RANDVERE KOOLI Rohelise kooli 2021/22. õppeaasta tegevuskava
Randvere kooli keskkonnapõhimõtted:
- Hoian ja väärtustan loodust
- Elan keskkonda säästvalt
- Sorteerin prügi
- Viskan prügi alati prügikasti
- Hoian kooliümbruse puhtana
- Võimalusel kõnnin jala või liigun jalgrattaga
- Vett ja elektrit kasutan säästlikult
- Taaskasutan
- Väldin ühekordseid pakendeid, kilekotte ja nõusid
- Liigun looduses
- Austan teisi kultuure ja traditsioone
- Olen sõbralik
- Tunnen oma kodukoha loodust, loomi ja linde
- Eelistan kodumaist toitu
2021/2022. ÕPPEAASTA teemad on: tervis ja heaolu, energia, prügi ja jäätmed, vesi

TERVIS JA HEAOLU
Aeg

Tegevus

Klassid

Korraldaja

pidev

KiVa tunnid õpilastele, korrapidamine vahetundidel
töötajatele

kogu kool

KiVa meeskond

pidev

VEPA rakendamine õppetöös

I kooliaste

VEPA mentorid

pidev

Õue- , pallivahetunnid ja õuesõppetunnid

kogu kool

KiVa meeskond,
Tervisenõukogu,
kõik õpetajad

27.08

Meeskonnapäev teemal “Koostöö ja heaolu” koolimajas

personal

Kaire Rikolas

23.09

Mesikäpa teatejooks

6. klassid

Kai Tanni

23.-30.09

Spordinädal

kõik klassid

Marion Rannu, Kai
Tanni, Raimond
Einer

29.09

Matk Randveres – tunne oma kodukohta

personal

Kultuurikoda

30.09

Lapsekeelsed käitumisreeglid kooli kodukorra järgi

kõik klassid

KiVa meeskond,
Kultuurikoda

29.10,

Osalemine Päästeameti Põhja päästekeskuse poolt
juhitud projektis KEAT ("Kaitse end ja aita teisi")

6. klassid

6. klasside
klassijuhatajad

2.10

Õpetajate päev tähistamine (muinasjututegelased)

kogu kool

6.klassid

november

Mardipäev, Kadritrall

3.kl,
1.klassid,
5.-6.kl
saksa keele
rühmad

Klassijuhatajad ja
saksa keele õpetaja

novemberdetsember

Helkuripuu

kogu kool

RK meeskond

8.12

Kogukondlik heategevuslik jõululaat (tulu annetati
Varjupaikade MTÜle)

kogu kool

Liina Savolainen

17.12

Jõulukostüümi päev

kogu kool

Liina Savolainen

22.12

Teistmoodi koolipäev – mängud, käsitöö, küpsetamise
töötoad

kogu kool

Kultuurikoda,
personal

jaanuarjuuni

Jalgrattakoolitused (Transpordiameti poolt toetatud)

3. klassid

RK meeskond

14.-18.02

Stiili- ja sõbrapäevanädal

kogu kool

KiVa meeskond

märts

KiVa e-koolitus

personal

KiVa meeskond

11.03

Teistmoodi koolipäev – KiVa õpitoad

kogu kool

KiVa meeskond,
personal

aprill

KiVa õpilasküsitlus

kõik klassid

KiVa meeskond

6.04

Valge kaardi päev

kogu kool

KiVa meeskond

20.04

Loeng suitsetamise ja alternatiivsete tubakatoodete
kahjulikkusest

4.-6. klassid

Ninel Sild
(sotsiaalpedagoog)

8.-12.04

22.04

Teistmoodi koolipäev – tantsulised, sportlikud töötoad,
Suukool, QR-koodi jaht,

kogu
koolipere

Tervisenõukogu

mai

Kiivrite seire

kogu kool

RK meeskond, RK
noored

3.06

Viimsi valla rahvatantsupäev

kogu kool

Anli Aja

4.06

Perepäev (orienteerumine ja töötoad)

kogu kool

Liina Savolainen

juuni

Aktiivsete RK noorte tunnustamine ja õppeaasta
lõpuüritus

RK noored

RK meeskond

TOIT, VESI
Aeg

Tegevus

Klassid

Korraldaja

pidev

Koolitoidu maitsmine ja tagasisidestamine toitlustajale

personal

Tervisenõukogu

4.-8.10

Kõrvitsate kogumine loomaaiale

kogu kool

RK meeskond

november

Koolitoidu maitsjad

RK
noored

Tervisenõukogu

8.-12.11

Kõige keskkonnasäästlikum koolisöökla

kogu kool

Daily koolisöökla,
RK meeskond

Alates
detsembrist

Teavituskampaania plakatid „Tõsta nii palju kui sööd!“
koolisööklas

kogu kool

RK meeskond

10.-23.02

Vee säästliku, targa tarbimise ja korduvkasutatava
veepudeli kasutamise kampaania

kogu kool

RK meeskond, RK
noored

mai

Liitumine rahvusvahelise projektiga SchoolFood4Change

kogu kool

Liina Savolainen

ELURIKKUS, LOODUS, KOOLIÕU
Aeg

Tegevus

Klassid

Korraldaja

september

Keskkonnaküsitlus

kogu kool

RK meeskond

15.-30.09

Sügisandide näitus

1. klassid

Klaire Sinisalu,
Kristi Laving

20.09

KIK õppekäik „Puruvana, tondihobu ja muud loomad“

5.a

21.09

KIK õppekäik „Puruvana, tondihobu ja muud loomad“

5.b

22.09

KIK õppekäik „Puruvana, tondihobu ja muud loomad“

5.c ja HEV
klass (5.sr)

24.09

KIK õppekäik „Elamused Keila-Joal“

HEV klassid
(6.th, 8.tu,
8th, 3.-9.t,5.6.h, 1.-5.r,
2.s, 2. re, 2.3.h

24.09

KIK õppekäik „Hakkamasaaja looduses“

4.a, 4.b ja
HEV klass
(4.s)

27.09

KIK õppekäik „Elu rabas“

6.a

28.09

KIK õppekäik „Elu rabas“

6.b

29.09

KIK õppekäik „Elu rabas“

6.c ja HEV
klass (6.sr)

27.10

Talgud kooliaias

kooli
personal

RK meeskond

27.10

RK noorte matk Tädu loodusrajale

RK noored

RK meeskond

3.11

Keskkonnaameti korraldatud veebinar kooliõpetajatele
jäätmete ja ringmajanduse teemal

18.11

KIK õppekäik “Põllumajandus ja metsandus Kostivere
ja Jõelähtme nitraaditundlikul alal“

HEV klassid
(7.-9.h)

18.02

RK noorte õppekäik Loodusmuuseumi

RK noored

RK meeskond

aprilli
koolivaheaeg

Koolimaja toalillede- ja taimede ümberistutamine,
märgistamine

RK noored

RK meeskond

28.04

Talgud kooliaias

personal

RK meeskond

3. ja 11.05

RK noorte aktiivõpe Aegna saarel ja Tallinna
Loomaaia

5.ja 6. kl RK
noored

Rohelise Kooli
sisevõrgustik

3.05

KIK õppekäik „Puruvana, tondihobu ja muud loomad“

2.a

5.05

KIK õppekäik „Puruvana, tondihobu ja muud loomad“

2.b

12.05

Seminar “Meelte kool”

12.05

KIK õppekäik “Avastades meeli”

1.a, 1.b

16.05

KIK õppekäik „Avasta elekter“

3.a, 3.b

27.05

Seminar „Õppeasutuse aiad“

mai-juuni

Keskkonnateemalise õppekäigu "Kodukoha kuld"
Jõelähtme kaevandusalal

Liina Savolainen

Jaana Raimets

Jaana Raimets,
Katrin Raaperi
personal,
RK noored

Mare Müürsepp

PRÜGI JA JÄÄTMED
Aeg

Tegevus

Klassid

Korraldaja

pidev

Paberi eraldi sorteerimise propageerimineklassidesse eraldi kogumiskastid

Kogu kool

Klassijuhatajad

Ei prindita enam välja II-III kooliastme kokkuvõtval
hindamisel hinnetelehti, lisaks näevad 2.-3. klassi
vanemad ja õpilased poolaasta kokkuvõtvaid hindeid
elektrooniliselt.

II ja III
kooliaste

Klassijuhatajad

pidev

Erinevate jäätmete ja jääkide taaskasutus
tehnoloogias, käsitöö- ja üldõpetuses

kogu kool

õpetajad

Alates
septembrist

Paberrätikute kulu vähendamine (teavitavad sildid
kraanikausside juurde)

RK meeskond

Alates
oktoobrist

Pakendi ja biojäätmete sorteerimine õpetajate toas,
biojäätmete sorteerimine ka kodunduse klassis

RK meeskond

16.-22.09

Maailmakoristusnädal

2.s, 5.b,
3/5/8//9.t, 6b,
3.a, 3.b, 2.a,
8.h, 8.th, 8.tu,
4.s, 5.h, 6.h,
6.th, 2.h, 3.h,
4.a, 4.b, 1-5.r,
5.c, 5.a
klassid

Liina Savolainen

november-

Alumiiniumist teeküünalde ümbriste kokku
kogumine

kogu kool

RK meeskond

9.11

Keskkonnakese külastus

1.-3. klass

RK meeskond

24.-31.01

Digikoristusnädal

kogu kool

RK meeskond

aprill

Prügikoristuse aktsioon koolimaja ümbruses

Praktilise
eesti keele
õppe ja PPR
õpilased

Jaana Raimets

juuni

Jäätmejaama külastus

4.-6. klass

RK meeskond

pidev

mai

ENERGIA

RK meeskond

RK meeskond

Aeg

Tegevus

Klassid

Korraldaja

oktoobris

Lülitite markeerimine siltidega (tähelepanu tulede
kustutamisele)

2.s klass

RK meeskond

november-mai

Tulede kustutamise seire

kõik
klassid

RK meeskond, RK
noored

jaanuar

Tulede kustutamise seire vahearuanne ja kõige
energiasäästlikuma korpuse väljakuulutamine

kõik
klassid

RK meeskond
(Katrin Raaperi

jaanuar

KIK ringmajanduse programmi projekti "LEDvalgustite paigaldamine ja anduritega juhtimine
kätepesualades ja WC-des" taotluse ettevalmistamine

RK meeskond
(Roosika Kann)

22.02

Seminar „Süsteemide säilenõtkus. Energiakasutuse
hindamine Smart Living rakenduse abil“

Roosika Kann

märts

KIK ringmajanduse programmi projekti "LEDvalgustite paigaldamine ja anduritega juhtimine
kätepesualades ja WC-des" taotluse esitamine

RK meeskond
(Roosika Kann)

märts

Tulede kustutamise seire vahearuanne

august

KIK ringmajanduse programmi projekti "LEDvalgustite paigaldamine ja anduritega juhtimine
kätepesualades ja WC-des" taotluse täiendamine
(vajadusel)

mai

Tulede kustutamise seire õppeaasta lõpparuanne

kõik
klassid

RK meeskond
(Katrin Raaperi)
RK meeskond
(Roosika Kann)

kõik
klassid

RK meeskond
(Katrin Raaperi)

