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1. Rohelise kooli töörühma poolt läbiviidud keskkonnaülevaatusel küsiti koolipere arvamust 
kõigi 12 teema kohta. Tõusnud on teadmine kooli kuulumisest Rohelise kooli programmi. 

96% vastanutest on teadlik prügi poolt põhjustatud probleemidest keskkonnale ja 
elusloodusele. Väga teadlikud ollakse kliimamuutuse ja energiasäästlikkuse teemadel. 

Paljud vastanutest nendivad, et kraanivett ei kasutata säästlikult – mõtte- ja tegutsemiskoht 
Rohelise kooli töörühmale!  

Positiivse näitena toodi ära kooli söökla, kus on alati rikkalik salativalik ja tasuta joogivesi. 

97% vastanutest märkisid ära kooli juures asuva rattaparkla, paljud õpilased kasutavadki kooli 
tulekuks-minekuks jalgratast. Samas näitab küsitlus, et siiski tuuakse veel väga palju õpilasi 
kooli autoga. 

Erinevate kooliastmete õpilased märkisid, et tundidest tutvustatakse neile meie elurikkust, 
erinevate liikide tundmist. 

Hea on tõdeda, et 88%-l õpilastest on toimunud õuesõppetunnid, nimetati ka võimalusi kooli 
õues ronida, kiikuda jne 



Kuigi kool ei asu merest kaugel, vastasid üle poole õpilastest, et neil puuduvad mere ja 
rannikuga seotud teemad ja aktiivtegevused – jälle mõttekoht Rohelise kooli töörühmale! 

2. Koosolekul otsustati ühel meelel valida selle õppeaasta Rohelise kooli teemadeks Meri ja 
rannik; Vesi ja Kliimamuutused. 

18.septembril toimus Rohelise kooli töörühma väljasõit Lahemaale, kus külastati Juminda 
poolsaart. See oli ühtlasi sissejuhatuseks valitud teemadele. 

3. Valitud uute teemade kohta laekus koosolekul mitmeid küsimusi - ettepanekuid. 

  3.1 Mida saaks (ka kool) teha, et tekiks vähem toidujäätmeid? Komposti kasutamise 
eelistamine mineraalväetiste asemel. Maitsetaimede, sh rohelise sibula kasvatamine enda 
tarbeks. Kalatoidud vähemalt kord toidumenüüsse. Taimetoitude osakaalu suurendamine. 
Kohaliku tooraine eelistamine toiduvalmistamisel. Loovtöödes ka keskkonda puudutavad 
teemad, näiteks kliimamuutus. 

  3.2 Rakendada õppetöös mere ja rannikuga seotud teemasid ja aktiivtegevusi. Looduslike 
puhastusvahendite eelistamine ja propageerimine. Hambapasta ja kosmeetikatoodete 
vältimine, mis sisaldavad mikroplaste (nn „pärlikesed“ jms). Laste ja lastevanemate 
teadlikkuse tõstmine veelindude toitmise kahjulikkuses. 

  3.3 Selgitada õppetöös vee, sh kraanivee säästmise vajalikkust. Vee ja eluslooduse vaheliste 
seoste loomine õppetöös. Kraanivee eelistamine pudeliveele. Tilkuvate kraanide ja 
loputuskastide väljaselgitamine ja parandamine. Vihmavee kogumine suvel, näiteks 
kastmiseks. 

4. TLG arengukava toetab Rohelise kooli põhimõtteid. Juhtkonna ja hoolekogu toetus 
töörühmale. Kooli töötajate, vilistlaste, õpilaste ja lapsevanemate kaasamine. 
Keskkonnahariduse lõimimine õppetöösse. Pidev info edastamine, kampaaniad, üritused, 
näitused jne  

Mõttekoht – rohkem kaasata lapsevanemaid! Kaarina Seidelberg lubas rääkida oma emaga. 
Rohelise kooli töörühma kuuluva õpilase vanemad oleksid ka liikmed. 

5.juunil 2020 sai Tallinna Laagna Gümnaasium ülemaailmselt tuntud ökomärgise – Rohelise 
Lipu. Arutlusel oli, kuidas ja kus seda koolis eksponeerida, et oleks igapäevaselt nähtav, 
samas ei segaks liikumist.  

5. Taimse Teisipäeva kliimaväljakutse, alates 1.oktoobrist. Taimse toidu osakaalu tõstmine 
menüüs.  https://taimetoiduvaljakutse.ee/kliima 
MTÜ Mondo eestvõttel kuulutatakse oktoober õiglase kaubanduse kuuks. Erinevad tegevused 
koolidele. 
https://www.fairtrade.ee/uudised/485-tegevusi-koolidele-et-oiglase-kaubanduse-kuud-taehistada 
Eesti Mesinike Liidu virtuaalnäitus „Maailm mesilaste tiibadel“ tutvustab, kuidas mesilased 
on maailma taimestiku liigirikkuse säilimise peaosalised ja meie toiduohutuse tagajad. 

http://mesionhea.ee/mesilasedjamaailm/ 
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