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Päevakord: 

1. TLG Rohelise kooli 2020-2021 tegevuskavast teemade kaupa 

     1.1 Tervis ja heaolu 

     1.2  Prügi ja jäätmed 

     1.3  Globaalne kodakondsus 

     1.4  Elurikkus, loodus, õueala 

     1.5  Kliimamuutused 

     1.6  Meri ja rannik 

     1.7 Vesi 

     1.8  Toit 

 

1.1 Seoses Covid-19 kasutatakse koolis isikukaitsevahendeid, rakendatakse õpilaste 
hajutatuse printsiipe ja osalist distantsõpet. Osaleda ka sel õppeaastal vaprushelmete 
meisterdamises vähihaigete laste toetuseks. Koordineerib Minna-Mirjam Kurvits. 
SEB sügisjooksust on osa võetud, nii õpetajad kui ka õpilased, sama loodetakse ka Maijooksu 
puhul. Eestvedajateks on Liina Pukk ja Kaiu Viidik. Septembris toimus matkapäev Juminda 
poolsaarele, millest võttis osa Rohelise kooli töörühm. 
Kavas on plakatite konkurss „Kanna helkurit!“ Lisaks panna üles vaatamiseks ka eelmise 
aasta Rohelise kooli programmi teemasid tutvustavad plakatid. Kasutada ära vanade plakatite 
taguseid-taaskasutus! 
Idee on teha helkuripuu rattaparka juurde. 
Detsembri esimesel nädalal võimalus olla Verekeskuses doonoriks. Eestvedajaks Anne Kato. 
1.2 Seni on tegemata prügi näidissorteerimine õpilastele. Kaasata õpilasesindust. Kindlasti 
laste aktiivne osalemine – kindad kätte ja sorteerima õigesti ühte kooli prügikasti. Kohviku 
ees on tahtlik prügi asetamine valedesse kastidesse. 
Õpetajate tuppa uuesti kastike, kuhu koguda nö untsuläinud paljundusi jms. Võimalikult palju 
taaskasutada paberit (paberi jäätmetest märkmepaberid jne) Eestvedajateks Minna-Mirjam 
Kurvits ja Riine Hollo. 



Osalemine maailmakoristustalgutel. Osales u 200 õpilast, suitsukonisid korjati kokku 17l, 
lisaks veel muud prügiüle 1000 liitri.. 
Jõulukaartide valmistamine taaskasutatud materjalidest. Kaja Kalmer, Anne Kato. 
Kapituulutuslaat maikuus ja pidev osalemine. Koolivormi järelturul. Eestvedajaks lapsevanem 
A.Mägismaa. 
Prügikastid Vikerlase tänavale kooli lähedusse ja kooli territooriumile värava juurde ka 
prügikast. Liina Pukk teeb avalduse Lasnamäe LOV-ile ja kool ostab oma territooriumile 
prügikasti. 
1.3 Septembris toimus rahvuskultuuride nädal, mille korraldas Natalja Dovgan. Oliver Hoole 
selgitab pidevalt õpilastele nende õigusi ja kohustusi, on toimunud juristide loengud jne. 
1.4 Soovitada 8.klassidele loovtöö teemadeks lindude pesakastide valmistamist. Rääkida läbi 
Mikk Herdega, kes juhendaks. 
Valmistada ette näitus Eesti puudest, putukatest, roomajatest, sammaldest, samblikest, 
söödavatest ja mittesöödavatest viljadest. Näitusega koos ka viktoriin ülespanekute kohta. 
Toimumisajaks jaanuar 2021. 
Kristi Koosa jätkab kevadel 1.-2.kooliastmega putukahotellide valmistamist. 
Ilupõõsad kooli ette jäid istutamata. Kooli sireliheki taastamine, selleks on vaja umbes 50 
põõsast. Aprillist juunini. Eestvedajaks Anne Kato. 
1.5 Propageerida taimetoidu osakaalu suurenemist – sööklas pakutakse iga päev ühe toiduna 
maitsvat taimetoitu. Jätkata võimaluste saabumisel kampaaniat „Taimne teisipäev“. 
Toiduraiskamise vältimine. Viia läbi sööklas küsitlused, miks raisatakse toitu. Toitude juurde 
panna sildid toidu koostise kohta. Liina Pukk, ÕE, RK kooli töörühm. 
Suunata loovtöid tegema ka keskkonda puudutavatel teemadel. 
Hankida koolile komposter, kuhu saab panna lehed, närtsinud lilled jms. Liina Pukk. 
1.6 Osaleda maailmakoristustalgutel (ranna-alade puhastamine). Õppekäigud rannikule. 
Propageerida looduslikke puhastusvahendeid. Teavitada veelindude toitmise kahjulikkusest. 
1.7 Õppekäikudena propageerida rabamatku. Sööklas on võimalik juua vett (kraanivesi). 
Propageerida kraanivee eelistamist pudeliveele. 
1.8 „Toit“ - järgmise õppeaasta tegevuskavva – täpsem arutelu hiljem. 
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