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Algus: 14.00 

Lõpp: 15.20 

Osalejad: Kayla Diener 9.b, Adeele Katriin Seljamäe 6.b, Sandra Ostnik 6.b, Kaja Kalmer, 
Liina Pukk, Minna-Mirjam Kurvits, Piret Pajuste, Eve Rahkema 

Puudujad: Janek Käsper 12. kl, Elina Müürsepp 11. kl, Keltin Mõttus 11. kl, Katarina 
Treilmann 6.b, Kaarina Seidelberg 10.kl, Daniel Kõiv 9.b, Riine Hollo, Kristi Koosa, Meeri-
Mall Aul 

 Päevakord: 

1. Tegevuskava koostamine 
2. Koolitustel osalemine 
3. Stendi tegemine 

 

1. K. Kalmer tutvustas osalejatele Rohelise kooli programmi põhimõtteid. Mida on tarvis teha, 
mis on juba tehtud. On moodustatud töörühm, kooli kodulehel on info Rohelise kooli kohta.  

Tegevuskava koostamiseks alustasime ideede pakkumisega iga teema kohta, mida saab teha 
head iga teema valdkonnas. Panime paika strateegiad ja kirjutasime üles ideed ning ka need 
tegevused, mida juba tehakse, mis on juba praegu tegevuses. 

Globaalne kodakondsus: rahvuste nädal; välismaa projekt teiste koolidega- Erasmus+ projekt 
Soome ja Saksamaa koolidega (teema on „Metsad, vesi ja energia – jätkusuutlikuks eluks 
vajalik kolmik”; ülekoolilised keskkonna teemalised üritused; külalisesinejad, kes räägivad 
globaalsetest probleemidest; ÜRO - õpilased teavad kohustusi ja õigusi; 

Prügi ja jäätmed: pudelite kast; õpetajate tuppa untsu läinud paljunduste paberite kast, mida 
saab taaskasutada; näidis sorteerimine algklassidele; “Teeme ära” talgutel osalemine; 
Kapituulutus laat (2018. juunis oli esmakorde kasutatud riiete müük); vanapaberi kogumine. 

Tervis ja heaolu: tantsuvahetund; kooli menüü muutmine võimalusel, et toitu ei jääks üle; 
taimekastide tegemise tööõpetuse tundides taimede kasvatamiseks; kevadiste sibullillede 
istutamine kooli ette; sammulugemis kuu vähemalt 2 korda aastas; klassiruumide ühine 
koristamine; matkapäev(ülekooliline); mäesuusaspordi reis; riidest kott - üks klass eeskujuks. 

 

2. Küsida Rohelise kooli koolituste kohta infot. Kindlasti vaja osaleda kahel koolitusel. 

 



3. Stendi teeme 1. korrusel pikas koridoris olevale suletud stendile. Stendi tegemisel    kasutame 
iga teema juures vastavat sümbolit. Näiteks kui on prügi teemal midagi tehtud, siis sinna ette 
paneme prügi sümboli, jne.  

 

 

Kaja Kalmer                          Kayla Diener 

koosoleku juhataja                         koosoleku protokollija 

 

 

 

 


