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TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNAALASE TEGEVUSE ÜLEVAADE 
2020/2021.ÕPPEAASTAL 

  

1. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA  
 
Eelmise õppeaasta keskkonnaküsitluse tulemusena toodi välja 
2020/2021.õppeaastaks järgmised olulised märksõnad.  
 
2. Rohelise kooli nimi tuleb majas nähtavamaks muuta.  
3. Veelindude toitmise kahjulikkusest tuleb rohkem rääkida.  
4. Toiduraiskamise teema on järgmise õppeaasta  üks kolmest prioriteedist.  
5. Energia ja vee säästmine ning prügi sorteerimine on teine ja kolmas prioriteet järgmisel 

õppeaastal.  
6. Tuleb luua nii kiusamisvaba ja turvaline keskkond kui võimalik.  
 

  
TTG keskkonnaeesmärgid ja eesmärkidest tulenevad tegevused (sügisene plaan) 

 
 Sel õppeaastal on pandeemia tõttu tegevused hajutatud ning suuri üritusi majas 
korraldada ei saa. Keskkonnaeesmärgid on värvilised ja teises alapeatükis on tabelis 
tegevused värviga, mis viitab eesmärgile. 
 

TTG keskkonnaeesmärgid                                                    eesmärkidest tulenevad tegevused 

Endale ja kaaslastele sõbralik, 
turvaline ning tervislik 
mikrokliima  

õueala kujundamine 
õppimiseks sobivaks ning 
ilumeele arendamiseks;  
vabas õhus tegutsemise 
võimaluste arendamine 
(õuesõppeklass); 
kiusamisvaba ja turvalise 
keskkonna loomine 

õuesõppeklassi 
valmisehitamine,  
erinevad kiusamist 
ennetavad tegevused 
 

Säästev areng energia ja vee säästmine  ressursikulu analüüs 
Keskkonnasõbralikum 
tarbimine  

prügi süsteemne 
sorteerimine; 
toiduraiskamine fookusesse 

prügi sorteerimist 
võimaldavad prügikastid, 
prügikastid eraldi 
kaitsemaskidele, vanade 
patareide kogumiskast 

Sõbralik õhkkond ning õppimist 
soodustav ja arendav keskkond 
võimaldamaks teadvustada 
loodus-, sotsiaalse ja 
kultuurikeskkonna seoseid. 
 

puude (jm taimede) kooli 
aias teabetahvliga 
märgistamine, 
õuesõppetundide võimaluse 
loomine;  
Rohelise kooli nimi ja 
tegevused rohkem 
nähtavaks majas 

loovtöö 8.klassis,  
stend 4.korrusel, 
õuesõppeklassi-
planetaariumi 
paigaldamine 
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Keskkonnateemade käsitlemine 
igas astmes ja klassis 

veelindude toitmise 
kahjulikkuse teabe 
levitamine 

loengud, tunnid, 
praktiline tegevus 

VALDKOND INFO, TEAVITAMINE JA KAASAMINE SOBIB IGALE POOLE.  
 
Läänemere projekti (BSP) tegemised, juhendaja bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe, mis 
reaalselt toimusid: 
 
   1) 07.10.2020  Tallinna koolide õpilaste linnuretk Kopli lahe ääres - osales 3 õpilast 
   2) 18.12.2021 Tallinna koolide linnuviktoriin - osales 5- liikmeline gümnaasiumi 
võistkond (11.a) 
   3) 17.01.2021 Linnuviktoriinil osalenud õpilastele korraldatud talvine veelindude 
loendus Viimsi poolsaarel 
 
Need tegevused saab lisada BSP lindude ökoloogia programmi alla. 
 
Õpilastele edastati info nii BSP veebiviktoriini kui ka BSP linnuviktoriini kohta, kuid 
õpilased siiski iseseisvalt neist osa võtnud. 
 
 

1.5.  Suurprojekt, milles TTG osales:  
 

1. Üleilmne maailmakoristuspäev 2020 
 

2. Eesti digikoristuspäev 2021 
 

3. rahvusvaheline Rohelise kooli võrgustiku kampaania Global Action Days 2021 “My 
Actions Matter!” 

 
Huvijuht Margit Ehandi osales 7.04.2021 kampaania  "My actions matter" webinaril ja 
nüüd ootab liitumiseks vajalikku linki ja koodi (tuleb hiljemalt 19.04). 
5.B klassist löövad kampa 5 tütarlast. 
Tegevus hakkab pihta 22. aprillil ja lõpeb 17.mail. 
 
 
  

2. TOIMUNUD TEGEVUSED  

aeg tegevus ja valdkond kes osales 
sept huviringi „Imeline 

teadus“ alustamine 
koolis (juhendaja 
teadur ja 
geenitehnoloog 
Olga Bragina) 

1-6.klassi 
õpilased 
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sept Maanteeameti 
liiklusohutusprojekt 
„Peatu, vaata, 
veendu“ 

5.kl 

sept eelmisel kevadel 
valminud 
vigursõiduraja 
kasutamine 
koolihoovis 

algkool 

sept  maailmakoristuspäe
v 

põhikool 

sept  ämblike tutvustus 
(Toomas Prantsibal) 

algkool 

7.10 BSP 
linnuvaatlusretk 

3 õpilast 

11.1
0 

loeng 
küberturvalisusest 
(kooli vilistlane  
Jaanus Kääp) 

gümnaasiu
m 

okt  vanade 
lauamängude 
kogumise aktsioon 
1.korruse 
puhkenurkade 
tarbeks 

kogu kool 

Sügi
s  

õiglase kaubanduse 
teabepäev + eeltöö 

gümnaasiu
m 

Sügi
s 

kätepesupäev algkool 

16. 
11. 
 

külaline Eesti 
Raudteest 
(keskkonnasõbralik 
alternatiiv 
maanteetranspordil
e) 

gümnaasiu
m 

nov  õpilastööde näitus 
sotsiaalse võrdsuse 
teemal 

kogu kool 

nov 
 

PÖFFi film ja 
külaline 
kriminaalpoliitika 
osakonnast 
(kiusamine) 

5.c 

nov  Meeltenädal: mälu, 
aju ja KIAT 
programmi teemad  

6.-
12.klasside 
õpilased 
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jaan näitus plasti teemal 
„Planeet või plast“ 

gümnaasiu
m tegijana, 
tarbijana 
kõik 

 digikoristuspäev kogu kool 
5. ja 
18. 
02 

liikluskasvatuse 
õppepäevad 

9.klass 
11.-
12.klassid 

 

Lähemalt tegevusest:  
www.ttgkeskkond.blogspot.com,   
https://www.facebook.com/tehnikagymnaasium/, 
www.ttg.edu.ee  
 
 

3. ÜLEVAADE ÕPPEKÄIKUDEST JA -TEGEVUSTEST   

I poolaasta 
1.klassid Puhta Vee teemapark programm „Orienteerumine loodusajaloolisel maastikul“ 
4.klassid Tallinna Loomaaed 
6.c, d klassid Eesti Tervishoiumuuseum programm „Söö terveks“ 
8.a klass Tallinna Botaanikaaed programm „Fotosüntees ja hingamine“ 
 
II poolaasta 
6.b klass Eesti Tervishoiumuuseum programm „Söö terveks“ 
 
Plaanitud õppekäigud märtsist alates tuli edasi lükata pandeemia tõttu. Tegu on KIKi 
rahastatava ja Tallinna Haridusameti juhitava projektiga „Tallinna Haridusameti 
keskkonnaprogrammid“ põhikooli õpilastele. 
 
Lisaks: 
5.10.2020 loodusõpetuse tunni raames tutvumine ämblikega (3.b ja 1.c) 
16.10.2020 õppekäik Kakerdaja rappa 5.a 
4.11.2020 õppekäik loodusmuuseumisse 9.b 
5.11.2020 õppekäik Tallinna Tähetorni 3.c 
5.11.2020 õppekäik -  muuseumipäev „Puust ja punaseks“ 6.d 
 

3.03.2021 veebiloeng 12.klassidele TTÜ rakendusfüüsika eriala tutvustamiseks 
     15.04.2021 veebiloeng 11.klassidele Tallinna Ülikooli loodusteaduste osakonna 
tutvustamiseks 
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Õppeaasta loovtööd ja uurimused 
 
8.klassid  
1. Minu toidulaua geograafia 
2. Puud kooli hoovis 
11.klassid 

1. Tallinna Tehnikagümnaasiumi põhikooliõpilaste teadlikkus vee säästmise 
võimalustest koduses majapidamises. 

2. Taaskasutus Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilaste seas 
3. Tallinna Tehnikagümnaasiumi 11.klasside õpilaste teadlikkus vee tarbimisest ja 

selle mõjudest tervisele 
4. Kaardirakenduse loomine rõivaste taaskasutuspoodide kohta Tallinnas 
5. Toidu raiskamine Tallinna Tehnikagümnaasiumi 11.klasside õpilaste kodudes 
6. Puidukahjurid ja nende tõrje 
7. Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilaste teadlikkus mürgistest seentest 
8. Tallinna Tehnikagümnaasiumi veekulu ja elektrikulu analüüs 
9. Ökoloogilise jalajälje uurimine 10 pere näitel 
10. Mootorratas Kovrovets K-175B restaureerimine 

 
 
 
TTG õpilasfirmad 
 
Halk Disain. Õpilasfirma koosseisu kuuluvad Kaspar Kask, Kristjan Heinat ja Kevin Lillepool. 
Tooteks on komplektid, mis sisaldavad kõike vajalikku küünalde tegemiseks. See on tore 
tegevus peredele ja käsitöö huvilistele. Toote valmistamisel on silmas peetud  
loodussõbralikkust, mis väljendub näiteks küünlavahas, mis on biolagunev ja kasutab vähem 
hapnikku võrreldes tööstuslike vahadega. Lisaks sellele ei ole tootes kasutatud plastikut, vaid 
oleme jäädud paberi ja papi juurde. Komplekti kuulub kaks 250g sojavaha, kaks 300ml 
klaasanumat, kaks lõhna- ja värvainet, kaks tahti ja kasutusjuhend. 
Õpilasfirmaga saab ühendust meili teel halkdisain@gmail.com või FB 
lehe https://www.facebook.com/HalkDisain/ kaudu. 
 
ReTouch. Õpilasfirmasse kuuluvad Ott Kamar, Mati Lauri ja Martin Lehtla. 
Õpilasfirma ReTouch tooteks on Fik võru, mis sisaldab nfc kiipi. Sellist kiipi kasutavad hetkel 
näiteks uksekaardid, bussikaardid ja kliendikaardid. Fik võru on loodud asendama kiipkaarte 
muutes su elu mugavamaks. Õpilasfirma käepaelad võimaldavad avada kooliukse või 
registeerida bussikaardi imelihtsalt.  
Instagram: retouch.of 
 
Yuhe. Õpilasfirma meeskonda kuuluvad Oskar Pärn, Antonyo Villakov ja Sten Kramma. 
Õpilasfirma Yuhe toodab telefonide jaoks end ise kokku kerivaid laadijajuhtmeid, mille 
kasutamine on ülilihtne. Tõmmata juhe nii pikaks, kui on soovi ja kui tegevus on lõpetatud, 
lasta juhtmel end uuesti kokku kerida. Tegemist on lihtsa lahendusega, vältimaks 
juhtmepuntraid nii töölaual telefoni laadides kui ka juhet kuskil hoides. 
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Juhtmeid saab osta nii Micro-USB, USB-C kui ka Lightning Cable otsaga. 
Yuhet saab tellida kodulehelt yuhe.ee 
 
 

5. ARUTELU  
  
 
1. Rohelise kooli nimi tuleb majas nähtavamaks muuta: 4.korrusel (loodusainete 

korrus) on stend. 
2. Veelindude toitmise kahjulikkusest tuleb rohkem rääkida: toimusid temaatilised 

tunnid algklassides. 
3. Toiduraiskamise teema on ka järgmise õppeaasta  üks kolmest prioriteedist. Tuleb 

rohkem luubi alla võtta, teha võimalusel teemanädal. 
4. Energia ja vee säästmine ning prügi sorteerimine: puhveti ees on kast taara tarbeks, 

näomaskide kogumiseks on koridorides eraldi anumad (uued võimalused seni 
olemasolevatele juurde). Paigaldust on ootamas prügisorteerimise kastid 
koridoridesse (5 tükki). Energia ja vee säästmise ettepanekutega koostas 11.klassi 
õpilane T. Tõnnisson oma uurimuse (töö on valmimas maikuuks 2021).  

5. Tuleb luua nii kiusamisvaba ja turvaline keskkond kui võimalik: erinevad 
temaatilised tegevused. Vaikuseminutite koolitus õpetajatele 2021 alguses, 5.c 
klassi kiusamise teemaline tegevus klassijuhataja Helen Linnoki eestvedamisel 
sügisel 2020. Kooli liitub Heaolu Loova Kooli programmiga järgmisest õppeaastast. 

  
6. RESSURSIANALÜÜS  

  
  

VALDKONNAD  meetmed  märkused  
keskkonnahoidlikud 
hanked  

TTG kasutab Tallinna linna hankeid 
koristusvahendite, koopiapaberi, 
majapidamispaberi ja bürootarvete 
ostmiseks. Kasutatavad tarbed on suuresti 
keskkonnasõbralikud ja soodsad.  

Majas töötab 
koristusfirma, kes 
WC paberi ja 
koristusvahendid 
muretseb ise.  

energia kokkuhoid  Koridorides ja tualettruumes on  
liikumisanduritega valgustus. Vahetundides 
on klassides valgustus kustutatud – seda 
reeglit järgib TTG hoolega. Tundide ajaks 
kustutab korrapidaja-õpetaja koridorides 
valgustuse.  

  

loodusressursside 
jm materjalide 
kasutamise 
vähendamine  

On piirangud paberipaljunduses, õppetöös 
panustatakse tehnika kasutamisele  
(esitlused, e-õpikud, e-keskkonnad jms), et 
vähendada paberikasutust. Eriti soosib seda 
distantsõpe.  

Rohkem pöörata 
tähelepanu paberi 
taaskasutusele 
tundides.  
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jäätmetekke 
vähendamine ja 
taaskasutus  

Kooli hoovis kasutatakse libeduse tõrjeks 
taaskasutatavat kivikillustikku. Toimib 
kompostikast (2 tk), kuhu pannakse hoovist 
kokku riisutud lehed, komposti kasutatakse 
kooli lillepeenardes. Klassides on 
paberiprügikastid kõrvuti tavaprügikastiga.   
Distantsõppe ajal on peatatud prügivedu 
kooli juurest, tekkiv prügi tuleb tekitajal ise 
kaasa võtta majast. 

Ootamas on 5 
sorteerimist 
võimaldavat 
prügikasti, mis 
tulevad 
koridoridesse.  

säästev transport ja 
liikluskorraldus  

Suund on jalgrattakasutamisele: kooli hoovis 
on korralik jalgrattahoidla, kus lapsed 
hoiavad ka tõukerattaid.  Kooli hoovi on 
joonistatud rattasõidu õppeks vigurrada. 

 

tervislik  
töökeskkond  

Majas on lift, söökla pakub hommikuputru, 
töötab tervisenõukogu. Toimib  
tantsuvahetund, joonistusvahetund, 
kasutatakse nii sisemisi kui väljas olevaid 
lauatenniselaudu. Õpetajatele on 
võimaldatud massaaž ja joogatund, 
õpetajate toas on värske joogivesi tasuta.   
Kooli hoovis on tõkke- ja ronimisrada. 
Õuesõppeklassi-planetaariumi paigaldus 
kevadel 2021. 

Võimaldada kooli 
hoovis 
tegutsemist 
enam, mõelda 
läbi võimalused.  

  
  
Me peame oluliseks keskkonda parandada laiemas kontekstis, mitte ainult kokkuhoius. 
Seega on antud keskkonnavaldkonnad sisuliselt läbi mõeldud ja arutatud, mida me juba 
teeme ja mida saab veel teha.  
  
Koosolekute lühiprotokollid: https://www.ttg.edu.ee/kk-protokollid/   

  
  

7. OSAVÕTT ROHELISE KOOLI SEMINARIDEST  
  

1 29.09.2020 Rohelise kooli I seminar (Rocca al 
Mare) 

Margit Ehandi (huvijuht) 

2 27.03.2021 Vabane ohtlikest ainetest oma kodus Irina Kolotygina 
(lapsevanem) 

3 7.04.2021 rahvusvaheline Rohelise kooli 
võrgustiku kampaania Global Action 

Margit Ehandi (huvijuht) 
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Days 2021 “My Actions Matter!” 
 interaktiivne veebiseminar 
õpetajatele 

 
  

  
8. MEEDIA JA TUNNUSTUSED  

  
KOOL SAADAB ÜLEVAATE TEGEVUSTE KOHTA TALLINNA HARIDUSAMETISSE IGA KUU  
LÕPUS.  
Kajastus on ka kooli FB lehel https://www.facebook.com/tehnikagymnaasium/ , 
Rohelise Kooli blogis www.ttgkeskkond.blogspot.com  
 
Facebook`is 30.10.2020 märgiti Õiglase Kaubanduse Klubi lehel meie maja temaatiline 
teabepäev.  
 
Selle aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi II vooru valiti meie kooli  12. klassi 
õpilase Hannah Mikenberg’i uurimistöö “Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide 
koostis ja tähtsus”, juhendajateks Pilvi Tauer TTG-st ja Atko Heinsalu TTÜ-st. 
Õpilaste teadusfestivali olulisim osa õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor 
toimub veebiülekandena.  
Hannah’ esinemine konverentsil on siin lingil  
https://miks.television.ee/stream/Room4 alates 4:36:00 
 
 
 
  
  


