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Õppeprogramm „Metsa sees on puud“.
Rohelise Kooli programm.
Rohelise Kooli noorteühenduse tegevused antud õppeaastal.
Rohelise Kooli noorteühenduse motivatsioonipakett antud õppeaastal.

Otsused:



Õppeprogrammi Metsa sees on puud! viis läbi RMK Viimis külaistemaja matkajuht.

Kirjeldus: Seda teab iga väike lapski, et metsa sees on puud, sest ilma puudeta ju polekski
metsa. Aga mis puud seal metsa sees on? Eestimaal kasvavaid kodumaiseid puuliike on palju –
umbes sama palju, kui ühes klassis õpilasi. Nii nagu igal lapsel on nimi ja iseloom, nii on see ka
igal puuliigil. Kindlasti on ühel puul lisaks nimele jutustada veel huvitavaid lugusid. Lähme
üheskoos metsa neid lugusid kuulama, puude elu avastama ja ilu imetlema, puudega sõbraks
saama. Uusi teadmisi ja põnevaid tegevusi jagub nii noorematele kui vanematele.
Programmi eesmärgiks on saada lähemalt tuttavaks meie kõige tavalisemate metsapuudega
(puude välised tunnused, toitumine ja kasvamine, puidu kasutamine enne ja nüüd, puud
rahvakultuuris), õppida märkama loodust enda ümber ja seal toimuvaid aastaajalisi muutusi
seoses soojuse ja valguse muutustega.
Toimumiskoht: Tädu loodusõpperada

Seos õppekavaga: Kodukoha loodus, elus ja eluta. Organismid ja elupaigad, organismide
kooseluvormid ja vastastikused suhted. Mets elukeskkonnana. Bioloogilise mitmekesisuse
säilitamine, looduslik valik ja selle vormid. Fotosüntees ja selle tähtsus. Inimese meeled ja
avastamine.


Rohelise kooli programmi tutvustus
https://www.randverekool.edu.ee/roheline-kool/
Rohelise Kooli noori ja nende tegevust juhendavad Randvere koolis õpetajad Kreete
Rõõm, Kaire Rikolas, Jaana Raimets.



Rohelise Kooli noorteühenduse tegevused antud õppeaastal.

Rohelise kooli õppeaasta fookusteemad ja tegevused kujunevad keskkonnaküsitluse tulemustest.
Keskkonnaküsitlus on läbi viidud septembris ja probleemkohad ning Rohelise Kooli õpilaste
tegevused on:
November –
1.
2.
3.
4.

Klasside prügi liigiti sorteerimise kaardistamine.
Tulede kustutamise vaatlus koolimaja korpustes.
Oma joogipudeli kasutamine ja kraanivee tarbimise propageerimine – videoklipp.
Kätepesu ja hügieen – vastavasisulised sildid, plakatid vms sööklas leiva, puu- ja
köögivilja laual.
5. Toidu maitsmine söögivahetunnis – tagasiside kooli toitlustajale.
6. Prügi koolimaja õuealal – noored jälgivad ja vajadusel koristavad ära.
Detsember – märts
1. Tulede kustutamise vaatlus koolimaja korpustes.
2. Prügi koolimaja õuealal – noored jälgivad ja vajadusel koristavad ära.
3. RK noorte üritus.
Aprill – juuni
1. Kiivrite kasutamise seire.
2. Tulede kustutamise vaatlus koolimaja korpustes.
3. Prügi koolimaja õuealal – noored jälgivad ja vajadusel koristavad ära.

4. RK noorte lõpuüritus, tunnustamine.
Õpilaste endi tegevuste ettepanekud –
1. Rohkem taimi kooliruumis – taimede istutamine varakevadel


Rohelise Kooli noorteühenduse motivatsioonipakett antud õppeaastal.
1. Rohelise kooli noortel on RK logoga tunnussärgid, mida kantakse tegevuste ajal.
2. Rohelise kooli meeskonnaga liitumise puhul on igale õpilase meene (tunnuslausega
riidekott) eeldusel, et õpilane on registreerinud end õppeaasta tegevustesse ja
osaleb õppeaasta jooksul vähemalt ühes tegevuses.
3. Aktiivsemad Rohelise kooli õpilased saavad õppeaasta lõpus eraldi tunnustatud.
4. Õppeaasta jooksul toimub 2-3 üritust (õppeprogrammi).



Järgmine RK noorte koosolek toimub 04.11 kell 8.15, et tutvuda kõigi RK noortega (32) ja
registreerida end õppeaasta tegevustesse.

