaaling“ Carolina Alev (7. klass); juhendaja Kevin Poll
38.  „Erinevate ainete õppevahend algklassidele „Konksumäng“ Henry Ringvee (8. klass); juhendaja Piret Reinmann
39.  „Riiuli ehitamine“ Anders Sildver (7. klass); juhendaja õp. Timo Nikitin
40.  „Pildi maalimine“ Maarja Tiitsu (8. klass); juhendaja õp. Anna Lutter
41.  „Soku sarvedest nagi“ Villu Aus (7. klass); juhendaja Mikk Aus

Kurtna lasteaiale mesilaste heegeldamine Kondiitritoodete valmistamine Kurtna Kooli tähtpäevadeks

Näidend „Jõulud lapsehoidjaga“
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Kodanikupäeva tegevused 25.11.2021
Sel õppeaastal toimus viiruse leviku tõttu vähem traditsioonilisi õppekäike, sest paljud asutused ei võtnud külalisi vastu. Seetõttu 
osaleti pakutavates haridusprogrammides või toimusid temaatilised tegevused koolis.
1. klass – õppekäik Kurtna külas ja Kiisa Noortekeskuses
2. klass – õppekäik Saku Vallavalitsusse
3. klass – õppekäik Lääne-Harju Politseijaoskonda
4. klass – Naiskodukaitse töötoad Kurtna Koolis
5.a klass – haridusprogramm „Märka märki“  Kiek in de Kökis
5.b klass – kodanikuks olemisest rääkis vallavalitsuse liige Tanel Ots
6. klass – õppekäik Eesti Panga muuseumisse 
7. klass – haridusprogramm „Kus lõppeb inimlikkus?“ KGB vangikongides 
8. klass – haridusprogramm „100 sõlme Eesti ajaloost“ Maarjamäe
9. klassil oli töövarju päev.

Valik õppeaasta jooksul toimunust

Kool

Keeleõppereis
Kauaoodatud Brightoni keeleõppereis, mis lükkus Corona viiruse tõttu pea kaks aastat edasi, leidis lõpuks aset 6.-13. augustini. 
Kurtna Koolist osales õppereisil 19 õpilast, lisaks neile oli veel kolm meie kooli vilistlast ja saatjatena kaasas õp Astrid ja õp 
Merle.
Brightoni keelereisi ajal peatusid noored 2-3 kaupa peredes ning see andis neile võimaluse tutvuda kohaliku elu-oluga. Iga päev 
toimusid keeletunnid tasemegruppides, kuhu õpilased olid jagatud eelneva keeletesti tulemuste põhjal. Kõikide gruppide õpeta-
jad olid väga säravad isiksused ning noored said nendega koheselt väga hea klapi. Lisaks tundidele toimus väga palju õppevälist 
tegevust – toimusid ekskursioonid, töötoad, erinevate keeltekoolide õpilastele ühine disco, ühine rannapiknik, bowling ja palju 
muud. Samuti said noored palju vaba aega, mida ise sisustada. Peamine vabaaja tegevus oli loomulikult šoppamine ning koos 
söömas käimine. 
Kui noortelt küsisin, mis enim meeldis, siis olid selleks reis Londoni, Cambridge’i ja loomulikult punased kahekorruselised 
bussid, mida me kasutasime igapäevaselt Brightonis liikumiseks. 
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VÄGEV! 3. koht keemia ja füüsika viktoriinil! 
Kurtna Kooli 9. klassi õpilased saavutasid Saku 
Gümnaasiumis toimunud keemia ja füüsika viktoriinil 
"Välk ja pauk!" suurepärase 3. koha!!!
Võistkonnas olid: Helena Kivirand, Laura-Liis Kruus, 
Ats Kanarbik ja Joosep Alev. Õpilasi juhendavad 
õpetaja Maali Kanemägi ja Maimu Torn. 
Oleme uhked oma nutikate õpilaste üle!

Ekskursioon telemajas
5.a klassi tüdrukud võitsid miniNegavatt video-
konkursil oma tuleviku temaatilise videoga eripreemia 
ERR-ilt. Auhinnaks oli ekskursioon telemajas. Õpilaste 
meelest oli äge näha oma silmaga neid kohtasid ja 
inimesi, keda tavaliselt läbi televiisori näeb!

Inglise keele maakondlik teemapäev 
21. aprillil toimus Kurtna Koolis 7. klasside inglise keele maakondlik 
teemapäev nimega “What is the UK famous for?“. Ka sel korral oli 
tegemist õues toimuva üritusega, kus noortel olid abivahendiks GPS 
seadmed. Osaliste ülesandeks oli üles leida eelnevalt positsioneeritud 
16 punkti ning igas punktis vastata seal olevale küsimusele. Võiduka 
tulemuse saavutamiseks tuli etteantud aja piires läbida nii palju punkte 
kui võimalik ning vastata Suurbritannia-teemalistele küsimustele.

Üritusele registreerus oodatust vähem koole ehk 13, kuid meile 
üllatuseks oli antud päeval kohal 15 meeskonda 14st erinevast koolist. 
Tekkis lausa mure, kas GPS seadmeid ikka jagub!? Õnneks jagus :)

Üritus sujus suurepäraselt, sest tänu õp Astridile olid kõik detailid 
peensusteni läbi mõeldud. Sel aja, kui noored väljas kevadiselt ilusat 
ilma nautisid ja punkte otsisid, juhendas õp Anna saatjaõpetajatele 
mõeldud töötuba. Muret tegi ainult tõsiasi, et keegi mängijatest üritas 
mängu saboteerida, peites GPS punktide küsimusi. Ise loodame, et 
lõpuks sai võidu ikkagi õige meeskond! Võidukas esikolmik oli sel 
korral järgmine: I koht Nissi Põhikool, II koht Keila Kool ja III koht 
Ääsmäe Põhikool.

Rakett69 õpihuvilaager
27.10-29.10 toimus Kurtna Koolis Rakett69 õpihuvilaager. Õpilased 
olid elevil ja kolmanda päeva õhtul uuriti, millal jälle laagrisse saab.
Laager oli inspireeritud Rakett69 saatest. Igal päeval toimus kolm 
võistlust, mille käigus võisteldi vile ehitamises, valmis pabersild, 
mis kandis 20 kg. Lasti lendu rakett, mille pardal oli muna. Määrati 
kummikarude arv purgis ilma purki avamata. Viimasel päeval ehitati 
viskemasin, periskoop pimeda kasti uurimiseks ja lõpetuseks ehitati 
papist torn.
Nii entusiastliku meeskonnaga võiks tõesti kosmosesse lennata!

Talve alguse kontsert 21.12.2022



28

Naiskodukaitse eestvedamisel Ukrainale
varjevõrgu valmistamine

Meepäev
29. septembril oli koolis sündmuste-
rohke päev. Meepäeva raames toimus 
stiilipäev ja sügislaat. Stiilipäevast 
võtsid osa pea kõik klassid. Kõige 
rohkem oli näha kollaseid ning musti 
"mesilasi" algklassides, aga osalesid 
ka vanemad õpilased. Sügislaat oli 
rahvast täis - nii müüjaid kui ka 
ostjaid. Seekord toimus ka erinevatelt 
maitsestatud koolimee maitsmine. 
See oli väga huvitav ja magus tegevus. 
Nädala jooksul tehti ka meeviktoriini 
ning 7. klass tutvustas mesindusringi 
tegemisi. See kolmapäev oli 
meeldejääv ning vahva!

Ettelugemispäev
20. oktoobril toimus Kurtna Koolis ettelugemispäev. Mõned 9. klassi 
õpilased lugesid raamatukogus algklassidele lõbusaid lugusid. 9. klassi 
õpilased Kelli ja Carmen lugesid suurematele aga enda loovtöö raames 
kirjutatud luuletusi. Luuletusi oli nii aastaaegadest, kui ka sellest, mis 
on neile iseloomulik.

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
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Lasteaed

Meepäeva sügismatk
Meepäeval, 29. septembril, käisid kõik lasteaia rühmad neile 
jõukohasel sügismatkal. Jaaniusside ja Liblikate rühmad 
valisid sihtkohaks Kurtna Kooli mesila. Lapsed on juba 
harjunud meie meepäeva traditsiooniga, kus saab suu kooli 
meega magusaks teha, aga näha oma silmaga, kust mesi 
pärit on, oli lastele väga huvitav. Kindlasti ärgitas matk 
mesitarude juurde edaspidi rohkem teada saama mesilatest 
ja nende elust.

Mudaköögi rajamine 
Ühel oktoobrikuu kaunil hommikul tööle tulles avastasime 
lasteaia hoovist mudaköögi. Rääkinud olime sellest 
eelnevalt nii mõnelgi korral, aga sellest, et see kohe-kohe ka 
teoks tehakse, polnud enamikul meist aimugi… Mudaköögi 
ehitamine toetab väga hästi lasteaia selle õppeaasta teema 
“Ise loon ja ise proovin, ise katsetan ja uurin” eesmärkide 
elluviimist. Tõeliselt võimsa sooritusega, püstitada üleöö 
lasteaia hoovi mudaköök, said hakkama Merli Männamaa 
ja Triin Tubala koos oma abikaasadega. Suurim tänu 
ettevõtlikkuse eest meie kõigi nimel!

„Õpetajalt-õpetajale“ - Vanade mängude töötuba
Õpetajad on ikka omavahel meenutanud enda lapsepõlves mängitud mänge. Sageli juhtus aga nii, et mõni detail või reegel on 
ajaga ununenud ja mängida justkui ei oskakski seda enam… Siit küpseski tore mõte koos vanu mänge elustada, et neid siis 
lastele edasi õpetada. „Õpetajalt – õpetajale“ koolituse raames saidki lasteaednikud 27. aprillil kokku, et mängida vanu mänge. 
Iga rühma meeskond tõi kaasa ühe mängu ja kõik need mängiti läbi. Ilmnesid mõned piirkondlikud erinevused, s.t et ühte 
sama mängu sai mängida natuke erinevalt. Läbimänguks tulid „Kapsapea“, „Värvid“, „Need tondid tulevad kaugelt maalt“ jt. Nii 
mõnigi mäng sai elustatud ja koos veedeti ülimalt meeleolukas lõunapaus. Kogu tegemise võttis parimal moel kokku ühe äsja 
liitunud kolleegi ütlemine koolituse lõpus: „Päriselt, nii äge töö ongi või?!“

Õuekunstipäev
18. mail toimus õuekunstipäev, millest võttis 
osa kogu lasteaed. Vahva ideega tulid välja 
Mesimummude õpetajad Anne ja Triin. 
Erinevaid kunstitegevusi oli ette valmistatud 
mitmeid – guaššidega maalimine kilele ja 
plastikule, varju järgi joonistamine, veega 
maalimine, taimedega piltide kujundamine 
jne. Kõik tegevused olid lastele haaravad – isegi 
tavaline tänavakriitidega joonistamine tundus 
sellel päeval kuidagi toredam.
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„Lugemisisu“ programm
Liblikate rühm osales programmis “Lugemisisu”, 
mida korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus.  
Õppeaasta jooksul loeti koos läbi 5 raamatut, 
arutleti nende sisu ja illustratsioonide üle, 
lahendati ülesandeid ja täideti "Lugemisisu" 
passi. Mitmel korral külastati Kurtna Kooli 
raamatukogu, kus vaadati raamatuid, pilte, 
näitusi ning loeti jutte ja mängiti. 

Lastekaitsepäev
Nagu tellitult säras 1. juunil, kui lasteaed tähistas 
lastekaitsepäeva (juba viiendat korda), õues 
päike. Ennelõuna oli täis vahvaid tegevusi – käidi 
rongkäigul, külas oli teater, mille etenduses sai 
palju nalja, tehti pai (lihtsalt teadmiseks, et teeme 
seda ka teistel päevadel :), mullitati ohjeldamatult, 
tantsiti jne.

Näitused
Tähelepanelikumad maja külalised on kindlasti märganud, et lasteaia koridorides – nii all kui ka üleval – on aastaringselt 
väljas näitused laste töödest. Väljapanek vahetub iga paari-kolme nädala tagant. Lisaks on laste tööd väljas ka igas rühmas. 
Meisterdamine lastele meeldib ja seda on õpetajad vahvalt ära kasutanud lapsi ja peresid koostegemistele ärgitades. Palutakse 
kodus mingil teemal meisterdada ja siis see asi lasteaeda näitusele tuua. Kohe meenuvad Liblikate rühma sügisandide näitus, 
Mesimummude isadega koos tehtud erinevad sõidukid ja Liblikate päkapikumajad. Kindlasti oli selliseid ühiseid tegemisi ka 
teistes rühmades. 

Õnnetriinude jõuluhommik
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Klassijuhatajad meenutavad

14. märts 2022 Estonias “Balletilugu”

1. klassi kõige meeleolukamaks õppekäiguks osutus sel õppeaastal ilmselt külaskäik Rahvusooper Estoniasse.
Programmi “Balletilugu” jooksul õppisime tundma balleti ajalugu ja nägime erinevaid balletinumbreid. Kõige toredam oli see, 
kui tüdrukud said proovida balletiseelikuid ja poisid said pähe kroonid. Koos õpiti Eesti Rahvusballeti tantsijatega selgeks üks 
tants. Kõik olid lõputult lummatud ja tegevusest kaasa haaratud.

Õp Katrin Kalvik

Kuidas 3. klass presidenti tervitamas käis

3. klassi juhtumistest jääb meelde 1. aprilli naljapäev. Õpetaja teatas tunni alguses, et viie minuti pärast sõidab Kurtnast läbi 
presidendi eskort ning tegi ettepaneku tee äärde sinimustvalgete paberlilledega presidenti tervitama minna. Õpilased võtsid 
ettepaneku õhinaga vastu ja kiirustasid riietuma. Teel garderoobi arutati sõbraga ärevalt, et uut presidenti ei olegi veel näinud – 
selline vedamine! Tee äärde jõudes oli ootusärevus suur ja sündmusele pidulikkuse lisamiseks alustati ka lauluga. Kui selgus, et 
õpetaja oli õpilasi ninapidi vedanud, oli nii naeru kui ka pettumust. Siiski ei saanud õpetaja oma õnnestunud vingerpussi kaua 
nautida – klassi tagasi jõudes leidis ta oma toolilt üsna tõepärase kummist sisaliku …

Õp Astrid Kõva

Presidenti ootamas
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9. klass

5.b klass

Kamp kõige rõõmsameelsemaid, edukamaid ja 
naljakamaid susserdajaid, kes ei löö mitte millegi 
ees risti ette ja on alati valmis kõike proovima ja 
ennast ületama. Seisavad nii enda kui üksteise eest, 
kui on kurvad, siis nutavad koos, kui on rõõmsad, 
siis teevad ka oma kõige lollimate naljadega teistel 
tuju heaks. Vajavad tunnustust ja erilist hoolitsust, 
armastavad ette võtta kõike väga suurelt ja korrali-
kult, mis sest, et tihtipeale viimasel minutil.

Õp Maali Kanemägi

5.b klass osales Traspordiameti poolt korraldatud 
markeerimisaktsioonis, mille käigus markeeriti 
kogukonna ülekäiguradade ette sõnum "PEATU, 
VAATA, VEENDU!".

Õp Mari-Liis Saarmäe

Suusatamine Valgehobusemäel, klassi-
õhtu, Fang Yu tundi tegemas, muuseumi-
tund, õuesõpe kooli madalseiklusrajal, 
lõpureis Soome Linnanmäkile, rattamatk 
Maidla järve äärde, Maidla järve ääres 
supitamine ja grillimine.
Oli tore olla nii toredale klassile klassi-
juhataja :)

Õp Ülle Allik

4. kassi toredad koostegemised :) 
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Aiandustunnid

Selle õppeaasta kevadest hakkasid 5-ndatel klassidel toimuma aianduse tunnid. Kord nädalas toimus loodusõpetuse tunni 
raames aianduse tund. Klass jagati kaheks rühmaks, millest üks pool läks aiamaale ja teine pool jäi klassi tundi.

Esimestes aiandustundides tehti rühmades munakarpidesse ettekülv, kuhu külvati basiilikut, hernest, piparmünti, õlikõrvitsat 
ja lehtsalatit. Kuna esimese nädalavahetusega silmnähtavat arengut ei toimunud, siis pigem oldi pettunud ja taheti käega 
lüüa. Mõne aja pärast tärkasid esimesed võrsed, mis tekitas õpilastele motivatsiooni taimede eest hoolitsemiseks. Rühmades 
tekkis isealgatuslik tööjaotus, kus üks päev kastis üks, teine päev teine jne. Taimede jätkusuutliku arengu jaoks oli abiks ka 
õppealajuhataja Terje, kes oli lahkesti nõus nädalavahetusel koolis taimi kastmas käima. 
Kui kätte jõudis päev nende aiamaale istutamiseks, siis tehti seda suure hoolega.

Kevadised aiandustunnid lõppesid tunnis koostatud aiamaaplaanide kaitsmisega. Neljaliikmeline žürii valis välja kaks parimat 
tööd, mille kujundust hakati siis aiamaal ellu viima. 6.a klassist parimaks tituleeritud töö autorid olid Madli Kanarbik, Kertu-
Triin Kruus ja Helin Mirjam Kõllamaa. 6.b klassi parima töö autorid olid Rasmus Koel, Kaspar Lepik, Lennart Liba ja Ron Piper.

Tööd ja tegemised aiamaal jätkusid ka suvel. Igal 
õpilasel oli suvel kohustus vähemalt ühel korral osaleda 
aiamaa töödes. Aiamaale sai enda lapse registreerida 
lapsevanem. Suur osa tabelist täitus mõne päevaga. 
Suvel aiamaale  jõudsid õpilased tõrgeteta. Peamisteks 
töödeks oli rohimine ja kastmine. Peale selle pandi 
veel maha kartuleid, lõigati kurke, istutati ilutaimi. 
Augusti töödel osalenud said ka saagi korjamisest osa.

Õpilaste tagasiside aiandustundidest oli seinast 
seina. Oli neid, kes ennast selles maailmas väga hästi 
ei tundnud.  Kuid oli ka neid, kellele kõik see väga 
meeldis või hakkas ajaga aina rohkem meeldima. 
Õpetajad saavad rõõmsad olla, kui kas või ühele 5. 
klassi õpilasele on tekitatud huvi aianduse vastu.
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II klass
Lisandra Ilves
Karl Kivirand
Rolan Lind
Ralf Migur
Marta Moor
Ats Ratassepp
Säsili Reesna
Jörgen Rehepapp
Säde Silm

Tunnustamine 

I klass
Uku Anier
Lenna Laumets
Tormi Lind
Kiur Kalmus
Lia Eliise Tänavsuu
Sandra Vigolainen

II klass
Päären Eskla
Kristofer Heidemann
Mattias Heidemann
Pille-Riin Järv
Jasper Jäälaid
Krister Leks Kivila
Deliise Martma
Isabel Nikkel
Angeelica Sulg
Tuuli Tamm
Reigo Välb

III klass
Lenna Kadak
Liisa Kadak
Johanna Pähn
Keira Rosenvald
Sofia Luise Vrublevski

IV klass
Holger Kurvits
Liisa Rahula
Maria Ulm
Marii Heleen Vahi

III klass
Leon Bagalini
Kalev Douglas Childress
Hanna-Lee Holter
Hugo Hõrak
Markus Kiis
Tambet Kuldvee 
Karl-Markus Lever
Erik Loja
Kalev Johannes Näpping
Ottokar Poola

IV klass
Adeele Hussar
Robin Ilves
Hannes Jääts
Karoliina Lisette Niinemäe
Sigrit Pärn 
Jegor Semtšenko
Agneta Suviste
Karola Tõnnus
Glen Oliver Väär
Sebastian Õismets

Va klass
Eleanor Jaagomäe
Lisandra Laater
Riko Rosenvald
Karl Patrick Vahtre

Vb klass
Sarah Kirsi
Karmo Kõva
Kaspar Lepik
Lennart Liba
Laura Liisa Müür
Hanna Soots 

VI klass
Heili Deklau
Kert Leppänen
Carin-Anett Männik
Rasmus Nõukas
Uku Saar
Rachel Stöckenius
Sandra Suvinõmm
Liilia Tänavsuu
Grettel Tõkke
Mark Vilde

Kiitus lõputunnistusel, kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis ning Kurtna Kooli märk

IX klass
Helena Kivirand
Laura-Liis Kruus  
Hanna Merily Lepind  
Lenna Migur
Gert Mägi
Kristiin Sagur

Va klass
Adele Järvik 
Madli Kanarbik 
Kertu-Triin Kruus 
Helin Mirjam Kõllamaa 
Oliver Nõukas
Vivian Vardja

Vb klass
Nora Maria Vihmar

Kiituskiri väga hea õppimise, käitumise ja hoolsuse eest

Kooli tunnustuskiri hea õppimise, käitumise ja hoolsuse eest

VII klass
Kertu Hints
Dominic Kõva
Karolin Laater
Karl Aleksander Liba
Tristan Mets
Liisa Verk
Gerda Viljamäe
Sanna Marie Vrublevski

VIII klass
Lenna Ilves
Tanel Kütaru
Olivia Older
Triinu Ratassepp

VI klass
Egert Tammeleht 

VII klass
Carolina Alev
Mattias Hõrak 
Anni Leen Järvik 
Katre Laidla 
Heike Eleri Määrits 
Eliisabet Selde 
Angelika Tulva
Pia Pauliina Tänavsuu

Kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis ja ainekiituskiri väga heade tulemuste eest

Kelli Hints – kirjanduses, inglise keeles, vene keeles, matemaatikas, bioloogias, geograafias, keemias, füüsikas, ajaloos, 
inimeseõpetuses, ühiskonnaõpetuses, muusikas, kehalises kasvatuses, informaatikas, käsitöös ja kodunduses
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Aastatiitlid

Carmen Lehtmets – eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, vene keeles, bioloogias, geograafias, keemias, füüsikas, ajaloos, 
inimeseõpetuses, ühiskonnaõpetuses, muusikas, kunstiõpetuses, kehalises kasvatuses, informaatikas, käsitöös ja kodunduses

Sten Tänavsuu – kirjanduses, inglise keeles, vene keeles, matemaatikas, füüsikas, ajaloos, inimeseõpetuses, ühiskonnaõpetuses, 
muusikas, kehalises kasvatuses, informaatikas, tehnoloogiaõpetuses

Kooli tunnustuskiri hea õppimise eest 9. klassis ja ainekiituskiri väga heade tulemuste eest

Ines Alango – ajaloos, füüsikas, inimeseõpetuses, ühiskonnaõpetuses, muusikas, kehalises kasvatuses, informaatikas ning 
käsitöös ja kodunduses

Joosep Alev – ajaloos, tehnoloogiaõpetuses ja ühiskonnaõpetuses

Ats Kanarbik – ajaloos, bioloogias, kirjanduses, inglise keeles, matemaatikas, keemias, inimeseõpetuses, tehnoloogiaõpetuses, 
informaatikas, muusikas, ühiskonnaõpetuses

Katriin Pähn – inglise keeles, vene keeles, ajaloos, inimeseõpetuses, muusikas, kunstiõpetuses, kehalises kasvatuses, 
informaatikas, ühiskonnaõpetuses, käsitöös ja kodunduses

Saara Elise Vrublevski – matemaatikas, ajaloos, inimeseõpetuses, ühiskonnaõpetuses, muusikas, kunstiõpetuses, informaatikas, 
käsitöös ja kodunduses

Ainekiituskiri väga heade tulemuste eest

Jorgen Janter – kehalises kasvatuses ja tehnoloogiaõpetuses
Roland Kilusk – informaatikas
Oliver Koorem – muusikas, tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses
Ottmar Niin – muusikas ja informaatikas
Aron Suviste – tehnoloogiaõpetuses
Rein Tauts – tehnoloogiaõpetuses ja kehalises kasvatuses
Jürgen Vaher – tehnoloogiaõpetuses ja kehalises kasvatuses
Arko Veemees – kehalises kasvatuses

AASTA ÕPILANE (7.-9. kl): Laura-Liis Kruus – lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel ning on esindanud väga heade 
tulemustega kooli olümpiaadidel. 
AASTA ESINEJA: Jorgen Janter – on olnud kandvates rollides nii õpetajatepäeva kui ka jõuluüritusel, saavutanud auhinnalisi 
kohti võistlustantsus nii kodu- kui ka välismaal.
AASTA LOOVTEGIJA: Karolin Laater – loovtööks jõuluetendus, millega kaasas 7. klassi ning esineti mitme etendusega nii 
lasteaias kui koolis
AASTA LUGEJA: Adeele Hussar – ta oskab teha iseseisvalt suurepäraseid raamatuvalikuid ja leiab endale alati väärt lugemisvara 
kasutades erinevaid infokanaleid. Ta on väga hea raamatulugeja.

Aasta õpetaja - Anna Lutter Aasta lasteaiaõpetaja – Triin Tubala Aasta õpetaja abi – Marge Reinumäe
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Direktori tänuõhtul osalejad 07.06.2022

II klass
Säde Silm - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“ ning saavutanud sportakrobaatikas erinevatel võistlustel oma vanuseklassis 
auhinnalisi kohti (sh Eesti meistrivõitlustelt 2. koht)

III klass
Johanna Pähn - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“ ning saavutanud Harju maleva noorte kotkaste ja kodutütarde 
võistkondlikus matkamängus "Rästik 2022" 3. koha
Sofia Luise Vrublevski - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, ning saavutanud Harju maleva noorte kotkaste ja kodutütarde 
võistkondlikus matkamängus "Rästik 2022" 3. koha

Va klass
Adele Järvik- õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, akrobaatika „VAT Cup“ võistlustel kuldmedal ning eripreemia konkursil 
Mini negavatt
Madli Kanarbik- õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, eripreemia konkursil Mini Negavatt
Kertu-Triin Kruus- õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, eripreemia konkursil Mini Negavatt
Helin Mirjam Kõllamaa- õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, eripreemia konkursil Mini Negavatt
Vivian Vardja - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, eripreemia konkursil Mini Negavatt
Oliver Nõukas - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“

Vb klass
Nora Maria Vihmar - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“ 

VI klass
Egert Tammeleht - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, saavutanud Harjumaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel 3. koha 
800 m jooksus ning üle-eestilistel rattavõistlustelt maastikumaratonides 1. ja 3. koha
Carin-Anett Männik - õppeedukus aastahinnetes „väga hea“, saavutanud meeskondlikult EMV oma vanuseklassis 3. koha 
korvpallis, olnud aktiivne heategevuses ja pälvinud EV presidendi tunnustuse
Astrid Otsa - saavutanud 2. koha Harju maleva noorte kotkaste ja kodutütarde võistkondlikus matkamängus "Rästik 2022“  
Liilia Tänavsuu - saavutanud 2. koha Harju maleva noorte kotkaste ja kodutütarde võistkondlikus matkamängus "Rästik 2022“  
Grettel Tõkke - saavutanud 2. koha Harju maleva noorte kotkaste ja kodutütarde võistkondlikus matkamängus "Rästik 2022“  
Rachel Stöckenius - saavutanud 2. koha Harju maleva noorte kotkaste ja kodutütarde võistkondlikus matkamängus "Rästik 
2022“  
Jan Tambet Janter - on saavutanud auhinnalisi kohti võistlustantsus nii kodu- kui ka välisvõistlustel

VII klass
Carolina Alev - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“
Mattias Hõrak - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“
Anni Leen Järvik - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“ ning on saavutanud suurepäraseid tulemusi võistlustantsus nii 
kodu- kui ka välisvõistlustel 
Katre Laidla - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“
Heike Eleri Määrits - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“
Eliisabet Selde - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“
Angelika Tulva - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“
Pia Pauliina Tänavsuu - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“
Gerda Viljamäe - õppeedukus aastahinnetes „väga hea“
Kertu Hints - õppeedukus aastahinnetes „väga hea““
Dominic Kõva - õppeedukus aastahinnetes „väga hea“ ning on saavutanud suurepäraseid tulemusi võistlustantsus nii kodu- kui 
ka välisvõistlustel 

AASTA KLASS: 9. klass – väga heade õpitulemustega ühtne kollektiiv
AASTA SPORTLANE: Sten Tänavsuu – saavutanud Harjumaa noorte meistrivõistlustel kaugushüppes 1. koha, kõrgushüppes 
ja 60 m jooksus 2. koha
AASTA TEGU: emadepäeva tähistamine
AASTA KOLLEEG: Kaia Rikkinen
AASTA LAPSEVANEMAD: 9. klassi lapsevanemad – aastatepikkuse kooliellu panustamise eest, sh kooli- ning klassiürituste 
ettevalmistamine ja osalemine
AASTA VABATAHTLIK: Alisa Mishin – aktiivne õpilane, kes panustab oma aega erinevate kooliürituste ettevalmistamisel
ÕPILASTE LEMMIKÕPETAJA: Silva Linnas
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VIII klass
Lenna Ilves - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“, saavutanud Harjumaa noorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel 
kõrgushüppes 1. koha ja kaugushüppes 2. koha
Olivia Older - õppeedukus aastahinnetes „suurepärane“

IX klass
Helena Kivirand - lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel ja on saavutanud maakondlikul füüsika ja keemia viktoriinil 
„Välk ja pauk“ 3. koha
Laura-Liis Kruus - lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel, on saavutanud maakondlikul emakeele olümpiaadil 9-ndate 
klasside arvestuses  1. koha ja vabariiklikul emakeele olümpiaadil 10. koha ning maakondlikul füüsika ja keemia viktoriinil 
„Välk ja pauk“ 3. koha 
Hanna Merily Lepind-  lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel 
Lenna Migur - lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel
Gert Mägi - lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel
Kristiin Sagur - lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel
Kelli Hints - lõpetab 9. klassi kiituskirjaga
Carmen Lehtmets - lõpetab 9. klassi kiituskirjaga
Sten Tänavsuu - lõpetab 9. klassi kiituskirjaga, on  saavutanud Harjumaa noorte meistrivõistlustel kaugushüppes 1. koha, 
kõrgushüppes ja 60 m jooksus 2. koha
Ats Kanarbik - on saavutanud maakondlikul füüsika ja keemia viktoriinil „Välk ja pauk“ 3. koha 
Joosep Alev - on saavutanud maakondlikul füüsika ja keemia viktoriinil „Välk ja pauk“ 3. koha ning Harjumaa sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel  kuulitõukes 3. koha
Jorgen Janter- on saavutanud auhinnalisi kohti võistlustantsus nii kodu- kui ka välisvõistlustel

Õpetajad:
Agne Luur - tänukiri õpilaste eduka juhendamise eest emakeele olümpiaadidel
Maimu Torn - tänukiri õpilaste eduka juhendamise eest füüsika ja keemia olümpiaadil 
Maali Kanemägi - tänukiri õpilaste eduka juhendamise eest füüsika ja keemia olümpiaadil
Merle Kants - tänukiri maakondliku inglise keele teemapäeva korraldamise eest
Astrid Kõva - tänukiri maakondliku inglise keele teemapäeva korraldamise eest 
Anna Lutter - tänukiri Kurtna kooli projektipäeva korraldamise eest ning õpilaste eduka juhendamise eest Mini Nnegavati 
konkursil
Rein Raspel - tänukiri õpilaste eduka juhendamise eest maakondlikel võistlustel ning Kurtna Kangutaja korraldamise eest
Triin Tubala - tänukiri panuse eest lasteaiaelu rikastamisel
Merli Männamaa - tänukiri panuse eest lasteaiaelu rikastamisel
Piret Reinmann - tänukiri õpilaste eduka juhendamise eest noorte kotkaste ja kodutütarde võistlustel

Direktori tänuõhtu
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Valla tänukirjade saajad

Mari-Liis Saarmäe töötab Kurtna Koolis klassiõpetajana. 
Ta teeb oma igapäevast tööd äärmise põhjalikkusega. Kõik 
tunnid, klassiõhtud, õppekäigud jm tegevused on hästi läbi 
mõeldud ja ette valmistatud. Mari-Liis Saarmäe on õpetajana 
silma paistnud ka kui väga tugev erivajadustega laste toetaja 
ning õpilaste individuaalsete eripäradega arvestaja.

Aivi Allas töötab Kurtna Koolis lasteaia õpetaja abina. Ta on 
oma tööd tehes silma paistnud lapse eriti hooliva ja südamliku 
toetajana ning ei piirdu ainult oma otseste tööülesannete 
täitmisega. On oma olemuselt vaikne toimetaja, kuid rühma 
laste ning kolleegide poolt väga hinnatud.

Gähtlin Leppänen on Kurtna Kooli psühholoog. Ta on silma 
paistnud oma ala tunnustatud spetsialistina nii koolis kui Saku 
vallas ning koolitajana ka laiemalt. On üks Spin programmi 
käivitajaid Saku vallas. Tegutseb ka noorte spordipsühholoogina.

Katrin Kalvik töötab Kurtna Koolis klassiõpetajana. Ta on 
aktiivne ja ettevõtlik õppetegevuse mitmekesistaja. On Kurtna 
Kooli mesinduse õppekava väljatöötaja, mesila eestvedaja ning 
selle tegevuse tutvustaja koolist väljaspool.
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TÜDRUKUD

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ingrid Lisett Reinpõld  1.-2. 60m jooks  10,38   2012
Lenna Ilves   1.-2. Kaugushüpe  3.27   2016
Vivian Vardja   1.-2. Kõrgushüpe  1.05   2018
Elle-Liis Liivas   1.-2. Pallivise  18.80   2013
Petra Laur   1.-2. 250m jooks  56,95   2015
Petra Laur   1.-2. 300m jooks  1.05,02   2013
Deliise Martma  1.-2. 400 m jooks  1.38,64   2022
Ingrid Lisett Reinpõld  1.-2. 600m jooks  2.28,89   2012

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Lenna Ilves     E 60m jooks  9,48   2017
Lenna Ilves     E Kaugushüpe  3.51   2017
Lenna Ilves   E Kõrgushüpe  1.15   2017
Elle-Liis Liivas   E Pallivise  26.30   2014
Emma Isabel Safronov  E 200m jooks   49,76   2019
Adele Järvik   E 250 m jooks  47,67   2021
Petra Laur   E 300m jooks  56,95   2015
Ines Alango   E 500 m jooks  2.13,46   2016
Katrin Anethe Toomson   E 600m jooks  2.24,51   2012

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Lenna Kuklas   D 100m jooks  17,12   2018
Lenna Ilves   D Kaugushüpe  4.10   2018
Lenna Ilves   D Kõrgushüpe  1.25   2018
Elle-Liis Liivas   D Pallivise  33.25   2015
Lenna Ilves   D 250m jooks  44,76   2018
Petra Laur   D 300m jooks  56,95   2015
Rachel Stöckenius  D 400m jooks  1.35,56   2019
Maria Lutter   D 600m jooks  2.12,80   2012
Lenna Kuklas   D 800m jooks  3.38,18   2018

NEIUD

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ingrid Lisett Reinpõld  C 60m jooks  8,85   2016
Lenna Ilves   C 100m jooks  14,48   2020
Lenna Ilves   C Kaugushüpe  4.20   2018
Lenna Ilves   C Kõrgushüpe  1.60   2020
Anna-Maria Kiis  C Pallivise  40.00   2014
Heike Eleri Määrits    C Kuulitõuge (3kg) 7.27    2022
Lenna Ilves   C 200m jooks  30,85   2019
Anni Leen Järvik  C 250m jooks  40,64   2021
Petra Laur   C 300m jooks  56,95   2015
Sandra Suvinõmm  C 400m jooks  1.19,10   2022
Petra Laur   C 500m jooks  1.44,95   2017
Maria Lutter   C 600m jooks  2.12,80   2012
Grettel Tõkke   C 800m jooks  3.10,17   2022

Rekordid
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POISID

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Sander Lepik     1.-2. 60 m jooks  10,95   2012
Tanel Kütaru   1.-2. Kaugushüpe  3.29   2016
Uku Saar   1.-2. Kõrgushüpe  1.15   2018
Remy Mesila   1.-2. Pallivise  29.40   2018
Remy Mesila     1.-2. 250 m jooks  46,70   2018
Richard Karel Kristal  1.-2. 300 m jooks  59,51   2014
Rolan Lind   1.-2. 400 m jooks  1.26,37   2022
 
Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ian Tänavsuu     E 60 m jooks  9,68   2012
Robin Isok   E Kaugushüpe  3.56   2015
Uku Saar   E Kõrgushüpe  1.15   2018
Riko Rosenvald  E Pallivise  33,00   2021
Riko Rosenvald  E 250 m jooks  43,45   2021
Sten-Marten Zuts  E 300 m jooks  55,29   2015
Otto Alexander Hellaste   E 600 m jooks  2.29,12   2012

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Siim Seiton   D 60 m jooks  8,97   2016
Kert Leppänen   D Kaugushüpe  4,00   2021
Uku Saar   D Kõrgushüpe  1.15   2018
Siim Seiton     D Pallivise  46.80   2016
Egert Tammeleht  D 250 m jooks  42,16   2021
Sten-Marten Zuts  D 300 m jooks  55,29   2015
Lennart Liba   D 400 m jooks  1.32,45   2019
Jan-Eerik Kiik   D 600 m jooks  2.13,14   2014

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ingrid Lisett Reinpõld  B 60m jooks  8,45   2018
Lenna Ilves   B Kaugushüpe  4,87   2022
Lenna Ilves   B Kõrgushüpe  1.45   2019
Anna-Maria Kiis  B Pallivise  49.90   2015
Katariina Kalju    B Kuulitõuge (3kg) 11.68   2020
Kaili Kütaru   B 200m jooks  33,61   2015
Ingrid Lisett Reinpõld  B 250m jooks  39,00   2018
Anni Leen Järvik   B 400 m jooks  1.09,89   2022
Anastassia Azarova    B 500m jooks  1.42,66   2011
Karina Polma   B 600m jooks  2.04,72   2015
Mia Loviisa Tänavsuu  B 800m jooks  2.57,13   2017
Cristel Veber/Merilin Kurn B 1000m jooks  4.30,92   2012

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Kaili Kütaru   A 60m jooks  9,44   2017
Cristel Veber   A Kaugushüpe  4.67   2013
Lenna Ilves   A Kõrgushüpe  1.45   2019
Anna-Maria Kiis  A Pallivise  49.90   2015
Katariina Kalju  A Kuulitõuge (3kg) 11.21   2019
Ingrid Lisett Reinpõld  A 250m jooks  39,00   2018
Karina Polma   A 600m jooks  2.04,72   2015
Mia Loviisa Tänavsuu  A 800m jooks  2.57,13   2017
Cristel Veber/Merilin Kurn A 1000m jooks  4.30,92   2012
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NOORMEHED

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Martin Hermlin / Ian Tänavsuu C 60m jooks  8,64   2012/2014
Sten Tänavsuu   C 100m jooks  13,76   2018
Sten Tänavsuu    C Kaugushüpe  4,64   2018
Martin Hermlin  C Kõrgushüpe  1.45   2012
Siim Seiton   C Pallivise  52,90   2018
Raymond Alunurm  C Kuulitõuge (3 kg) 7.24   2013
Dominic Kõva   C 250m jooks  39,49   2021
Sten-Marten Zuts  C 300m jooks  55,29   2012
Egert Tammeleht  C 400m jooks  1.12,33   2022
Martin Hermlin  C 600m jooks  2.00,36   2012
Egert Tammeleht  C 800m jooks  2.41,42   2022
Dominic Kõva   C 1000m jooks  4.03,37   2019
Ralph Rupert Nigul  C 1500m jooks  5.40,12   2016

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ian Tänavsuu   B 60m jooks  7,57   2016
Ian Tänavsuu   B 100m jooks  12,50   2016
Ian Tänavsuu   B Kaugushüpe  5.90   2016
Sten Tänavsuu   B Kõrgushüpe  1.75   2020
Kristen Niilop   B Pallivise  62.20   2014
Morten Järv      B Kuulitõuge (4kg) 11.16   2017
Siim Seiton   B Odavise (600gr) 36.54   2019
Sten Tänavsuu   B 200m jooks  28,31   2019
Ian Tänavsuu   B 250m jooks  33,39   2016
Mattias Hõrak   B 300m jooks  45,40   2022
Dominic Kõva   B 400m jooks  1.07,0   2022
Carl Saem   B 600m jooks  1.42,50   2015
Kaarel Maasalu  B 800m jooks  2.24,28   2012
Jan Vallimäe   B 1000m jooks  3.05,45   2019
Jan Vallimäe   B 1500m jooks  4.58,88   2019

Ees- ja perekonnanimi  Klass Ala   Tulemus  Aasta
Ian Tänavsuu   A 60m jooks  7,39   2018
Ian Tänavsuu   A 100m jooks  12,37   2017
Ian Tänavsuu   A Kaugushüpe  6.31   2018
Ian Tänavsuu   A Kõrgushüpe  1.90   2017
Kristen Niilop   A Pallivise  62.20   2014
Morten Järv    A Kuulitõuge (5kg) 11.80   2018
Ian Tänavsuu   A 250m jooks  33,04   2018
Kaspar Merisalu  A 300m jooks  47,06   2017
Ralph Rupert Nigul  A 400m jooks  54,85   2020
Ralph Rupert Nigul  A 600m jooks  1.30,80   2020
Ralph Rupert Nigul  A 800m jooks  2.02,35   2020
Ralph Rupert Nigul  A 1000m jooks  2.40,40   2020
Ralph Rupert Nigul  A 1500m jooks  4.18,18   2020
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Rahuloluküsitlused

KOOL

2022. aasta kevadel  viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide 
rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.  

Kurtna Kooli tulemused
  4. klass   8. klass   Õpetajad  Lapsevanemad
2019  25 (96 %) 15 (79 %)  
2020  24 (96 %) 16 (89 %)  
2021  33 (97 %) 20 (87 %) 11 (46 %) 41
2022            6 (27 %)  21 (95 %)  
        
Õpetajate ja lastevanemate küsitlust sel õppeaastal läbi ei viidud.

Õpilased

4. klass
Osalejaid oli märkimisväärselt vähe. Eesti keskmisest usaldusväärselt kõrgemaid (paremaid) või madalamaid hinnanguid ei 
olnud. Sama tulemus oli meil ka eelmisel õppeaastal. Samas oli näiteks liikumisvõimaluste hinnang Eesti keskmisest lausa ühe 
palli võrra kõrgem.
 

HUVIRINGID LASTEAIAS

Jalgpall Saku Sporting 4-7 aastastele lastele, 
juhendaja Andreas Solom;

Tantsustuudio Dance Company tantsuring
3-7 aastastele, juhendaja Angela Murumaa;

Bel Canto Laulustuudio 3-7 aastastele,
juhendaja Kaie Külasepp.

Kõik huviringid olid lapsevanemale tasulised.

KURTNA KOOLI POOLT PAKUTAVAD RINGID

Akrobaatika (1.-4. klass). Juhendaja Ardo Arusaar.
Akrobaatika (5.-9. klass). Juhendaja Ardo Arusaar.
Jooga (5.-9. klass). Juhendaja Merje Tava.
Kergejõustik (5.-9. klass). Juhendaja Rein Raspel. 
Liiklusring (3. klass). Juhendaja Ülle Allik.
Meediaring (5.-9. klass). Juhendajad Agne luur ja Anna Lutter.
Mesindusring (6. klass). Juhendajad Astrid Kõva ja Katrin Kalvik.
Mudilaskoor (1.-5. klass). Juhendaja Damaris Ilves.
Noored kotkad ja kodutütred (2.-3. klass). Juhendaja Piret Reinmann. 
Noored kotkad ja kodutütred (4.-6. klass). Juhendaja Piret Reinmann.
Noored kotkad ja kodutütred (7.-9. klass). Juhendaja Piret Reinmann.
Rahvatants (5.-9. klass). Juhendaja Eve Lutter.
Robootika (3.-6. klassist). Juhendaja Maire Kärner.
Saviring (2.-9. klass). Juhendajad Maie Härmann ja Ülle Saluvere.
Ujumine (1. klass). Juhendaja Ene Rahuoja. 
Ujumine (2. klass). Juhendaja Ene Rahuoja.
Võrkpall (1.-4. klass). Juhendaja Dmitri Korotkov. 
Võrkpall (5.-9. klass). Juhendaja Dmitri Korotkov.

Huvitegevus

TASULISED RINGID KURTNA KOOLIS

Teadusring “Sherlock” (6.-9. klass). Juhendaja Maali Kanemägi.
Jalgpall (Saku Sporting). Juhendaja Andreas Solom.

Judo. Juhendaja Jaanus Olev.
Kitarriõpe. Juhendaja Mart Abro.

Soololaul. Juhendaja Damaris Ilves.
Taiburing (2.-5. klass). Juhendaja Maali Kanemägi.

Tantsustuudio DC. Juhendaja Angela Murumaa.
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8. klass
Usaldusväärselt kõrgem hinnang anti kooli mainele, liikumisvõimalustele, õpikeskkonnale ja toitlustusele. Eesti keskmisest 
madalamalt hinnati õpilaste autonoomsust ja õppedistsipliini.

Raamatukogus toimus eelmisel õppeaastal kokku 62 erinevat üritust – erinevad väljapanekud, raamatukogutunnid, 
ettelugemised, koolitused, sõnamängud, viktoriinid.

Jätkus kooli traditsiooniline Lugemispuu võistlus, osalesime Eesti Lastekirjanduskeskuse Lugemisisu programmis (lasteaia 
Liblikate rühm) ning Nukitsa konkursi parimate lasteraamatute valimisel.

Poola Vabariigi Suursaatkond tõi õpetaja Katrin Kalvikuga koostöös kooli näituse „Lennake mesipuu poole“.  

Ettelugemispäeval lugesime koolis eesti muistendeid. 

Kurtna kooli raamatukogu tegemisi

LASTEAED

Saku Valla tellimusel toimus 2022. aasta kevadel kõikide valla lasteaedade töötajate personalijuhtimise teemaline tagasiside-
uuring. Uuringu viis läbi PersonaliDisain OÜ.

Uuritavad valdkonnad olid:
    • lasteaia juhtimine;
    • õppekasvatustöö juhtimine;
    • kommunikatsioon;
    • töökeskkond ja töökorraldus;
    • hindamine, tasustamine, arendamine;
    • kaastöötajad ja sisekliima.
Vastajaid oli kokku 11.
Uuringutulemustest selgus, et enim ollakse rahul suhetega lasteasutuses, koostööga ja info liikumisega.
Parendusvaldkondadeks on: 
    • tunnustamine;
    • õiglane kohtlemine;
    • otsuste ellu rakendamine;
    • füüsilise ja vaimse töökeskkonna tingimuste parandamine;
    • töötasu.
Tulenevalt uuringutulemustest on töötajate rahulolu tõstmiseks planeeritud edasised tegevused:
    • tunnustussüsteemi tutvustamine, täiendamine ja rakendamine;
    • uurida, milliseid tegevusi tõlgendatakse tunnustamisena ja millised on töötajate konkreetsed ootused;
    • metoodilise sisuga koosolekute korraldamine 1-2 korda kuus;
    • avatud tegevuste korraldamine tagasiside võimaldamiseks;
    • arutelude algatamine erinevatel teemadel;
    • leida uusi võimalusi töötajate kaasamiseks erinevatel teemadel; 
    • logopeedi tööruumi ehitamine/sisustamine;
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annalutter.KUUT
Bel Canto Lastelaulustuudio
Dance Company
Eesti Töötukassa
Hansabuss AS
Haridus- ja Noorteamet
ITK mobiilne silmakabinet
Kaitseliidu Harju malev

    • teise korruse lisaklassiruumi väljaehitamine
    • lasteaia lisakabineti väljaehitamine
    • spordihoone peaukse ümbruse fassaadi remont
    • raamatukogu terrassi remont/väljavahetamine
    • lasteaia vundamendi panduse remont
    • hoone puitfassaadi korrastustööd
    • hoone vihmaveesüsteemide korrastus- ja vahetustööd 
    • hoone sisevalgustite osaline väljavahetamine

Täname koostööpartnereid

Kajamaa Kool
Kiisa Noortekeskus
Kiisa Rahvamaja
Lasteaed Päikesekild
Lasteaed Terake
MTÜ Kurtna külaselts
MTÜ Ökokratt
Pildikompanii

Millele majandusraha kulus

Sügisesel koolivaheajal külastasid raamatukogu Erasmuse programmi õpetajad. 
Novembris käisid raamatukogus töövarjuks 9. klassi õpilased Ines Alango ja Beatrice Põldsaar. 

Jaanuaris avas vallavanem Martti Rehemaa raamatukogude aasta. Vallavanem luges ette õpilastele Piret Raua lasteraamatut 
„Tobias ja teine b“ ja rääkis enda lapsepõlve lemmikraamatust „Bullerby lapsed“. 

Lisaks toimus raamatukogus mitmeid individuaalkoolitusi, mille käigus õpiti kasutama internetti  igapäevaste toimingute 
tegemiseks.   

Emakeelepäeval toimus kirjandusmäng „Kas tunned eesti lastekirjandust?“.

Raamatukogus kuulasime üle-eestilist emakeele lugemisaktsiooni, mille käigus eesti kirjanikud lugesid päikesetõusust 
päikeseloojanguni 10 minuti pikkuseid valitud eestikeelseid tekste.

Raamatupuu lugemisvõistluse võitis 3. klass (174  raamatut), teiseks tuli 2. klass (118 raamatut) ja kolmandaks 1. klass (78 
raamatut). Aasta lugeja oli Adeele Hussar.

Tublid lugejad olid veel Jörgen Rehepapp, Kaur Kurvits, Uku Anier, Marta Moor, Säsili Reesna, Keira Rosenvald, Elisabeth 
Rätsnik, Hanna Soots, Johanna Pähn, Lenna Ilves.

Meie raamatukogus loeti kõige enam Ilmar Tomuski, Martin Widmarki, Astrid Lindgreni, Aino Perviku, Piret Raua, Andrus 
Kivirähki ja Eno Raua raamatuid ning Walt Disney koomikseid.   
Endiselt on lugemise tipus kooli aastaraamatud.

Enim loetud teavikud olid „Matemaatika õpik 5. klassile 1. ja 2. osa“, „Krabat“, „Meelis“, „Sirli, Siim ja saladused“, „Tobias ja 
teine b“. 

Viimased aastad näitavad lugemises langustrendi. Käib arutelu, kuidas ja millega lapsi rohkem lugema saada, sellega püüame 
tegeleda ka meie. 

Ootame kõiki raamatukokku!  

Ülle Loik
raamatukoguõpetaja 

Politsei- ja Piirivalveamet
Rajaleidja keskus
Saku Gümnaasium
Saku Lions Klubi
Saku Muusikakool
Saku Noortekeskus
Saku Priitahtlikud Pritsimehed
Saku Spordikeskus

Saku Vallaraamatukogu
Saku Vallavalitsus
Tantsukool Danceland
Tartu Ülikool
Valga Kutseõppekeskus
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Jaanuarist tööle asunud muusikaõpetaja jagas täna majas kogetut: „ Ajab 
lausa pea ringi käima, kui palju erinevaid üritusi teil majas samaaegselt 
toimub!“ Ja seda ütleb lektorina erinevates maailmajagudes töötanud 
suurte kogemustega Anu!
Kui vaid võimalus, lasen alati endale mett mokale määrida, tee seda sina 
ka 

rid. Maipõrnikate rühma lapsed (3-aastased) soovisid korduvalt 
lavale pääseda, kuid sellel korral kahjuks veel tulutult       .

         Kolmapäeval ootas rühmatäis lapsi all lasteaia koridoris bussi. 
Peatused, ülekäigurajad ja asula sildid kenasti liiklusmärkide-
ga tähistatud. Kellele eelnev jutt segaseks jäi, siis tegu oli Triin 
Tubala õppetegevusega Mesimummudele. Vahvasti teostatud, 
Triin! Isegi mulle tundus korraks, et kohe-kohe tuleb sealt kooli 
poolt üks päris buss. 

Mesijutt. Mesijutt?? Mesijutt!!!

        Õuevahetunni ajal proovis üks 1. klassi õpilane meenutada, kus ta on direktorit varem näinud. Mõne hetke pärast hüüatas, 
meelde tuli – merekoolis (ilmselt mõtles ikka ujumistunde, mitte…)      . Kaugsõidukapten söandab arvata, et seilame hetkel 
üsna tuulisel merel, see aga teeb elu huvitavaks. Õppeaastale on tuuline hoog sisse antud!

       Käisime üleeile lõuna ajal kõik rühmad läbi. Õpetajad jõudsid viitega magamistoast rühmaruumi, kõigil huulil üks ja see-
sama selgitus, et tegin tööd ja panin lapsi magama….       ! Helgeid hetki igasse tööpäeva!

        Täname kõiki meepäeva laadal osalejaid, nii müüjaid kui ka ostjaid! Uue mesilaspere soetamiseks kogunes heategevuslikul 
laadal kokku rekordiliselt ligi 200 eurot. Menukiks osutusid meie mesinike Katrini ja Astridi valmistatud maitsemeed

Keegi on unustanud õpetajate toa lauale kõrvaloleva pildi.
Nädalavahetusel otsin endas rõõmunähte, vajadusel konsulteerin 
sõpradega ja testin rõõmu sümptomeid nendel.
Puhangu hoiatus, liigsel tarbimisel taaskord nakkusoht!!

        Tänase muusikapäeva trepikontserdi menu ületas kooli pii-

      Ülle L: Ma ei ole oma elus näinud mitte kunagi nii agaralt (eesti) keelt õppivat inimest, kui Taiwani praktikant Wang, kes 
pakkus neljapäeva hommikul õpetajate toas palju rõõmu ja head tuju. Dialoog oli meil umbes selline: 
Ülle L.: „Tere!“
Wang: „Sa oled täna nii ilus!“
Ülle L.: „Tänan!“
Wang: „Mida Sa teed?“
Ülle L.: „Töötan raamatukogus.“
Wang (hüperrõõmsalt): „Aaa, you are Ülle who I met. Two Ülles´s .“
Ülle L.: „We have 3 Ülle’s.“
Vahepeal oli jutt inglise keeles, kes on kolmas Ülle ja seletused eestikeelsete sünonüümide kohta.
Wang Ülle A.-le: „Mida Sa teed?“
Ülle A.: „Viskan prügi prügikasti.“ 
Wang Merlele: „Sa oled täna nii ilus!“
Merle: “Aitäh!“
Wang Merlele:“ Mida Sa teed?“
Merle: “Lõikan.“ 
Jne. 
Wang sai 15 minuti jooksul pool oma vihiku lehekülge täis kirjutatud. Jube tore! 
PS. Mina ei tea, kuidas taiwanlase nimi õigesti on, mina pean nüüd tema nime ära õppima.
(Õigesti on Fang Yu)

     Esmaspäeva hommikul tööle tulles oli peamaja ukse eest osaliselt 
lumi lükkamata. Ikka selleks, et saaks kirjutada lume sisse kõikidele 
märkamiseks "Rõõmsat päeva!" Aitäh, õuehaldjas, sellised tervitused 
teevad päevale nii nunnu alguse. 
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        Üks väike tähelepanek möödunud reedest. 1. klassi poisid ootasid džuudotrenni. Raamatukogus oli oldud, puupõranda 
peal joostud, pingil istutud, riided vahetatud, aga ikka tuli veel oodata… Üks poiss võttis kotist välja muusikaõpiku ja hakkas 
laulma jõuluteemalist regilaulu. Tema ees ja teised järel. Järgmisena võeti ette jõululaulud, mis tulid peast. Nii lauldi järjest 5-6 
laulu. Kui Veljo Tormis oleks seda kuulnud…

        Tekkis võimalus korraks külastada 7. klassi jõuluetendust lasteaiale: viimne kui üks laps jälgis õhinaga. Jälgisin ka ise eten-
duse sündmusi sellise põnevusega, et raske oli ümber lülituda uutele tööülesannetele. Lavakas, hoia alt, uus põlvkond näitlejaid 
on sündinud!

Emakeelenädala mõttekild lasteaiast:
Mis on emakeel: „ See, kui laps segab jutule vahele, aga tegelikult ei tohi.“
Töönädala lõpuni arendan endas kannatlikkust ja ei sega kolleegide jutule vahele

       Õpetajad Merle ja Astrid sagivad edasi ja tagasi… Nad valmistuvad peatselt algavaks inglise keele teemapäevaks. 14 kooli 
võtavad üritusest osa. Tore on jätkuvalt õhinal ja innuga toimetavaid kolleege märgata. Küll on ikka meil tublid õpetajad, kes nii 
suuri üritusi võtavad vaevaks korraldada. Jõudu ja jaksu!

      Emadepäeva ürituse sissejuhatus oli läbilõige meie maja kasvandikest - esinejaid oli lasteaialastest põhikoolilõpetajateni 
välja. Õhinat jätkus ka kõikidesse töötubadesse, maja oli keldrist pööninguni melu täis ning tegevust jätkus õuegi. Emade 
ja laste rahulolevad näod fotodel andsid tunnistust, et sellist hõngu leiab ainult meilt. Suur tänu kõikidele juhendajatele, 
korraldajatele,  töötubade meistritele ning loomulikult ka emadele/vanaemadele ja lastele! Nii muljetavaldavalt suurt hulka 
ühel üritusel kaasahaaratuid ei olegi veel olnud. Üritust ettevalmistanud töörühma sünergia teostus parimal moel. See annab 
julguse jätkata samas vaimus.  

       Täna hommikul vaatasin vesise suuga pealt kuidas Mesimummud sõid hommikusööki õues        .
See ongi oskus hetkes elada ja seda nautida…

Õppeaasta lõpu eel: 
Õhtul lamad liikumatuna diivanil, taustal  kõlavatest uudistest ükskõik… Hommikul ärkad miinustundega, virgumine ei taha 
lõppeda… Aga ikkagi on lahe, et käimas on just see, mis on!
Lõpuks ometi on saabumas vabadus, kus teen, mida tahan! Ja seda soovin Sullegi
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Lõpetajad

Jaaniussid

LiblikadLepatriinud  

Lasteaia lõpetajad

                            Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laborum. Et commodi Quis et placeat

                              Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam 
odio non sint recusandae. Aut soluta rerum eos laboriosam galisum est natus quia sed quia 
incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia non 
sequi impedit nam laboriosquia omnis

                Lorem ipsum dolor sit amet.  f 
fEum itaque molestiae sed minus omnis 
sed totam odio non sint recusandae.
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9. klass

Põhikooli lõpetajad

                  Lorem ipsum dolor sit amet. Eum itaque molestiae sed minus omnis sed totam odio non sint recusandae. Aut soluta rerum 
eos laboriosam galisum est natus quia sed quia incidunt qui architecto eligendi qui deserunt sint. Et quaerat corrupti aut dolores quia 
non sequi impedit nam laboriosam veritatis.  Aut error incidunt cum debitis quam sed quia omnis qui quas velit et iure architecto vel 
maxime laborum
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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


