
ÜLEVAADE MEIE 

TEGEMISTEST 2016 - 2018

Tallinna Ühisgümnaasium

31. jaanuar 2019



Algusest

• Oleme tervist edendav 

kool alates aastast 2009.

• Rohelise kooli 

programmiga liitusime 

2016. aastal.

• Roheline lipp  omistati 

meile 26. septembril 2017.



Rohelise kooli töörühm



Meie keskkonnapõhimõtted:
• Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine ja globaalse 

vastutuse arendamine.

• Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje  vähendamine.

• Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside 
juurutamine.

Teemad:

• Elurikkus ja loodus

• Globaalne kodakondsus

• Tervis ja heaolu

• Õueala

• Prügi ja jäätmed



SUUR TAIMEJAHT JA KOOLI ÕUEALA



Suur taimejaht ja kooli õueala makett



Lillepeenarde planeerimine



Maastikumäng „Tunne kooliõue taimi ja linde“



7.a kl õpilase Arturi loovtöö „Õuesõppe tund kooli 

hoovis 3.b klassile“ 
MIS PUU SEE ON? MILLE JÄRGI ÄRA TUNNED? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ÜHENDA PUU JA SELLE LEHT/OKAS 

KASTAN          MÄND          KASK          KUUSK         SAAR         VAHER 

 

 

 

Õuesõppetund meeldis 

õpilastele

Õpilased said ülesannetega 

hästi hakkama

Õppides looduses omandasid 

nad teadmisi paremini



Lindude toitmise projekt

7.b klass toidab kooliümbruse 

linde juba 3. talve.



ELURIKKUS JA LOODUS



Sügisene nunnunäitus igal aastal



Nunnunäitus



Õppekäigud: Pakri poolsaar, Treppoja, 

Laulasmaa tammik



Õppekäigud rannikule: Muraste, Nõva, 

Lahemaa, Paljassaare



Rabamatkad: Pääsküla, Lahemaa, 

Kõrvemaa, Soomaa jt



Õppekäik Rannarahva muuseumi „Vee ja 

looduse kaitse“



Plakatikonkursid



Keskkonnateemaliste 

plakatite konkurss



Naissaarel

6. klass tutvumas Naissaare loodusega



RMK õppeprogramm „Kuidas kasvab 

mets?“ koos metsa istutamisega

6. klassidele



GLOBAALNE KODAKONDSUS



Õiglase kaubanduse loengud

• Jaanus Välja – õiglase kaubanduse 

spetsialist 

• 8. – 9. klassidele

• 10. – 12. klassidele



Loeng „Kust riided tulevad ja kuhu lähevad?“

Riiete eluringist, kiirmoest ja taaskasutusest -

disainer Anna Lutter

7. ja 8. klassidele



Kohtumine astronaut Heide Stefanyshyn-

Piperiga Mectorys

4. – 9. klassidele



Kohtumine Hullu teadlasega, 

loeng interneti turvalisusest 

Tund Hullu teadlasega Loeng interneti turvalisusest –

lapsevanem Klaid Mägi, RIA 

küberturbeekspert



KIVA programm 1.- 6. klassidele



TERVIS JA HEAOLU



Ülekoolilised spordipäevad

Septembris – Reipalt koolipinki

Jaanuaris – talispordipäev

Mais – orienteerumine



Ülekoolilised spordipäevad

• Uisutamine

• Orienteerumine



Südamenädal

Traditsioon aastast 2009, alati 

aprillis

• Staadionihooaja avaüritus –

kogu kooli haarav lõbus 

liikumine

• Virgutusvõimlemine 

tundides



Südamenädal

• Tervisenäitajate mõõtmised

• Tantsuvahetunnid algklassidele



Südamenädal

Õpetajate ja koolitöötajate matkad



Südamenädal

• Õpetajate toas ühise söögilaua katmine 

tervislike toitude ja suupistetega

• Doonoripäevad – doonoriks on nii 

koolitöötajad kui ka 12. klasside õpilased



Tervis ja ohutus

• Projekt „Peatu, vaata, 

veendu!“

• Helkurikampaania



Tervis ja ohutus

KEAT projekt 6. klassidele – 2018. a kevadel saavutasime 1. koha 

Tallinna ja Harjumaa koolide hulgas.



Tervislik toitumine

Rahvusvahelise pudrupäeva 

tähistamine – tervisliku hommikusöögi 

tähtsustamine



Tervislik toitumine

• 5. klasside õppekäigud koolisöökla kööki – kokkade töö ja koolitoidu 

väärtustamine

• Koolitoidu degusteerimisvõimalus lapsevanematele



Tervislik toitumine

Maitsetaimede tutvustamine 

ja kasvatamine söökla 

aknalaudadel



PRÜGI JA JÄÄTMED



Prügihundi õppepäev koolis; 

õppekäigud Pandipakendisse ja Tallinna jäätmejaama



Õppekäigud Eesti Pandipakendisse

Auhinnaekskursioon parimatele 

paberi kogumise kastide 

kujundajatele



Õppekäigud veepuhastusjaama

Auhinnaeksursioon plakatikonkursi võitjatele



Paberi, patareide ja tagastatava taara 

kogumine

Konkurss - paberi kogumiseks 

mõeldud kastide kujundamine



Toidujäätmete vähendamine

Tunnid 3. klassidele 

teemal „Toidu teekond 

meieni“ – toidu 

väärtustamine ja 

jäätmete vähendamine

Läbiviijad RK töörühma 

liikmed 9. klassist



Jäätmete taaskasutus 

• Vanadest T-särkidest istumisalused

• Pappkastidest jõuludekoratsioonid



SELLEST, MIS TEOKSIL

• Puhveti muutmine plastivabaks ja söögikohtade lisamine 

puhveti külastajatele

• Rohelise kooli tegevuse laiem kajastamine: 

✓ meediasuuna õpilaste rakendamine

✓ ETV2 noortesaates NOVA

✓ kooli infomonitoridel

• Lapsevanemate kaasamine

• Õuesõppe klassi rajamine



Õuesõppe klassi rajamine



Õuesõppe klassi rajamine



Istumisaluste põimimine

VAJALIKUD VAHENDID JA 
MATERJALID:

• hularõngas

• käärid

• eri värvi T-särgi ribad

TÖÖKÄIK:

1. Rõnga ettevalmistamine

2. Värvide valimine

3. Põimimine

4. Viimistlemine



Täname tähelepanu eest!


