
Rohelise kooli töörühma koosoleku protokoll

29.04.2020, kell 13.40–15.00

Koosolekut juhatas: K. Käärt

Koosolekul osales 5 töörühma liiget, puudus 2 liiget. 

Päevakord:

1. Rohelise kooli vahearuanne

2. Ressursikulu analüüs

3. Tegevused kevadperioodil

4.  Jooksvad küsimused

Arutati: 

1. Lühike ülevaade keskkonnatöörühma suurimatest saavutustest ja õnnestumistest 2019/2020 õppeaastal.

Kerli: aitäh kõigile vastuste eest küsimustele, mis saatsin, need olid suureks abiks ning proovisin kõiki ka

arvesse võtta vahearuande kokkupanekul. Paljud asjad ka kattusid ja oli sarnaseid mõtteid. Kõige suurem

muutus  sel  õppeaastal  on  ikkagi  jäätmete  sorteerimine,  pakendite  eraldi  kogumine  ning  biojäätmete

kompostimine.  Oleme Silja ja Ivikaga arutanud, et  meie rühmas võiks olla kolmesüsteemiline prügikast

(olmejäätmed,  pakendid,  paber),  et  ka  lapsed  oleksid  rohkem kaasatud  ning  välja  on  tulnud  selleks  ka

vajadus.

Arutelu erinevate prügikastide üle, kust neid saada, missugune see võiks olla. Silja lubas uurida oma mehelt,

kas ta oskaks midagi äkki ehitada. Lisaks vaatavad ja uurivad kõik erinevaid võimalusi.

Kerli: Vahearuande jätan lugemiseks, vaadake homseks üle, kas midagi on vaja täiendada. (Anne ja Maarja

soovisid meilile). Lisada tuleb ka 3-5 pilti aruandega kaasa. Missugused need võiksid olla? Fotode vaatlus.

Otsustati, et ilmekamad on need pildid, kus natuke ka lapsi näha.

2.  Ressursikulu  tabeli  ülevaatamine  ja  analüüs.  Elektritarbimine  on  vähenenud  järjepidevalt  või  jäänud

samale  tasemele,  põhjuseks  tulede  kustutamine  ruumist  lahkudes,  lapsed  kustutavad  rohkem enda  järel

tulesid.  Veetarbimine  on  pigem  tõusnud  ega  pole  väheneud,  kuigi  säästlikule  kasutamisele  pöörame

tähelepanu,  va  arvatud  märtis,  mil  algas  eriolukord  ja  paljud  lapsed  jäid  koju.  Leiti,  et  põhjuseks  on

kohalkäivate laste arv ning nõudepesumasina sagedasem kasutamine. Veetarbimise vähendamiseks arutati

võimalust paigaldada kraanidele aeraatorid.  Anne lubas uurida.

3. Kerli: tegevuskavas on meil planeritud kevadeks mõned tegevused.

- Õueala puu- ja põõsaliikide kaardistamine. Arutati erinevaid võimalusi selle teostamiseks. Otsustati ise

meisterdada.

- Lindude jooginõu. Arutelu selle teostamise ja erinevate lahenduste üle. Võiksid olla sarnased eelnevatega,

mis purunesid (rabarberileht+tsement), katsetada uuesti. Pätude rühm tegeleb sellega.

- Putukahotelli parandamine. Arutelu, kuidas ja kes seda teeks. Paluda abi lapsevanematelt. Silja uurib ka

oma mehelt.



4. - Õueprügikastidelt on tulnud ära sildid. Kas neid saaks prügifirmalt? Anne uurib teenuse pakkujalt.

- Kerli ja Silja külastasid Rannamõisa lasteaeda seoses HOB´s projektiga ning hea meelega räägiksid sellest

ja  näitaksid  pilte.  Arutelu,  millal  võiks  seda  teha.  Võimalus  näidata  pedagoogilise  nõukogu koosolekul

teisipäeval, kui jääb aega.

Otsustati:

1. Anne uurib aeraatoreid.

2. Õueala puudele, lilledele lisada sildid nende nimedega. Teostatakse ühiselt.

3. Pätude rühm meisterdab õuealale lindude jooginõu.

4. Putukahotelli parandamise osas suheldakse lapsevanematega.

5. Anne uurib prügifirmalt, kas neilt saaks prügikastidele silte.

          Koosolekut juhatas Protokollis

          K. Käärt M. Vindi

         


