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Tallinn

Algus: 8.00

Lõpp: 8.45

Osalejad: Kaja Kalmer, Liia Opmann, Enely Suiste, Katarina Bolotov, Annemai Annijerv,
Kristi Koosa, Eve Rahkema, Kaiu Viidik, Elisabeth Pikorainen, Birgit Mandre, Natalja
Dovgan, Pille Aasamets, Minna – Mirjam Kurvits, Laura Kasenurm, Liina Pukk, Liivia
Arvisto, Victoria Adeoshun, Mirgrit Helm, Arman Vardanyan, Georg Raudsepp, Aleksandra
Paemurru, Joonas Veermäe, Piret Pajuste, Karl – Markos Kadapik, Anne Kato

Päevakord:
1. Koostöö Toidupangaga
2. Küünlaümbriste kogumine
3. Üleskutse doonorlusele
4. Elurikkuse näitus – viktoriin
5. Teatripäev (4.-6.klassid), videokonkurss (7.-9.klassid) ja keskkonnakonverents

(gümnaasium)
6. Aprill – südamekuu
7. Moeshow „Loodusest inspireeritud“
8. Mai – õuesõppekuu
9. Rohelise kooli töörühma väljasõit
10. Jooksvad teemad - küsimused

1. Toiduainete kogumise ja Toidupangale üleandmisega tegeleb Õpilasesindus. Kastide (4tk)
tellimine, Kaja uurib ÕElt, paigutamise koht valvelaua juures ja 1. ja 2. korruse õpetajate toas.

2. 9.C klassi tütarlapsed hangivad ja kujundavad pappkasti küünlaümbriste kogumiseks. Kaja
ütles, et see on varasemalt olnud valvelaua juures. Kogumisperiood on jaanuar- 15. märtsini.

3. Jaanuari lõpus teeb Anne üleskutse õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja vilistlastele
teha Sõbrapäeva eel heategu ja loovutada verd Ädala verekeskusele.

4. Küsimus, kas teha uuesti elurikkuse näitus? Olemas on eelmise, Lindude näituse materjalid,
mida vajadusel täiendada, kaasates õpilased. Kas teha ka kahepaiksete näitus? Kuidas
korraldada viktoriin? Ettepanekud, et vastused saadakse näitusematerjalidest. Edaspidiseks
arutluseks. Näitus aprillis enne vaheaega üles ja viktoriin maikuus, siis tekib
õuesõppetundides võimalus näitusel nähtut vaadelda looduses.

5. Teatripäeva teemade sõnastamisel olla konkreetsem. Keskkonnateemad. Lühilavastused 5-7
min. Aleksandra ja Joonas mõtlevad välja teemad. Toimumise kuupäevaks reede, 31.märts
2023. Kaasata Brenda-Bridget Prikk ja Lily Pagil (loodusainete õpetajad). Konverentsiga
tegelevad Kristi ja Piret. Konverentsi aeg täpsustamisel (märtsi keskel või aprilli alguses).
Nii teatripäev, videokonkurss kui ka konverents on loodusainete raames, kõikidel on oma roll
täita – hindeline või arvestuslik tegevus.



6. Südamekuu tegevus arutamisel, seostada ka Anne üleskutsega doonorlusele.

7. Moeshow mõeldud 1.-8.klassidele. Elisabeth pakkus, et žüriis võiksid olla 8.klasside
õpilased. Võistkonnad võivad olla ka klassidevahelised. Kristi pakkus välja idee –
looduslikest ja taaskasutatud materjalidest lõpukleidid.

8. Teha Tallinna Haridusameti kaudu taotlus haridusprogrammile Lahemaal (linnu- ja
taimeteemaline). Kestab 3 tundi. Transport võimalik saada Haridusameti kaudu.
Õuesõppemööbel on olemas, ootab lahti pakkimist ja paigaldamist kevadel.

9. Kaja ettepanek korraldada ka sel aastal väljasõit Rohelise kooli töörühmale. Majutuse
tasumine RK liikmete poolt, kooli poolt võiksid olla transport ja piletid.
Kaja ettepanek kaaluda järgmisi kohti: Pärnu Loodusmaja, matkarada Häädemeestes, lindude
vaatlus- ja rõngastuspunkt Kablis, Pärnu minizoo. Hetkel oli huvitatuid 25.

10. Kaja palve teemarühmade juhtidele vaadata üle kõik teemadega seonduv.
Energiateemaga on vähe tegevusi ja mõtteid. Miks on see nii?
RK töörühma õpilased võiksid korraldada toiduraiskamise teemalise koolituse (õpilaselt
õpilasele). Liina teavitas, et söökla on sunnitud väga palju toitu ära viskama, seda eriti
5.-7.klasside õpilaste tõttu. Pille kinnitas, et algklasside söögivahetunnis on õpetajad juures ja
toitu ei raisata.
Anne edastas kirjalikult info, et teeme Õpilaselt õpilasele loengud tervislikest eluviisidest ja
toitumisest. 5. klassidega teeme plakatid "Tervislikust toitumisest"
Detsembris käisid õpilased Toidupangal abiks kohapeal ja ostukeskustes.
Kaja teavitas, et on ilmunud uued aruandevormid. Rohelise kooli tegevuse vahearuanne (tuleb
esitada Rohelise lipu vaheaastal, lippu saab taotleda iga 2 aasta järel).
Vaja osaleda vähemalt 2 seminaril! Piret ja Kaja osalesid seminaril “7 sammu”.
Koolimaja ette istutasid aiandusfirma juhendamisel RK õpilased sirelipõõsaid heki
tühikutesse, seega sai taastatud sirelihekk.
Ettepanek õpetajatele – infot ja fotosid enda ja õpilaste tegevustest. Rohelisel koolil on
olemas nüüd ka oma Facebook´i grupp, kus infot jagada.
Liina teavitas, et ajavahemikus 10.01 – 10.03. 2023 mõõdetakse 0. ja 1. korrusel radoonitaset.
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