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PÄEVAKORD: 

1. Roheüritused 

2. Õuesõpe 

3. Kompost, prügikasti märgistused – Leiki 

4. Tegevuskava ülevaatus 

5. Blogi ja postituste tegemine RK võrgustikku, FB lehele 

6. Jooksvad küsimused 

OTSUSTATI 

Rohkem tuleks hakata kasutama lauluväljakut, viia seal läbi õueõppe tegevusi. 

Kõik rühmad varuvad loodulike õppevahendid nt. käbid, pulgad, tõrud jne lauluväljakule 

kastidesse 

Leiki tegi ettepaneku markeerida ära prügikastid kleepsudega 

 Kollane –pakend 

 Sinine – papp ja paber 

 Must – biojäätmed 

Kairi toob biojäätmete jaoks ämbrid, mida hakatakse hoidma rõdul ja jäätmed viiakse 

kompsti. Biojäätmeteks ei sobi tsitruselised. Ämbrite markeerimised teevad kõik rühmad ise. 

Putukahotelli eest hoolitseb Leiki. 

Aasaga enam ei tegele Marje. Rukkisinise rühma lapsed riisuvad prahi kokku. Küll ja Leiki 

jäävad juhendajateks ja nõu andjateks.  

Rohelisekooli blogiga on kõik hästi. Kõik rühmad saadavad Leikile oma tegemistest fotod ja 

lühikirjeldused. 

Kas postitame Rohelisekooli võrgustiku FB lehele oma tegemisi. Kati lubas Rukkisinse 

rühma eest postituse teha. Kõik rühmad lubasid sinna kirjutada, kui teevad midagi eriti 

ägedat. 

Kes lugesid läbi tegevuskava- kõik. 

Analüüsisime tegevuskavas olevaid tegevusi ja enamus on tehtud, vajaminev sai lisatud. 



Blogi info on kõigil rühmadel stendi peale või muud moodi vanematele esitatud.  

Kairi hakkab kalendrisse blogi meeldetuletusi panema, korra kuus. 

Tervislikud tegevused lastega – Kui tehakse, tuleb sellest kirjutada ka Eliisi 

päevakokkuvõttesse. Praegu tehakse lastega liiga vähe tervislike tegevusi. Tuletada üksteise 

meelde tervislike tegevuste tähtsusest. 

Osalesime Maailmakoristuspäeval, erinevatel rohe kooli seminaridel. Kõige aktiivsem osaleja 

on Leiki olnud.  

Leiki andis infot musta ja läbipaistvate prügikottide vahe kohta. Kui viite pakendeid must 

prügikotiga, siis sõlmi kott pealt lahti või raputa pakendid välja. Muidu on automaatselt 

olmeprügi. 

Otsustati tellida Elva teenuste käest 30 l läbipaistvad prügikotid.  

 

 

 

 

 

 


