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Tallinn 
 
Algus: 14.30 
Lõpp: 15.30 
 
 
Osalejad: Kaja Kalmer, Mirgrit Helm, Birgit Mandre, Elisabeth Pikorainen, Kristelle Keskla, 
Eliis Leiten, Laura Kasenurm, Victoria Adeoshun, Georg Raudsepp, Arman Vardanyan, Sirli 
Pütsepp, Anne-Ly Lipard 
 
Päevakord: 
1. Õuesõppe pink-laud komplektide tellimine, varjualune õuesõppeks 
2. Rohelise kooli töökava arutelu 
3. Suuremad Rohelise kooli üritused 
 
1. Õuesõppeks on vajalik tellida mööbel – sobivaim variant on nö pink-laud komplekt. 
Kaja sai hinnapakkumise – kui tellida 8 komplekti seljatugedeta laud-pinki, siis saab 
sisustatud 2 õuesõppeklassi. Komplektid on ilmastikukindlad, st õlitatud. 
Varjualune pink-laudadele, seal võivad olla ehituseks vajalikud nõuded. Tuleb veel asja 
uurida ja vaadata ka teisi pakkumisi.  
 
2. Rohelise kooli töökava arutelu. Õpilased jagunesid rühmadesse ja iga rühm vaatas läbi 
tegevuskava ning toimus arutelu, mis probleemid vajavad lahendamist.  
Teema TOIT. Õpilased leidsid, et söögivahetund on liiga lühike, et saaks rahulikult einestada. 
Järjekorrad on pikad just pärast 4. ja 5. tundi.  
Arutasime, kas tellida keskkonnaametist toiduteemalised harivad plakatid söökla ja kohviku 
seinale. Õpilased ütlesid, et neid ei loeta, st nemad ise ka ei loe liiga palju infot sisaldavaid 
plakateid.  
Teema INFO ja TEAVITAMINE. Rohelise kooli stendile Eesti rahvussümbolid, kuna koolis 
õpib palju erinevatest rahvustest õpilasi, et tutvustada meie riigi sümboleid. Sirli ja Anne-Ly 
võtavad Eesti sümbolite otsimise ja ülemise stendi täitmise enda peale. 
Teema MERI ja RANNIK. Korraldada õpilastele ekskursioone ekskursioonid mere äärde, 
pankrannikule.  
 
3. Suuremad Rohelise kooli üritused. Kas ka sellel õppeaastal korraldada Rohelise kooli 
teatripäev? Arutelus selgus, et näidendid võiksid teha 4.-6. klass ja keskkonnateemalised 
videod (teemad võetakse loosi teel), teevad 7.-9. klassid. Teatripäev ja videokonkurss on 
loodusainete õppetöö osa ja kõikide õpilaste panust hinnatakse (arvestatud või hinne).  
Keskkonna konverents, kus ettekandeid teevad õpilased. Mõte tundus huvitav, kuid arvati, et 
vajab veel täpsustamist. Elisabeth pakkus välja idee, korraldada moeshow ,,Loodusest 
inspireeritud'', taaskasutuse propageerimine. Aeg võiks olla kevadel- aprillis, kui saab 
loodusest materjali lisaks.  
 
Kaja Kalmer          Laura Kasenurm 
Koosoleku juhataja         Protokollija 


