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1. Arutati punkthaaval läbi Rohelise lipu taotlusvormi küsimused. Taotlusvorm tuleb esitada 
hiljemalt 30.aprilliks 2020. 

1.1 Meie kool osales Maailmakoristuspäeval, kogudes 800 l prügi. Pikaajaline kogemus on 
seoses doonorlusega, Anne Kato juhtimisel on verd loovutanud nii õpetajad kui ka 12.klasside 
õpilased. 

Minna-Mirjam Kurvitsa eestvedamisel osales kool heategevuskampaanias, valmistades 
vähihaigetele lastele vaprusehelmeid. 

Alates 2017.a jõuludest on TLG vaderiks kahele Tallinna Loomaaias elavale 
kuningtamariinile, annetusi koguti ka sel aastal. 

Kooli õpilasesindus korraldas toidukogumisnädala Toidupangale ja koostöös Eesti politseiga 
kampaania „Ole nähtav, kanna helkurit!“ 

Veebruaris 2020 toimus Eesti looduse elurikkusele pühendatud näitus kooli kõikidel korrustel 
ja viktoriin, kus vastuseid otsiti näitusestendidelt. 1.-4.klassidel valmisid toredad Rohelise 
kooli teemalised plakatid „Hoia loodust!“ 

Osa plaanitud tegevustest ( teatripäev „Roheline mõtteviis“ jt) jäi tegemata seoses eriolukorra 
kehtestamisega. Samas on koolipere kutsutud osalema ettevõtmisel „Liigu-vaatle-jäädvusta“. 

1.2 Minna-Mirjam osales 05.03.19 seminaril „Lasteaia kogemused keskkonnahariduse 
kujundamisel. Programmi tegevuste nõustamine. Rohelise lipu kriteeriumid.“ 



Piret Pajuste osales 25.04.19 koolitusel „Haridusasutuse kogemused keskkonnahariduse 
kujundamisel (õuesõppes). Globaalsed keskkonnaprobleemid. Rohelise lipu taotluse täitmise 
nõustamine“. 

Kaja Kalmer ja Minna-Mirjam Kurvits osalesid 16.10.19 seminaril „Keskkonnaülevaatus“ 

Kristian Reintam (õpilane) osales koolitusel „Lindude elurikkus“. 

Eve Rahkema võttis osa 04.12.19 seminarist „Kliimamuutused ning nende käsitlemine koolis 
ja lasteaias. Suur taimejaht“. 

1.3 Vaadati üle keskkonnatöörühma töökorraldus ja info kajastamine. Kooli kodulehel on link 
Rohelise Kooli blogile. 

1.4 Rohelise Kooli tegevuskava teemad on: 

   1. Globaalne kodakondsus 

   2. Elurikkus ja loodus 

   3. Õueala 

1.5 Pärast ujula renoveerimist on vähenenud vee- ja elektrikulud. Õpilaste üldarv kasvas 10 
õpilase võrra. Väikeklassidel on eraldi klassiruumid, millega seoses kulutused suurenesid. 

1.6 Rohelise Kooli tegevuses peab TLG ise õnnestunumaks erinevaid näitusi Eesti 
elurikkusest, liiklusennetuste plakatite konkurssi, algklasside loodushoiuteemaliste plakatite 
näitust, osalemist Maailmakoristuspäeval ja erinevates heategevusprojektides ( 
vaprusehelmed, doonorlus, vaderiks olemine, abi Toidupangale) 

Õppetöös on keskkonnateema tohedalt lõimitud erinevate õppeainetega (loodusõpetus, 
bioloogia, kunstiõpetus, inimeseõpetus, keh.kasvatus). Kõik õpilased löövad kaasa Rohelise 
Kooli tegevustes, samuti on kaasatud ka vilistlasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. 

Teavitus Rohelise Kooli tegemistest toimub erinevate infokanalite kaudu (Rohelise Kooli 
stendid koolis, blogi kodulehel, kooliraadio jt). 

1.7 Valiti välja fotod, mis lisatakse taotlusvormile. Kaja Kalmer saadab täidetud taotlusvormi 
Rohelise Kooliga seotud olevatele isikutele ülevaatamiseks, suhtleb direktoriga, kes vastab 
talle määratud küsimustele ja esitab lõpuks taotlusvormi Eeva Kirsipuu-Vadile. 

 

Kaja Kalmer           Kaiu Viidik 
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