
Tegevuskalender 2019/2020. õppeaastal 
 
2019/ 2020. õppeaastal keskendume järgmistele teemadele: prügi ja jäätmed, elurikkus ja 
loodus, tervis ja heaolu, transport. 
 
Prügi ja jäätmed: 
Novembrist ei prindita enam välja II kooliastme kokkuvõtval hindamisel hinnetelehti.  
20.09 maailmakoristuspäev, osalesid 3.c, 3.b, 5.a, 6.a, 6TH klassid koristades prügi 
Randvere küla mänguplatsil, mere ääres ja kooli ümbrusest 
29.10 - 20.12 kohvipuru kogumise kampaania, mille tulemusena toetatakse Haiba 
Lastekodule elektrienergia tootmist 
17.12 - 10.01 prügikorvide olemasolu ja sorteerimise kaardistamine klassiruumides, 
koolimajas, õpetajate tubades, sööklas (õpilaste abil) 
Veebruaris paigaldada kõikidesse klassidesse sorteerimiseks vajalikud prügikorvid. 
4.-14.02 vanade nõude kogumise kampaania, et kasutada neid edaspidi kooli üritustel 
ühekordsete nõude asemel (kogu kool, pered) 
17.02 Keskkonnaameti külalistunnid "Jäätmed ja jäätmekäitlus", (5.-6. klassid) 
 
 
Elurikkus ja loodus: 
9.09 KIK õppekäik Wile Farmi, alpakakasvatuse külastamine (HEV klassid) 
10.09 KIK õppekäik Viru rappa teema “Läki rappa” (3.a klass) 
16.09 KIK õppekäik Harmi mõisa park, teema “Elu jões”  (5.b/s/6.-9.h klassid) 
19.09 KIK õppekäik Harmi mõisa park, teema “Elu jões” (5.a/s klassid) 
5.10 kogukonnapäev, mille raames tutvustati Kooliaia projekti ja koguti raha projekti 
käimalükkamiseks 
17.02 Keskkonnaameti külalistunnid "Aasta tegijad looduses 2020” (5.-6. klassid) 
17.02 RMK programm "Kes meil metsas elavad?" (HEV klassid) 
18.02 KIK õppekäik Loodusmuuseumi, teema “Mikroskoobitund Ainuraksed. Rakk.” (4.a, 
4.b/s, 4.c klassid) 
18.02 RMK õppekäik “Kes meil metsas elavad?” Oandus (HEV klassid) 
20.02 Põhja päästekeskuse koolitus tule-, vee-, keskkonnaohutusest (6. klassid) 
5.03 Keskkonnaameti külalistunnid  "Tegijad looduses 2020" (3.-4. klassid) 
6.-17.04 Keskkonnateemaline rändnäitus "Hoia, mida armastad!" (kogu koolile) - eriolukorra 
tõttu lükkub järgmisesse õppeaastasse 
4.05 KIK õppekäik Paunkülla, teema “Avastades meeli”  (1.a klass) - eriolukorra tõttu jääb 
ära 
5.05 KIK õppekäik Paunkülla, teema “Avastades meeli” (1.b klass) - eriolukorra tõttu jääb ära 
20.05 KIK õppekäik Paunkülla, teema “Elu rabas” (6.a/re klassid) - eriolukorra tõttu jääb ära 
21.05 KIK õppekäik Paunkülla, teema “Elu rabas” (6.b klass) - eriolukorra tõttu jääb ära 
27.05 KIK õppekäik Muraste looduskooli, teema “Elu tiigis” (2.b klass) - eriolukorra tõttu jääb 
ära 
29.05 KIK õppekäik Muraste looduskooli, teema “Elu tiigis” (2.a/e/3.s klassid) - eriolukorra 
tõttu jääb ära 
30.05 talgupäev, korrastatakse kooliesiseid klasside lilleringe, tegevused kooliaias (kogu 
kool, pered) - eriolukorra tõttu lükkub sügisesse 



 
  
Tervis ja heaolu: 
Kool on liitunud “Kiusamisvaba kooli” programmiga ja programmis osalevad kõik klassid, 
lisaks KiVa korrapidamine vahetundides, KiVa ruumi loomine ja postkasti üles panemine, et 
õpilastel oleks lihtsam ja anonüümsem kiusamisest teada anda (lisaks emaili saatmisele). 
Kool on liitunud VEPA programmiga, käesoleval õppeaastal liitus VEPAga veel 2 klassi. 
Jätkuvad liikumisvahetunnid võimlas, tantsuvahetunnid aulas, õuevahetunnid. 
23.-27.09 Liikumisnädal : jalgratta-vigursõit, käsipalliturniir, rahvastepalliturniir (kõik klassid) 
7.10 Loovtöökonkurss teemal “Hoolivus” (kõik klassid) 
10.10 vaimse tervise päev (kõik klassid) 
15.10 ülemaailmne kätepesupäev (kõik klassid) 
17.11 Maaeluministeeriumi ja Eesti Peakokkade Ühenduse korraldatud projekt: “Peakokad 
koolis” 
23.11 Rahvatantsuselts Pääsuke juubelikontsert (osalesid kooli kõik rahvatantsurühmad 1.- 
6. klassini) 
18.02 talvine spordipäev (1.- 3. klass) 
19.02 talvine spordipäev (4.-6. klass) 
21.02 Kohtumine Kristina Šmigun-Vähiga (4.-6. klass) 
17.02 - 6.03 KIPA vahetundide plakatite koostamine kõikides klassides (mida soovitakse 
vahetundides rohkem näha, kuulda, teha, tunda) 
01.-11.03 õpitoad nakkushaiguste teemal, sh käte õige pesemine (viib läbi kooliõde) 
13.-17.04 Tervisenädal - sammulugemise võistlus (kogu koolile)- eriolukorra tõttu jääb ära, 
kuid entusiastlikumad koolitöötajad koguvad samme terve aprilli jooksul 
Aprillis ühel päeval salativõistlus/konkurss (kogu koolile) - eriolukorra tõttu toimub 
distantsõppe osana ja lõimitult kodunduse tunni/kooli sünnipäeva nädalaga (valmistatud 
salatite pilte jagatakse õpetajaga) 
Aprillis võtab kool osa Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammist “Hea kool kui 
väärtuspõhine kool”, tegevused jätkuvad järgmisel õppeaastal 
Mais KiVa õpilasküsitlus (kõik klassid) 
30.05 perepäev- orienteerumine metsas, Randvere küla vahel + erinevad töötoad kooli 
juures, läbiviijad KiVa, VEPA, Rohelise kooli ja kooli teised arendusmeeskonnad, õpetajad 
(kogu kool, pered) -eriolukorra tõttu lükatud järgmisesse õppeaastasse 
 
 
Transport: 
20., 25.09 Markeerimisprojekt “Peatu, vaata, veendu!” viktoriin (osalevad 4.b, 6.a, 6.b, 5.c 
klassid) 
Jaanuar - mai - 3.-4.klassid osalevad Maanteeameti projektis “Tasuta jalgratturite koolitus 
igale 10-aastasele lapsele” 
Liikumisnädal aprillis - pöörata tähelepanu kiivri kandmisele ja kooli liikumise viisidele ning 
viia läbi küsitlus, et võrrelda tulemusi sügisel läbi viidud küsitlusega. - erikorraga seoses 
liikumise nädalat plaanitud viisil läbi viia ei saanud, kuid kiivri olulisus lõimiti rattakoolituse ja 
kunstiõpetuse tunniga distantsõppel ning 3. klassi õpilased joonistasid oma unistuste kiivri 
ning lisama selle 3 kõige olulisemat omadust.  
 



 
 
 
Koolitused õpetajatele 
 
15.10 Rohelise kooli programm: olukorrast „riigis“ ja keskkonna ülevaatusest (osales Hanna 
Kangro) 
21.11 Meeskonnakoolitus "Teismeline klassiruumis", koolitaja Kärolin Kajalaid (koolisisene) 
11.02 Motiveeriv KiVa-koolitus personalile – kuidas ühildada erinevaid programme (KiVa ja 
VEPA), koolitajaks: Anti Einpalu (koolisisene) 
2.03 Rohelise kooli seminar teemadel “Ressursside kasutamine haridusasutustes", "Ürituste 
keskkonnasõbralikumaks muutmine" ja "LED-lampidest ja ekraanidelt kiirguva sinise valguse 
mõjust silmadel" (osales Jaana Raimets) 
7.04 Rohelise kooli webinar “Project Based Learning (PBL) as a method for 21st century 
skills” (osales Liina Savolainen) 
 
 
Koolitused vanematele 
 
24.09 KiVa vestlusring, ülevaade tegevusest Randvere koolis, õpilasküsitluse tulemuste 
tutvustamine, läbiviija kooli KiVa meeskond 
21.11 koolitus "Kuidas saada hakkama teismelisega", koolitaja Kärolin Kajalaid 
9.03 VEPA vestlusring, läbiviija Triin Ulla, VEPA piirkonnamentor, koolitaja 


