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Keskkonnaülevaatuse küsimused 

 
 

Aastal 2019/2020 käsitlevad teemad 

● “Elurikkus ja loodus” 

●  “Kliimamuutused” 

●  “Energia”  

● “Prügi”  

● “Vesi” 

●  “Tervis ja heaolu” 

● “Inimene ja keskkond”  

● “Ressurside kulutamine”  

 

 

 

Elu rikkus  

 

Kas kooliõues on puid?  

Kui jah, kas seal on mitmesuguseid omamaiseid puuliike?  

Kas kooliaias on hekke?  

Kas äsja istutatud puid hooldatakse?  

Kas teie kooliõu pakub elupaiku väikestele loomadele?  

Kas kooliõu pakub lindudele elupaiku? 

Kas te hoolitsete elupaikade eest? 

Kas te loendate taime- ja loomaliike oma õuealal? J 

Kas olete uurinud oma õueala elurikkust?  

 

Biomitmekesisus ja elurikkus küsimustik algkoolile 

 

https://docs.google.com/forms/d/15ebJWmu90LxDTStCumtuNDmhPnuaA9U6TiKGHo7v1yQ/viewfor

m?edit_requested=true 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RKq3Wv4_ZR8xk_nJX9A7qKvD_m-TwkSPrnoTP3CUEJY/viewform

?edit_requested=true 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HsWYJi4ocF5b-HP8Trfid1ce7Y0OSHfiUUIwm_099oU/viewform?e

dit_requested=true 

 

Kliimamuutused 

 

Kas kliimamuutustest on mõnes tunnis räägitud?  

Kas õpilastel ja õpetajatel on soovitatud teha järgmist, et kahandada kliimamuutusteni viivaid 

tegureid? 

https://docs.google.com/forms/d/15ebJWmu90LxDTStCumtuNDmhPnuaA9U6TiKGHo7v1yQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15ebJWmu90LxDTStCumtuNDmhPnuaA9U6TiKGHo7v1yQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RKq3Wv4_ZR8xk_nJX9A7qKvD_m-TwkSPrnoTP3CUEJY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RKq3Wv4_ZR8xk_nJX9A7qKvD_m-TwkSPrnoTP3CUEJY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HsWYJi4ocF5b-HP8Trfid1ce7Y0OSHfiUUIwm_099oU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HsWYJi4ocF5b-HP8Trfid1ce7Y0OSHfiUUIwm_099oU/viewform?edit_requested=true


➔ Kasutada ümbertöödeldud materjalist tehtud paberit  

➔ Säästa paberit (näiteks kasutada mõlemat külge)  

➔ Viia esemeid ümbertöötlusse  

➔ Süüa vähem liha  

➔ Kasutada energiat säästvaid lambipirne  

 

 

 

Energia 

 

Kas aknad ja uksed on tihedad, tuuletõmbus puudub? 

Kas akende ees on kardinad/rulood/muud katted?  

Kui jah, siis kas need tõmmatakse ööseks ette, et vähendada soojuskadu?  

Kas uksed ja aknad on alati kinni, kui maja köetakse?  

Kas iga klassiruumi temperatuuri saab reguleerida?  

Kas igas klassiruumis on termomeeter?  

Kas kuum vesi on paraja soojusega, mitte liiga kuum?  

 Kas tühjades ruumides on valgustus alati välja lülitatud?  

Kas elektroonilised seadmed on välja lülitatud, kui neid ei kasutata? 

Kui arvutid jäetakse ööseks sisse, siis kas nende kuvarid on välja lülitatud? Kas igaüks teab, kuidas 

energiasääst aitab meie planeeti?  

Kas keegi koolis jälgib regulaarselt, kui palju energiat kulutatakse?  

 

Prügi 

 

Kas maja on prügist puhas?  

Kas prügikaste on piisavalt?  

Kas prügikastid on õigetes kohtades?  

Kas prügikaste tühjendatakse piisava sagedusega?  

Kas õu on prügist puhas? 

Kas õues on piisavalt prügikaste?  

Kas prügikastid on õigetes kohtades?  

Kas ümbruskonnas on piisavalt prügikaste?  

Kas kool teeb midagi, et aidata kogukonnal ümbrust puhtana hoida?  

Kas koolil on prügi suhtes olemas selged põhimõtted?  

Kas kõik õpilased teavad, milliseid probleeme põhjustab prügi keskkonnale ja elusloodusele?  

 

Vesi 

 

Kas koolis on tilkuvaid kraane?  

Kas tualettpotid on kahesüsteemsed?  

Kui teil on anduriga kraanid, siis kas neist tuleb õige kogus vett piisava aja jooksul?  

Kas kogute lillede kastmiseks vihmavett?  

Kas õpilased täidavad oma veepudeleid ainult sellise hulga veega, mida nad vajavad?  

Kas keegi jälgib, kui palju vett kasutatakse/hoitakse kokku?  

Kas sa õpid tundides veeprobleemidest teiste maades?  



Kas kõik mõistavad, miks on magevee säästmine vajalik? 

 

Tervis ja heaolu 

 

Kas teil on võimalik koolis puu- või aedvilja osta?  

Kas õpilastel soovitatakse puuvilja kooli snäkiks kaasa võtta?  

Kas koolisööklas on alati salatit?  

Kas õpilastel on võimalik oma arvamust avaldada, mis toite nad tahaksid sööklas süüa?  

Kas tasuta joogivesi on kogu päeva jooksul saadaval?  

 Kas õpilased võivad tunnis vett juua?  

Kas kõigil õpilastel on võimalik koolis mingit toidutaime kasvatada ja seda süüa?  

Kas kool kasutab keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid?  

Kas koolitundide ajal ja vahetunnis on võimalik liikuda?  

Kas vahetunde saab iga ilmaga õues veeta?  

Kas koolis on tantsu/liikumisvahetunnid? 

 

 

Inimene ja keskkond 

 

Kas enamik õpilasi tuleb kooli jala, jalgrattaga või ühistranspordiga?  

Kas kooli juures on jalgrattamaja/parkla?  

Kas te korraldate autovabu päevi? 

Kas jala või rattaga kooli tulek on turvaline? 

Kas autod pargivad kooli sissepääsust kaugemal?  

Kas kooli parkla on jalakäijatele turvaline paik?  

 


