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Kurtna Kooli eelkäija Kurtna Lasteaed-Algkool alustas tööd 01.09.1989. aastal. Novembris 2007 alustati koolihoone reno-
veerimis- ja juurdeehitustöödega. Ühtlasi otsustas Saku Vallavolikogu kujundada Kurtna Lasteaed–Algkool ümber lasteaed-
põhikooliks nimetusega Kurtna Kool, mis uuenenud hoone ja õppekavaga alustas tööd 01.09.2008.
Kui 2008. aastal alustas Kurtna Kool õppetegevust 220 lapsega, siis 2013. aastaks oleme kasvanud 316 lapseni. Suurenenud laste 
arv esitab suuremad nõudmised ka lasteaiale ja koolile.
Oma kooli väärtuseid viime ellu läbi missiooni, visiooni ja kooli traditsioonide. Meil on olemas oma tunnuslause. Õppeaasta 
tegevused ja eesmärgid sõnastatakse iga-aastaselt.
Oleme uhked oma kooli üle, unistame suurelt ning pürgime kõrgele.

Missioon

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

Visioon

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

Tunnuslause

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

Sümboolika

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

Kooli missioon, visioon, väärtused ja sümboolika

Väärtused

Sõbralikkus

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

Tarkus

Oleme erinevad,
ent me kõik suudame õppida.

Ühistunne

Tulemus sünnib ühise pingutuse tulemusena,
igaühe panus on oluline.



4

Aastal 2008, kui Kurtna Kool renoveeriti, sai uue kuue ka kooli tunnuslause, milleks on: mesi peitub igas õies. Kohalik kogu-
kond eesotsas Kurtna külaseltsiga otsustas koolile kinkida mesitarud. Kooli tunnuslausest ja saadud kingitusest on alguse 
saanud mesilaste eest hoolitsemise traditsioon. Kooli direktor koos kahe õpetaja ja igal aastal kuuenda klassiga toimetavad 
mesilas aastaringselt.
Võib julgelt väita, et kooli tunnuslause on meil kõigil keelel ja meelel.

Kurtna Kooli mesila
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Aivi Allas  LA õpetajaabi
Eda Arulaid    LA õpetaja
Anne Ehatamm  algõpetus, klassijuhatamine
Ivi Hõrak  LA õpetaja
Maie Härmann  algõpetus, klassijuhatamine
Malle Ilves  LA õpetajaabi
Helle Imme  LA õpetaja
Priit Jõe    direktori kohusetäitja
Mall Jürgenson  majaperenaine
Liisa Kajaste  LA õpetajaabi
Katrin Kalvik  algõpetus, klassijuhatamine
Taimi Kanger   muusika, klassijuhatamine
Tamara Kasemets LA õpetaja
Nonna Kesküla  võimla administraator
Marko Kibuspuu  direktori asetäitja majandusalal
Pirje Kivestu  LA õpetaja
Imbi Klaassen  LA õpetajaabi
Kairi Koolme  algõpetus
Külli Kruus  LA õpetaja
Triinu-Liis Kull  algõpetus, klassijuh, LA muusikaõpetus
Astrid Kõva  algõpetus, klassijuhatamine
Merle Laur  algõpetus, klassijuhatamine, inglise keel
Anne Lill  LA õpetaja
Anneli Lillepool-Herr majahoidja
Eve Lutter  LA liikumisõpetaja, rütmika
Virge Meier  tervishoiutöötaja
Olga Nikiforova  vene keel
Kaie Ojassalu  eripedagoog, abiõpetaja
Kaire Oks  LA õppealajuhataja, LA õpetaja
Rein Raspel  treener/ringijuht, kehaline kasvatus
Terje Alev  sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja,
   matemaatika

Töötajad

Pille Ots  LA õpetajaabi 
Maarika Paabstel  LA õpetajaabi
Monika Paasma   LA õpetajaabi 
Kairi Pihlak  LA õpetaja
Sirje Piho  ajalugu, ühiskonnaõpetus
Maie Pilt  LA õpetaja
Aivar Pilv  tööõpetus
Inna Pukk  koristaja
Ott Rovgeiša  füüsika
Krista Rüütel  LA õpetaja
Kristjan Saar  liikumis- ja ujumisõpetaja
Ülle Saluvere  kunstiõpetus
Airi Siim  LA õpetaja
Tiina Susi  LA õpetaja
Argo Zirk  treener
Ingrid Žukovski   võimla administraator
Triin Tammela  LA õpetaja
Triin Tammur  algõpetus, klassijuhatamine
Merje, Tava  huvijuht, ujumisõpetaja
Leelo Telling  LA õpetaja
Urve Telliskivi  administraator
Jürgen Tina  infojuht, kunstiõpetus
Elle Turp  juhiabi
Tiina Turp  pesulao perenaine, koristaja
Hilja Tuvik  koristaja
Merike Vahtre  logopeed
Katriin Valdre  eesti keel, kirjandus
Katrin Veldermann LA õpetajaabi
Ülle Vomm  koolipsühholoog
Piret Väljaots  LA õpetaja
Tuulike Pajumets kehaline kasvatus, inimese-
   õpetus, klassijuhatamine
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Sipelgad

Maipõrnikad

Kurtna kool on aasta-aastalt kasvanud. 2012-2013 õppeaastal oli meid:

• lasteaias 133 (4. märtsi seisuga 149)
• koolis 1. septembri seisuga 165
• kooli töötajaid 59
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Jaaniussikesed

Mesimummid
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Lepatriinud 

Õnnetriinud
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2. klass

1. klass
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4. klass

3. klass
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5. klass

6. klass
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7. klass 

8. klass
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9. klass

Lasteaia õpetajad Ees istub: Kristjan Saar. 1. rida vasakult: Kaire Oks, Eda Arulaid, Krista Rüütel, Leelo Telling, Triinu-Liis Kull, Ivi 
Hõrak, Triin Tammela. 2. rida vasakult: Helle Imme, Tiina Susi, Pille Ots, direktori kt Priit Jõe, Airi Siim, Kairi Pihlak, Piret Väljaots.
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Kooli personal 1. rida vasakult: Krista Rüütel, Nonna Kesküla, Kristjan Saar, Helle Imme, Kaie Ojassalu, Merle Laur, Ivi Hõrak. 2. rida
vasakult: Piret Väljaots, Katriin Valdre, Tiina Susi, Triin Tammur, Pille Ots, direktori kt Priit Jõe, Maie Härmann, Anne Ehatamm, Kairi 
Pihlak, Leelo Telling, Triinu-Liis Kull. 3. rida vasakult:  Jürgen Tina, Terje Alev, Merike Vahtre, Taimi Kanger, Airi Siim, Triin Tammela, Elle 
Turp, Ülle Loik, Kaire Oks, Eda Arulaid.

Õpetajad 1. rida vasakult:  Ott Rovgeiša, Jürgen Tina, direktori kt Priit Jõe, Aivar Pilv. 2. rida vasakult: Astrid Kõva, Terje Alev, Merje Tava, 
Merle Laur, Maie Härmann, Triinu-Liis Kull. 3. rida vasakult: Taimi Kanger, Eve Lutter, Katrin Kalvik, Katriin Valdre.
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•  Liigu – palju õuesõpet, kord nädalas toimuvad õppekäigud väljaspool territooriumi, sportlikud üritused
• Märka – muutused looduses kindla objekti näitel, inimestevahelised suhted, liitumine projektiga
  „Kiusamisest vaba lasteaed“
• Kaasa – koostöö lastevanemate ja teiste huvigruppidega, “Töövarju” projekt Päikesekillu lasteaias

Õppeaasta peaeesmärgid koolis:

1) keskkonnateadlikkuse tõstmine;
2) funktsionaalse lugemisoskuse parandamine.

• Õuesõpe vähemalt kord nädalas
• õppekäigud rühmade vaatlusaluste 
objektide juurde
• Seenelkäik 
• Koolieelikute spordipäevad 3 * aas-
tas koos Saku lasteaedadega
• Spordipäev sügisel
• Suusatunnid vanemate rühmade 
lastele
• Vastlapäev
• Mesimummude õ/k Mahtrasse
• Mesimummud ja Maipõrnikad 
nukuteatris
• Õnnetriinud ja Lepatriinud Estonias
• Jüriöö jooks
• Osalemine üle-eestilisel lasteaedade 
spordipäeval Audenteses
• Koolieelikud rahvatantsupäeval 
Laulasmaal
• Jalgrattapäevad
• Õpetajate õ-n/väljasõit Kihnu 
saarele
• Tegutses kolm liikumistegevust 
pakkuvat huviringi – jalgpall, judo, 
ujumine
• Takistusjooks ümber koolimaja

PEREPÄEV KURTNA PUHKE-
KESKUSES LÄBIB KÕIKI KOLME 
MÄRKSÕNA!

• Rühma vaatlusaluse objekti muu-
tuste märkamine õ-a jooksul
• Seenelkäik
• Töötajate õ-a alguse ühisüritus loo-
maaias A. Turovski juhendamisel
• Koostöö eripedagoogi, logopeedi ja 
psühholoogiga
• Koolitus „Varajane märkamine“
• Koolitus „Lugemisoskuse kujun-
damine“
• Koolitus õpetajaabidele – P. Kriisa
• Liitumine projektiga „Kiusamisest 
vaba lasteaed“
• Lihavõtte näitus (märka ilu!)
• Esmaabi koolitus lastele (Punane 
Rist)
• Käitumine tulekahju korral (õppus 
lastele, Päästeamet)
• Esiletõstmised Mesijutu rubriigis

• Valla koolieelikute ühised spordi-
päevad
• Sügislaat
• Vanemate kaasamine rühma pro-
jekti
• Ühised mängupeod
• Isadepäeva üritused rühmades
• Ühised jõulupeod
• Ühised emadepäeva peod
• Päikesekillu õpetajate õppekäik 
Kurtnasse
• Projekt „Töövari“: Kurtna -Päike-
sekild
• Pensionäride ühendusele kontsert 
Vabariigi aastapäeval
• Klassikalise muusika kontsert 
lastele – Eda
• Saku Muusikakooli laste kontsert 
• Lihavõttenäituse ühine korralda-
mine
• Ülekooliline jüriöö jooks, perepäev
• Eve ja Triinu-Liisi lahtised tunnid 
Raplamaa muusikaõpetajatele
• Uue arengukava arutelu õpetajatega 
ja õpetajaabidega
• Lastevanemad rühmas õpetajate-
päeval ja koolituse ajal
• Direktor luges ettelugemise päeval 
lastele muinasjutte
• Jõulukaartide meisterdamine vallale
• Tagasi kooli raames kaks külalist
• Saku Päästekomando tuletõrjeauto 
esitlus
• Praktikandid lasteaias – Raili, Mer-
je, Maarja, Eneli
• KIK projekti kirjutamine koostöös

LIIGU – MÄRKA – KAASA tegevused lasteaias 2012/2013  

LIIGU MÄRKA KAASA-
sime või saime ise kaasatud

Õppeaasta moto lasteaias:  liigu – märka – kaasa
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KIK projekt
Kurtna Kooli õpilased kui keskkonnateadlikud tarbijad.

Kust tulevad „beebiporgandid“ ehk kuidas Kurtna Kooli õpilastest saavad keskkonnateadlikud tarbijad.

Sel õppeaastal on Kurtna Koolis käsil esimene Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)  rahastatud projekt. Selle peamisteks 
eesmärkideks on suurendada õpilaste arusaama üksikisiku ja tema valikute tähtsusest elukeskkonna säilimisel ning kindlasti 
pole vähem oluline õppeainetevahelise lõimumise suurendamine ja koostööoskuste arendamine nii õpilaste kui ka õpetajate 
vahel.Hiina vanasõnagi ütleb: „Ütle mulle ja ma unustan. Näita mulle ja ma mäletan. Kaasa mind ja ma saan aru.” Kuidas oleme 
kaasanud õpilasi, et tõsta nende keskkonnateadlikkust ja liikuda loodussõbraliku ning jätkusuutlikke põhimõtteid edasi andva 
kooli suunas?
Projekti olulisem osa oli klasside uurimuslike tööde läbiviimine. Seepärast alustasime õpetajate kui uurimustööde juhendajate 
koolitusega. Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro andis ülevaate oma kooli kogemusest uurimuslike õpilastööde 
korraldamisel. Ta tõi välja põhilised komistuskivid, miks siiamaani pole suudetud heal tasemel uurivat  projektõpet koolides 
kohaldada, aga ka õpetaja muutunud rolli uue õppekava valguses. Tõdesime, et olulisel kohal on õpilane, mitte programm, mida 
TULEB õpetada. Hea lähtepositsioon edukaks projektiks oli seega loodud.
Igale klassile oli määratud oma uurimisvaldkond. Teemaga tutvumine toimus nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt, kus klassid 
külastasid keskkonnasõbralikke ettevõtteid.
Käidi tutvumas köögivilja kasvatusega (Kiltsimäe talu ja Kadarbiku talu), eestimaise piima, jogurti ja juustu valmistamisega 
(Esko talu), jäätmete ja pakendite taaskasustuse võimalustega (Tallinna Prügila ja Pakendikeskus),  looduskosmeetika tootmi-
sega (OÜ Nurmeseep), ravimtaimede kasvatamisega (Põhjala talu), mahemaiuste valmistamisega (Karli ja Linda Maiustused) 
ja keskkonnasõbralike trükiste tootmisega (OÜ Ecoprint). Ettevõtete külastuse järgselt meisterdasid õpilased seinaplakatid, mis 
riputati kõigile tutvumiseks üles aatriumisse, et tutvustada, mida uut ja huvitavat õpiti. Näiteks 8. klassi õpilane kirjutab: „Enne 
minekut oli meil palju eelarvamusi ökomaiustuste kohta. Oletasin lihtsalt, et nad pole nii maitsvad kui tavalised maiustused. 
Eksisin, sest kui me Karli ja Linda Maiustuste pereettevõtet külastasime ja saime mahemaiuseid maitsta, olid need isegi pare-
mad kui tavalised maiustused ning vägagi söödavad.“ 3. klassi õpilased said teada, et vanasti, kui seepi tehti, jooksis terve küla 
laiali, sest seebikeetmise lõhn oli kohutav. Räägiti ka omatehtud tükiseebi eelistest poes leiduvate šampoonide ja dušigeelide ees.
Septembrist aprillini keskendusid õpilased uurimusliku projekttöö sisu mõtestamisele – kuidas võimalikult huvitav, igapäevane 
ja tähendusrikas projekt ikka valmis saaks. Milline on meie igaühe roll ja võimalus jätkusuutliku arengu tagamisel?
Näiteks novembrikuus korraldas 5. klass kogu Saku vallas jäätmetekke vähendamise nädala raames annetuskampaania. Kam-
paania käigus kogutud mänguasjad, lauamängud, puzzled, raamatud, lasteriided ja -jalanõud annetati valla abivajajatele.
10. detsembril toimus 2. ja 4. klasside õpilaste mahetoidupäev, kus õpilased valmistavad oma- või lapsevanemate retseptide 
alusel mahedast toorainest koolitoitu. Söögitegemist juhatas Ööbiku gastronoomiatalu peremees Ants Uustalu koos kondiiter 
Kertu Lukasega. Žürii valitud parimat mahetoorainest rooga saame ehk isegi hakata pakkuma kooli toidumenüüs.
Uurimuslikke projekttöid esitleti jüripäeval õpilaskonverentsil, kus anti ülevaade uuritud teemadest, eesmärkidest, tulemustest 
ja järeldustest. Kõike projekti raames toimunut hindas žürii. Konverentsipäeval selgus parima tulemuse saavutanud klass ehk 2. 
klass, kes valis omale 2-päevase preemiareis Saaremaale.
Keskkonnateadlike hoiakute kujundamine on seda edukam, mida rohkem kogetakse õpitut läbi praktilise tegevuse. Projekti üks 
osa nägi ette loodussõbralikest komponentidest toodete valmistamist. Nii lasteaialapsed kui ka kooli õpilased valmistasid jõulu-
deks mesilasvahast küünlaid ja emadepäevaks meisterdasid lapsed looduslikust toorainest huulepalsamit. Ühiselt valmistatud 
tooted tekitasid koolis mõnusa meietunde ja 
loodetavasti kandus kätesoojus ka kõikides-
se kodudesse.
Kurtna Kooli keskkonnaprojekti tõestas oma 
lisaväärtust koolielus: toimus õhinapõhine 
tunni- ja tunniväline õpe. Elulised nähtused 
igapäevaelus saavad selged vastused: „Ma ei 
teadnudki enne, et beebiporgandid on tege-
likult tavalised porgandid”, „Lehmapiim on 
parem kui poepiim“.
KIK-projekt valiti lasteaia/kooli töötajate 
poolt 2012/2013 õppeaasta Kurtna Kooli 
aasta teoks.
Tänased õpilased otsustavad, milline saab 
olema meie tulevik.

Priit Jõe
Kurtna Kooli direktori kt

Aasta tegu
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Kurtna Koolis avati uus lasteaiarühm

Lasteaiakohtade nappus kimbutab täna paljusid Tallinna ümbruse paiku, ka Saku vallas on soovijaid rohkem kui rühmades 
kohti. Kurtna Koolis tegutses siiani kuus lasteaiarühma, kuid poisse-tüdrukuid, kes järjekorras ootasid, tuli järjest juurde. 
Möödunud aasta lõpus tekkis vallavalitsuses mõte koolimajja üks rühm juurde teha. Ruumid projekteeris vallaarhitekt Leho 
Vilu.  Jaanuari  teisel  nädalal alustas OÜ Eesti Varaehitus ümberehitustöödega,  rühmatoad said valmis veebruari lõpus. Nii 
ehitustegevust  kui  mööbliostu koordineeris ja korraldas vallavalitsuse poolt haldusspetsialist Marko  Kibuspuu. Ruumide 
ümberehitamine ja sisustus läksid kokku maksma 34 000 eurot. 18. märtsil oli Liblikate rühma pidulik avamine. Lasteaia saali 
kogunesid töötajad, külalised ja muidugi pisikesed liblikad koos emade-isade ja õdede-vendadega. Uusi lasteaiakaaslasi üllata-
sid kõigepealt vanema rühma poisid-tüdrukud. Nad esitasid Triinu-Liis Kulli juhendamisel mitu vahvat muusikapala, ka toreda 
omaloomingulise regilaulu. Lasteaiaperet ja vanemaid tervitasid vallavolikogu esimees Marianne Rande, vallavanem Kuno 
Rooba, haridus- ja kultuuriteenistuse juht Heli Veersalu. Häid soove jagasid Eve Laiverik ja Marika Korjus Terakese ning Merle 
Perm Nõlvaku lasteaiast. Kooli direktor Priit Jõe soovis, et tiivad väikesi liblikaid üha kõrgemale kannaks, ja tänas kõiki, kes 
uue rühma tekkele kaasa aitasid. Linti seekord lahti ei lõigatud. Selle asemel lendas lae alla hulk kirevaid paberliblikad. Ja olidki 
uksed uudistajatele valla! Mugav magamistuba, mõnus rühmatuba, korralik garderoob, tualettruum… Lastele olid uued ruu-
mid juba tuttavad. Küll aga tekitas palju ärevust pidupäevatort - magus, ilus, rõõmsa liblikapildiga. Kurtna  Kooli  lasteaia  uues 
rühmas sai koha 16 sõimeealist poissi ja tüdrukut. Nende õpetajad on Külli Kruus ja Pirje Kivestu ning õpetaja abi Liisa Kajaste.
(Saku Sõnumid 22.03.2013)

Lasteaed liitus projektiga „Kiusamisest vabaks“

Kevadel 2013 liitus Kurtna Kooli lasteaed programmiga „Kiusamisest vabaks“, mille on koostanud Taani organisatsioon Red 
Barnet (Päästa Laps) ja kroonprintsess Mary fond. Projekti koostööpartnerid on: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna 
Ülikooli eelkoolipedagoogika osakond, Tallinna Haridusamet. 
Kiusamisest räägitakse enamasti seoses kooliga, kuid alguse saab see juba lasteaiast, seetõttu tuleb hakata varakult tegutsema.
Programmiga „Kiusamisest vabaks“ tahetakse arendada lasteaialaste vahel häid, sallivaid ja üksteist austavaid suhteid. Eesmärk 
on saavutada käitumiskultuur, kus lapsed on hoolivamad ja julgevad kiusamise puhul sekkuda, aidates kaaslast, kellel on raske 
end kaitsta. Seega ei ole see programm mõeldud lühiajalisena, vaid peaks hõlmama kogu koolieelset aega. 
Programm keskendub põhimõtetele: 
•  Täiskasvanu vastutab laste seas toimuva kiusamise eest
•  Kiusamisega tuleb tegeleda ennetavalt
•  Kiusamisvastase töö uus sihtrühm on kiusamise pealtvaatajad
    (töö kogu rühmaga)
•  Laste vahel sallivuse, austuse, hoolivuse ja julguse arendamine
Ühise eesmärgi nimel teevad koostööd lapsed, õpetajad ja lapsevanemad.  
Koolituselt saadi kaasa kohver metoodiliste materjalidega, igale lapsele 
oma karu ja üks suur Sõber Karu. Viimane ongi „Kiusamisest vabaks“ maskott. Mängukaru on läbi aegade olnud hinnatud 
kaaslane erinevates kultuurides üle kogu maailma. Karust kiirgab turvalisust, lahkust ja sõbralikkust. Mänguasi peab meenutama 
lasteaialastele, et neil tuleb üksteisega hästi läbi saada – olla hea kaaslane.
Esialgu rakendub programm Maipõrnika rühmas, kuid loodame peagi kaasata ka teisi rühmi.
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II klass
Joosep Fingling 
Werner Hümer 
Hanna Camilla Kadarik 
Pille-Riin Kruus 
Rasmus Loorpuu 
Ingrid Lisett Reinpõld 
Hugo Tõnnus 
Tõnu Urbanik 
Jan Vallimäe 
Johanna Övel 

III klass
Mari Tiitsu 
Maarjo Kungla 
Mia Loviisa Tänavsuu 

IV klass
Mia Kaljula 
Anette Kuldvee 
Robin Piir 
Hanna-Maarja Selde 

V klass
Anette Marie Sults 
Maria Lutter 
Karmen Gloria Kõva

II klass
Sander Lepik 
Stenar Susi 
Ener Tähe 
Sander Smirnov 
Romet Mathias Kivestu 
Caroly Kuningas 
Elle-Liis Liivas 
Rainis Martjan 
Ralph Rupert Nigul 
Janelle Pütt 
Karl Jan Talumees 
Marii Tumm 

III klass
Deivid Michelson 
Kaspar Merisalu 
Nataly Rumjantsev 
Eva Maria Sults 
Marcus Grünberg 
Hannes Markus Selde 
Kris Erik Kaseorg
 
IV klass
Otto Alexander Hellaste 
Janne May Külama 
Sten Rico Mesila 
Katrin Anethe Toomson 

Ainekiituskiri IX klassi õpilastele väga heade tulemuste eest üksikutes
õppeainetes III kooliastmes

Valeria Florina – vene keel
Kevin Frederick Hellaste – inglise keel
Kristjan Kõva – kehaline kasvatus
Kaarel Maasalu – tööõpetus
Mirell Ojassalu – muusikaõpetus ja arvutiõpetus
Kristja Puust – kehaline kasvatus ja arvutiõpetus
Sander Raizman – kehaline kasvtus
Kaisa Špilenja – käsitöö ja kodundus
Sten Taklaja – kehaline kavatus
Jonatan Vallimäe – inglise keel, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia

Kiituskirjad (kõik „5“ või üks 
nn. andeaine „4“; käitumine 
„eeskujulik“ või „hea“)

Kooli tunnustuskirjad (hinded ”4” ja ”5”;
käitumine ”hea” või ”eeskujulik”)

Ott Tõnnus 
Jan Tänavsuu 
Elery Britt Lõhmus

V klass
Hanna Britt Reinpõld 
Hannes Hallang

VI klass
Mari-Liis Gabrel 
Kristel Ratassepp 
Helina Alliksaar 
Herman Pihlak 
Robin Loorpuu 

VII klass
Georg Martin Mettas 
Kristen Niilop

VIII klass
Annette Tõnnus 
Eva Paula Pukk 
Merit Hallang 
Cristel Veber

Kiitused
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Aasta õpilane         Jonatan Vallimäe (9. klass)
Aasta muusik         Raymond Alunurm (6. klass)
Aasta kuldkäsi         Lisette Tok (6. klass)
Aasta tantsija         5. klass
Aasta näitleja         Elery Britt Lõhmus (4. klass)
Aasta lugeja         Marleen Rahu (8. klass)
Aasta vabatahtlik         Villu Susi (5. klass)
Aasta klass                     5. klass

Aasta tiitlid

Direktori tänuõhtu

Tänuõhtu õpilaste nimekiri 2013 

• 1. klass – Paula Liisa Alasepp, Richard Karel Kristal, 
Sten-Marten Zuts
• 2. klass – Joosep Fingling, Werner Hümer, Hanna Camilla 
Kadarik, Pille-Riin Kruus, Ingrid Lisett Reinpõld, Hugo 
Tõnnus, Tõnu Urbanik, Jan Vallimäe, Johanna Övel
• 3. klass - Kris Erik Kaseorg, Marcus Grünberg,
Maarjo Kungla, Hannes Markus Selde, Eva-Maria Sults,
Mari Tiitsu, Mia Loviisa Tänavsuu
• 4. klass - Mia Kaljula, Anette Kuldvee, Elery Britt Lõhmus, 
Robin Piir, Hanna-Maarja Selde, Katrin Anethe Toomson 
• 5. klass - Anette-Marie Sults, Maria Lutter,
Karmen Gloria Kõva
• 6. klass - Helina Alliksaar, Mari-Liis Gabrel, Herman 
Pihlak, Kristel Ratassepp
• 7. klass – Georg Martin Mettas, Kristen Niilop
• 8. klass – Merit Hallang, Eva Paula Pukk, Cristel Veber ja 
Anette Tõnnus
• 9. klass – Jonatan Vallimäe

Aasta ringijuht         Andreas Solom
Aasta kolleeg          Terje Alev
Aasta õpetaja         Maie Härmann
Aasta lasteaiaõpetaja     Krista Rüütel
Aasta õpetajaabi         Imbi Klaassen
Aasta lapsevanem         Marge Litvinova
Aasta tegu                     KIK projekt „Kurtna Kooli õpilased  
                  kui keskkonnateadlikud tarbijad“
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Lõpetajate pildid: lasteaia lõpurühm ja 9. klass

Kõik 2012/2013 õppeaastal 9. klassi lõpetanud õpilased jätkasid õpinguid, 4 neist gümnaasiumis ning ülejäänud kutseõppes.

Lepatriinud

9. klass 
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SEPTEMBER

Teadmistepäev
Spordipäevad
Tervisenädal
Meepäev

OKTOOBER

Õpetajate päev
Sügislaat lasteaias

Kurtna Kooli traditsioonilised üritused

JAANUAR

Kuuse ärasaatmine lasteaias

VEEBRUAR

Vastlapäev
Vabariigi aastapäev

MÄRTS

Emakeelepäev

APRILL

Jüriöö perepäev

MAI

Emadepäeva kontsert
Tublide õpilaste ja vanemate tänuõhtu
Spordipäevad
Lasteaia lõpupidu
Lastekaitsepäeva perepäev lasteaias
9. klassi lõpukell
Kooliaasta lõputrall
Kooliaasta lõpuaktus
Põhikooli lõpuaktus

NOVEMBER

Mardi- ja kadripäev
Isadepäev
Kooli sünnipäev

DETSEMBER

Advendihommikud
Lasteaia jõulupeod
Kooli jõulupidu
Pidulik jõululõuna



22

Seenenäitus Kurtna lasteaias

Sellel sügisel pakkus õpetaja Helle Imme välja toreda idee minna lastega metsa seenele ja hiljem korraldada ühine seenenäitus. 
11. septembril seenelkäik aset leidiski (Sipelgad ei mallanud oodata ja käisid metsas juba esmaspäeval :). Ettevalmistused olid 
põhjalikud ja hommikul oli tore vaatepilt, kui enamus lastel oli näpu otsas korvike või ämbrike. Ja saagi üle kurta ei saanud! 
Näitust üles seades määras õp Helle ka seened ära ja tõdesime, et meie metsad on üllatavalt liigirohked. Lapsed õppisid seene-
korjamise põhitõdesid, metsas käitumist ja ära  tundma levinumaid seeni. 
Ja tore oli kuulda õhtul kahe lapsevanema omavahelist vestlust: „Miks meie pole veel seenel käinud?“

Lasteaia Sügislaat

17. oktoobri pealelõunal oli Kurtna lasteaia saal täis siginat ja sagi-
nat. Valmistuti juba traditsiooniks kujunenud sügislaadaks – seda-
korda juba neljandat korda. Tänu aktiivsele teavitustööle ja eelnevate 
aastate kogemusele kujunes laat pakutava kauba poolest rikkalikuks 
ja külalisi jätkus esimestest minutitest sulgemiseni. Pakutav pakkus 
silmailu, maitseelamusi, ideid – kõigile midagi. Lapsed said koos 
vanematega kauplemise kogemuse, kui väike taskuraha oli võimalik 
vastavalt oma eelistusele kaubaks realiseerida. Valitses tõeline laada-
meeleolu. Hindade üle sai tingida, huvituti asjade päritolu ja autori-
te kohta. Nägime nii saamisrõõmu kui ka andmisrõõmu, ka mõnest 
eriti ihaldatud asjast või ainueksemplarist ilmajäämise kurbust. Paar 
tundi kauplemist möödus linnulennul. 
Laadatulu, milleks kogunes 717 eurot, oli heategevuslik ja kasuta-
takse rühmades raamatute ja õppe- ning mänguvahendite muretse-
miseks. Oli igati kordaläinud üritus. Kõik huvilised on oodatud taas 
juba järgmisel sügisel.  
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Lasteaia spordipäev

Spordipäev toimus kahes vahetuses – nooremad ja vanemad lapsed 
eraldi. Iga tõsisem sportimine, nagu seda üks õige spordipäev ka on, 
algab võimlemisest, kus rühmad koos õpetajatega võimlevad täpselt 
nii, nagu spordipäeva läbiviija ette näitab. Nalja ja rõõmu pakkus 
lastele, kui võimlemist vajav koht lapsepäraselt esitada, nagu „kõht 
punni“, „pepu taha“, „peale pai“ jne. 
Spordipäeva keskseks osaks olid mängud –  Karu magab, rongimäng 
ja langevarjumäng. Mängudele andis meeleolu juurde ettekujuteldav 
mängu tegevus. Uhkusega oldi vedurijuht, kui sai veduri rooli ise 
juhtida ja vaguneid moodustada. Mängus Karu magab, kus karud pi-
did ringi keskel magama, siis seda ka kõik lapsed valjuhäälselt tegid 
– norskasid kui auruvedurid. Langevari andis fantaasiaks palju või-
malusi. Eriti meeldis see kõige väiksematele, sest langevarjust tekkiv 
tuul andiski tormise päeva meeleolu. 
Spordipäeva lõpetuseks toimus rühmadevaheline kiirjooks, milles 
parimaid autasustati diplomiga. Uhkuse noot oli igal diplomi saa-
jal sees. Kõik lapsed said auhinnaks õuna, mille 
maitse oli kõige magusam, sisu kõige mahlasem 
ja välimus kõige isuäratavam. Oli see ju raske 
tööga (mänguga!) välja teenitud.

Kristjan Saar
Lasteaia liikumisõpetaja

Perepäev Kurtna lasteaias

Kurtna lasteaia selle õppeaasta motoks on: liigu – märka – kaasa. 
Nendest märksõnadest lähtusime oma tegevusi kavandades terve 
aasta jooksul. Üheks sooviks oli teha koos vanematega (kaasa!) üri-
tus, mis pakuks liikumislusti (liigu!) ja aktiivset tegevust koos las-
tega. Tegevuskoha pakkumine tuli ise meie juurde Kurtna Peo- ja 
Puhkekeskuse juhtkonna näol. Nendepoolne pakkumine koostööks 
oli igati meeldiv ja peale väikest arupidamist sai konkreetse vormi 
lasteaia perepäevana.
30. mai õhtul kell 17.00 kogunesid lapsed ja lapsevanemad puhkekes-
kuse õuele ja lõbus perepäev sai alguse. Tegevusi jätkus igale maitse-
le. Puhkekeskus organiseeris ponisõidu ja ekskursioonid tallidesse, 
hoolitses, et me janu saaks kustutada ja läitis õuegrilli.  Õpetajate 
juhendamisel tehti soovijaile näomaalinguid, selgitati välja pikim 
pere ning kaugemale hüppav pere. Mõlema võistluse võitis pere-
kond Suvinõmm. Uurides nendelt edu saladust, vastas pereema, et 
erilist saladust pole, tuleb vaid kõike koos teha. Kunstihuvilised said 
proovida taimedega joonistamist. Päeva lõpetas ühiselt peetud pik-
nik. Lasteaia perepäev õnnestus suurepäraselt ja vanemate tagasiside 
ürituse kohta oli positiivne. Avaldati soovi sarnast üritust korrata ka 
edaspidi.
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Klasside meeldejäävamad üritused

Klasside toredamad üritused

Palju toodi esile KIK-projektiga seotud ülekoolilisi üritusi, 
mis muutsid kogu kooliaasta meeldejäävaks. 
Ülevaade ainult klassides toimunud üritustest. Loetelus ei 
kajastu kooli õppekavajärgsed tegevused (õppekäigud jms).

I klass

Nõva looduskeskuse külastusprogramm „Kasetohtlane ja 
Männikorplane“.
Arhitektuurimuuseumi haridusprogramm „Ruum meie 
ümber“.
Vembu-tembumaa külastus.
Rattamatk Kirdalusse perekond Ruudu tallu.

II klass

Klassiõhtu „Tervislik toit“.
„Tagasi kooli“ tund „10 nõuannet rahast“.
Kodanikupäeva õppekäik Saku Vallamajja.
Klassi jõuluõhtu.
4. ja 2. klassi ühine õppelaager Tarsi talus.
Miia-Milla-Manda muuseumitund „Erinev on eriline“.
Ekskursioon Rakvere linnusesse ja Aqva Spasse.
Matk Saku terviserajal.

III klass

Muuseumitund.
Harjumaa Muuseumi külastus.
Looduslike kosmeetikumide valmistamise töötuba.
Vabariikliku virtuaalse käsitöönäituse külastamine.
Jalgrattajuhilubade saamine.
Nõmme seikluspargi külastus.
Väljasõit Oandu matkaradadele.
Võistulaulmine kooliõuel.

IV klass

Õppekäik ETV-sse.
Toompea lossi külastamine.
Klassiga kinos vaatamas „Lammutaja Ralfi“ (piletiraha 
mardilaadalt saadud tulust).
Laager Raplamaal Tarsi talus.
Tooršokolaadist maiustuste tegemise töötoas osalemine.
Miia-Milla-Manda muuseumitund „Keerdkäigud konna-
tiigis“, milles räägiti kiusamisest.
Loodusmuuseumis „Mikroskoobitund“.
DigiTiigri ideelaat Tallinnas lauluväljakul.
Nõmme seikluspargi külatus.
 
V klass

„Raamatupuu“ õppekäik Tallinna Eesti
Lastekirjanduskeskusesse.
Tallinnas Harjumäel uisutamine.
Kadrioru kunstimuuseumi külastus.
Nõmmel suusatamine ja lumepargis snowtubiga sõitmine 
Väike-Maarjas koolinoorte rahvatantsufestival.

VII klass

Kassiõhtu - piparkookide küpsetamise hommik, sh vahaküünla 
meisterdamine.
Käisime klassiga loodusmuuseumis ja kinos.
Reis Viljandisse.
Nuku-ja noorsooteatri etenduse „Metsik urisev õnn“ külastus.
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Koostöö

Kajamaa Kool, Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus, Kiisa Rahvamaja, Kurtna Peo- ja Puhkekeskus,
Lasteaed Päikesekild, Lasteaed Terake, Saku Vallaraamatukogu, Saku Gümnaasium, Saku Spordikeskus, Tagadi külaselts.

Esmakordselt viisid meie kooli õpetajad Astrid Kõva ja Merle Piik läbi maakondliku õpilasürituse, milleks oli ingliskeelsete 
ristsõnade lahendamise päev.
Lisaks nimetatud üritusele osalesid meie õpilased järgmistel üleriigilistel, maakondlikel ja piirkondlikel ettevõtmistel: mate-
maatikavõistlusel Känguru, Ühetähetöö – konkursil, muinasjutupäeval Ruila koolis, etluskonkursil Viimsis, algklasside mate- 
maatikapäeval Keilas, kunstikonkursil „Lind, loom, inimene“, koolinoorte rahvatantsufestivalil, rahvusvahelise tantsupäeva 
ühistantsimisel (tunnustus ERRS-ilt- parim Kägära), loodusviktoriinil „Tere, kevad!“, Toosikannu keskkonnalaagris, Laidoneri 
teatejooksul, Hageri kihelkonna spordivõistlustel, Harjumaa koolidevahelistel rahvastepalli- ja jalgpallivõistlustel, koolideva-
helistel teatejooksudel, võistlusmängul „Osavaim jalgpallut“, üle-Eestilisel heategevuslikul teatejooksul, keemia-füüsika teema-
päeval Sakus, maakondlikel geograafia teemapäevadel, geograafia olümpiaadil, kirjanduspäeval Jüris.

Õpilaste ja laste toetamine

Koolis tegutsesid täiskoormusega logopeed ning osalise koormusega eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog ja abiõpetaja.
Tugiteenuste peaeesmärkideks koolis olid erinevatel põhjustel tekkivate mitterahuldavate veerandihinnete ennetamine, õpi-
motivatsiooni tekitamine ja säilitamine ning tunnidistsipliini tagamine. 
Kõik tugispetsialistid viisid läbi ühe  koolituspäeva sarjas „Kooli kogu perega“.
Logopeedi toetas igati eesti keele õpetajaid õpitulemuste saavutamisel (lisaks oma spetsiifilisele tööle) ning keskendus oma 
tundides kooli õppetöö peaeesmärgi - funktsionaalse lugemisoskuse arendamine - saavutamisele. Regulaarsed tunnid toimusid
I kooliastme õpilastele, vanemates astmetes konsultatsioonitunnid. II poolaastal oli rohkem tähelepanu lasteaial ja lastevane-
mate nõustamisel. 
Eripedagoogil toimusid nii individuaal- kui rühmatunnid, samuti nõustas ta õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi.
Psühholoog keskendus tunnidistsipliini parandamisele ja õpimotivatsioonile. Sellega seoses toimusid vestlused õpilaste, laste-
vanemate ja õpetajatega. Tunde vaatlemas ja nõustamas käis ka psühholoog Tiia Lister.

Sel õppeaastal oli meie koolis avatud kahe õpilasega väikeklass. Eraldi toimus 8 ainetundi: ajalugu, eesti keel, loodusõpetus ja 
matemaatika. Tulemused on väga positiivsed. 

Toimus 6 tugigrupi koosolekut, millest ühel osalesid ka aineõpetajad. 
Ühele õpilasele keskendunud ümarlauad toimusid 9 korral.
Regulaarsed tunnid toimusid lasteaiale.

Täname koostööpartnereid:

Õpilasüritused, kooli esindamine

VIII klass

Klassiõhtud vähemalt iga kahe kuu tagant.
Oktoobri koolivaheaja klassireis Stockholmi.
Pärandiaasta raames Viljandi reis  + Ugala külastus.
Nuku- ja Noorsooteatri külastus.
Tallinnas kino ARTIS ühiskülastus.
Kolmepäevane klassireis Kauksisse.

IX klass

Ekskursioon Lahemaale.
Ekskursioon Pedassaarele.
Meigikoolitus tütarlastele.
Teatrikülastus
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Koolis

Õpilastele tasuta
Jalgpall
Judo
Kergejõustik
Tüdrukute pallimängude ring
Ujumine
Triatlonitrenn
Näitering 
Fotoring
Muusikaansambel
Savikoda
Noored Kotkad ja Kodutütred

Tasulised
Taisi lauluansambel 
Šõutants

Huviringid lasteaias ja koolis

Lasteaias

Judo
Jalgpall
Ujumine
Muusikaring
Showtants
Tüdrukute meisterdamine
Poiste meisterdamine



27

Rekordid ja tulemused

13.09.2012

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused staadioni teatejooksudes

4 x 400 m jooks kuni 5.klass poisid (Timo Allingu, Rivo Veelma, Ragnar Tamme, Carl Saem) - 3. koht 
 
13.12.2012

"Kurtna Kangutaja"- sõudeergomeetritel võistlus

4.-5. kl. tüdrukud
1. koht - Kaili Kütaru 2.08,3
4.-5. kl. poisid
1. koht - Hannes Kurn 2.04,5
6.-7. kl. tüdrukud
1. koht - Helina Alliksaar 1.59,1
6.-7. kl. poisid
1. koht - Ragnar Tamme 1.44,3
8.-9. kl. tüdrukud
1. koht - Merilin Kurn 1.50,4
8.-9. kl. poisid
1. koht - Sten Taklaja 1.36,8
  
11.04.2013

Eesti Koolispordiliidu võistlus" Osavaim jalgpallur"- Raplas

1.-3. kl. tüdrukute üldkokkuvõttes 1. koht - Eva Maria Sults
1.-3. kl. tüdrukud koolide kokkuvõttes 2. koht - Kurtna Kool
 
17.05.2013

Lääne-Harju ja Hageri kihelkonna põhikoolide

kergejõustiku võistlused Kernus

Vanemad tüdrukud - kaugushüpe
2. koht - Cristel Veber 4.51
 
Nooremad poisid- kaugushüpe
3. koht - Martti Rahu  4.12
 
Nooremad poisid - pallivise
2. koht - Timo Allingu 49.80
 
Nooremad poisid - 60 m jooks
1. koht- Ragnar Tamme 8.31
 
Nooremad tüdrukud - 60 m jooks
1. koht- Kaili Kütaru 9.01
 
Nooremad tüdrukud - pallivise
3. koht - Anna-Maria Kiis 39.65
 
Kokkuvõttes 9 põhikoolist 2. koht
  
Harjumaa 2013. a

meistrivõistlused sisekergejõustikus

"B" tüdrukute 60 m jooks
2. koht - Cristel Veber

Kaugushüpe
3. koht- Cristel Veber



Koostajad: Terje Alev, Kaire Oks, Kristjan Saar, Merje Tava, Jürgen Tina
Fotod: Kurtna kooli arhiiv
Kujundaja: Jürgen Tina

Aadress: Kurtna Kool, Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald
E-mail:  kurtnakool@sakuvald.ee 
Telefon: (372) 6 719 230
www.kurtnakool.ee
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KURTNA KOOLI REGILAUL

TULGE KOKKU, KURTNA LAPSED
KURTNA LAPSED, MAIDLA LAPSED

TÄNASSILMA, KIISA LAPSED
ROOBUKA JA AESPA LAPSED

TAGADI JA VILIVERE
ONGI MEIE KOOLIPERE

KÕIGIL VAJA KOOLI MINNA
KOOLI MAALE, MITTE LINNA

KURTNAS EHITATI MAJA
TÄPSELT SEE, MIS MEILE VAJA
MEIE LÄHME KURTNA KOOLI
UUDE MAJJA, UUDE HOOVI
MEIE KOOL ON MEIE NÄGU
MEIE RÕÕM JA MEIE TEGU
MEIE MAJAS PALJU LAPSI

KUULEKAID JA HÄSTI KRAPSI
TARKUST SAAVAD USINASTI
ÕPIVAD NAD KOOLIS HÄSTI

IGAS ÕIES PEITUB MESI
HOIDKEM SEDA HULGAKESI
TOREDAD MEIL ÕPETAJAD
HOOLIJAD JA ABISTAJAD

NAERU, TRALLI LÄHEB VAJA
KOOLIKELLAST RÕKKAB MAJA

ÕPIME JA HARJUTAME
SIIS ME HÄSTI TARGAKS SAAME

OMA KOOL ON PARIM LÄHE
SEDA POLEGI NII VÄHE!

Eeslaulja

Koor

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


