
Randvere Kooli keskkonnaküsitluse ülevaade 2022/23.a 

Keskkonnaküsitlus viidi Randvere Kooli õpilaste ja töötajate seas läbi septembris 2022. 

Küsitlus oli üleval MS Forms keskkonnas. Soovituslik oli täita küsitlus mõne ainetunni 

raames või äärmisel juhul jätta õpilastele koduseks tööks.  

Kokku vastas küsitlusele 218 koolipere liiget, see on 44% kogu kooliperest. Kogu 

õpilastearvust vastas küsitlusele 42% ja kõigist töötajatest 56%. 

 

 

 



 

 

5. Kui vastasid eelmisele küsimusele, “Ei”, siis mis on puudu? 

- Koolimaja peal nt eraldi pakendi prügikastid; 

- Koridoride peal puuduvad prügikastid. Ka klasside juures võiks olla võimalus biojäätmete eraldi 

kogumiseks; 

- Aga koristajad panevad kogu prügi ühte prügikotti ja sorteerimine kaotab üldse mõte; 

- Sorteerimine; 

- Kaks prügikasti klassis; 

- Randvere majaga kõik hästi, kuid Artiumis pole prügikaste peaaegu ollagi; 

- Koolipeal on väheprügikaste ja need on väikesed; 

- Ei ole selliseid, kus saab panna eraldi õuna ja plastikut; 

- Sorteerimis kastid, näiteks paberi jaoks; 

- Paberi äraviskamisekoht; 

- Sorteeritavad prügikastid; 

- Oleks hea, kui koolimaja koridoris oleksid ka prügikastid plasti ja toidujäätmete 

sorteerimiseks; 

- Näiteks biojäätmed võiksid ka olla eraldi; 

- Meil on ainult tavaline prügikast; 

- Puuviljad, paber, ja võibolla pudelid (klassis ja koolimajas); 

- Pakend. 

 

 



 

 

 

9. Kui vastasid eelmisele küsimusele “Ei”, siis mis muudab koolitee ohtlikuks? 

- Liikluses on alati palju ohte; 

- Otseselt pole väga ohtlik, kuid Randvere tee Tädu kuuse juures on ohtlik ülesõit; 

- Et mu tee ei peaks ületama ilma sebrata ja et ei oleks pime nurka; 



- Kõik on ohtlik; 

- Jalgrattatee; 

- Autod; 

- Mina pean sõitma või kõndima vahepeal kohas, kus ei ole kõnniteed; 

- Pole kõnniteed, pead sõitma autoteel; 

- Muuga-Randvere vaheline lõik on ohtlik; 

- Pikk maa ja pikalt metsavahel sõitmine; 

- puudub kergliiklustee, koht tee ületamiseks; 

- pole piisavalt rattateid (nt Muugalt Randverre). 

 

 



 

 

 



 

16. Kui vastasid eelmisele küsimusele “Ei”, siis mis motiveeriks sind vahetunnis rohkem 

liikuma ja muudaks õuevahetunnid põnevamaks? 

- Vähem tööd; 

- Liumägi (2x välja toodud); 

- Mitte midagi (3x välja toodud); 

- Praegu ehitatakse kooli taga uut maja, vanasti oli seal rohkem teha nagu need puidu hüpped 

ja sai jalgpalli mängida; 

- Mänguväljak; 

- Õuevahetunnid toimuvad kooli ees, kus pole mitte midagi põnevat teha ja pigem on 

ebamugav riitesse panna ja õues lihtsalt passida. Õuevahetunnid võiks toimuda kuskil mujal 

kui võimalik; 

- Mulle ei meeldi õuevahetunnis väga käia kuna meil on õuevahetunde 2 tükki (minu arvates 

natukene liiga palju) ja meil ei ole mänguväljakut ega midagi kooli ees; 

- Ma poleks ainus poiss oma klassist õues; 

- Käin ainult siis, kui olen korrapidaja, muul ajal teen tööasju; 

- Et seal ei oleks kohti, kus kukkuda; 

- Võiksime õues korraldada mänge; 

- Muusika võiks mängida; 

- Kui õues oleks rohkem tegevusi mida teha mitte lihtsalt seista seal; 

- Õuevahetunnid muudaksid paremaks ilusad ja soojad ilma (3x välja toodud); 

- Kui oleks vähem inimesi õuevahetunnis korraga või suurendaks õuevahetunni ala piire; et 

kõik nii kampas koos poleks; 

- Saaks kooliterritooriumilt väljas käija; 

- Olen nõus viibima õues, aga mitte halva ja külma ilmaga, tantsuvahetunnid motiveerivad 

rohkem liikuma; 



- Kui oleks mingi mänguala, mitte lihtsalt betoon; 

- Kui meid lastakse mänguplatsile ja kooli taga jalutama; 

- Et me ei pea õues käima; 

- Õuevahetunde võiks olla 1 ja vabatahtlik; 

- Võiks olla mingid mängud, millest saaks osa võtta, mis pole kohustuslik; 

- Rahvastepalli; 

- Kui ei oleks nii külm (lumi, talv); 

- Põnevad tegevused; 

- Kui saaks tagasi maja taha kossu minna mängima. 

 

18. Mõtted, ettepanekud, head soovid Rohelise Kooli meeskonnale. 

- Olge nähtavamad; 

- Jõudu ja jaksu! (9x soovitud) 

- Kooli koristusfirmale rääkida üle, et bioprügi ei visataks üldprügisse, pigem siis klasside 

bioprügikaste ei peaks nemad tühjendama, sest nad ei sorteeri prügi. 

- "Teeme ära" koristustalgud kevadel, mille raames võimalus taas koolimaja ümber praht 

korjata ja heakorrastada rohealad; 

- Jätkake samas vaimus, teie tegemised on seda väärt ja on silmaga näha; 

- Rohkem põnevaid õppekäike, võib-olla KIK-ile alternatiiviks midagi; 

- Koolimajal võiks olla puhvet või kohvik (5x välja toodud). 

- Pallid õue vahetunnis (2x välja toodud); 

- Käime rohkem õues (2x välja toodud); 

- See masin, kuhu paned raha sisse ja siis annab selle, mida soovisid; 

- Võiks olla rohkem ronimis asju! (2 korda välja toodud) 

- Meil võiksid hobused olla koolis (2x välja toodud); 



- Võiks teha oma Rohelise kooli kustukummid; 

- Teie saate 1. kohta; 

- Edu teile! Olete väga tublid! (10x välja toodud) 

- Peaks koristajatele selgitama, et sorteeritud prügi ühte prügikotti ei korjata (nägin ise oma 

silmadega kui seda tehti); 

- Olge terved (2x välja toodud); 

- Pai (2x soovitud); 

- Õpilasi ei peaks lapsevanemad kooli ette autoga sõidutama; 

- Toimetate tublisti, aitäh! 

- Aitäh teie tegevuse eest ja jõudu-jaksu edaspidiseks! 

- Soovin jaksu! Ma arvan, et laias laastus sama suuna jätkamine ja hoidmine on juba suur asi; 

- Jätkake samas vaimus, olete tublid ja tegusad! (3x välja toodud) 

- Parem toit (2x välja toodud); 

- Tegevused õuevahetunni ajal (2x välja toodud); 

- Et seitsmendatel klassidel oleks ka puu- ja juurviljad; 

- Õuevahetundides võiks olla rohkem istumiskohti (pinke õue 2x välja toodud); 

- Pallivahetundi palun, rohkem puuvilja valikuid; 

- Mulle meeldib ,et keegi ei viska kooli õuele prügi maha; 

- Keskkonnast ja selle muutumisest võiks rohkem rääkida. (2x välja tooddu) Muidu on kõik 

super:) 

- Võiks olla rohkem tegevusi, näiteks väljasõidud, kooliaed; 

- Andke võimalus liituda ka õpilastele, kes ei ole varem rohelise kooli meeskonnas olnud; 

- Mina arvan, et rohelise koolides oleks 6. klassil varem söögiahetund; 

- Playbox oleks oma lava 

- Pole mingid mõtteid ega ettepanekuid, aga loodan teile head ja tujukat aastat! 

- Ikka sama edukalt edasi ja õpilastele edasi anda keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Kõike 

Head Soovides :) 

- Kooliaed korda teha; 

- Kaldtee teiselt korruselt kui on tuletõrje häire korral; 

- Ei kiusataks nii tihti (2x välja toodud); 

- Rohkem ägedaid üritusi; 

- Ei kasuta ühekordseid nõudis, 



- Õue võiks ehitada väikse skate pargi (2x välja toodud), kus saaks tõuksiga sõita 

õuevahetunnis; 

- Õpilased võiksid tunnis rohkem nt ringi liikuda või õue minna mitte 45min lihtsalt istuda; 

- Pange paberikastid igale poole ja pakendi prügikastid; 

- Et sõitsid kõik jalgrattaga mitte elektritõuksiga; 

- Kaasame õpilasi rohkem kooli arendusse, lisaks prügiplakatitele ka midagi käegakatsutavat; 

- Rohkem liikumisvahetunde ehk tantsuvahetunde; 

- Istutada puid; 

- Nautige mida teete, see on tähtis! 

- Toitu, mida lapsed ei söö ärge viske ära; 

- Sorteerida rohkem prügi; 

-Vahel rohkem tantsu vahetunde, õues liikumis mänge millest on võimalust osa võtta ja 

tundides võiksid õpetajad rohkem liikumis pause teha (nt 2 korda tunnis) (välja toodud 2x); 

- Rohkem taimi; 

- Et õue vähetundi poleks; 

- Koristus päevad, käia rohkem prügi korjamas (5x välja toodud); 

- Me võiks teha rohkem asju; 

- Käia iga kuu metsas prügi koristamas; 

- Teha iga vahetund õue vahetunniks; 

- Meie koolis võiks olla rohkem vegan toidu ja muidu toid on väga mage; 

- võiks korjata prügi ja leiutada midagi sellest prügist; 

- tutvustada prügi sorteerimise vajadust; 

- Jätkake samas vaimus, entusiastlikult! (3x soovitud) 


