
Tallinna Mahtra Põhikool 
Rohelise kooli tegevuskava  

  

2018/19.õa (september - detsember) 
 

Tegevus Toimumisaeg Vastutav Tulemus 

September   
Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tunnid teemal 
“Kadrioru park” 

September 2018 
8.a klass 
8.b klass 
8.c klass 
 
 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 
 
 
 

Õpilased valmistavad ette giiditeksti 
Kadrioru pargist mõistekaardi järgi, 
kirjeldavad pargi loodust, räägivad lindudest 
ja loomadest, kes elutsevad pargis. 
 

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Sügisel 
on vahtral sünnipäev” 

September 2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Puu kirjeldamine pildi järgi. Test. 
Teemakohaste liitsõnade moodustamine 
(vahtra+puu, vahtra+mahl). 

Elurikkus ja loodus 
Maastikumäng Pirital 

15.09.2018 
5.-7.klassid 
 

Infojuht Jelena Demjantšuk Tallinna Mahtra Põhikooli 5.-7. klasside 
õpilased võtsid osa Pirita maastikumängust. 
 Meie kooli võistkond  saavutas 2. koha. 

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Loodusõpetuse tunnid teemal 
“Taimed” 

September 2018 
2.b klass 

Õpetaja Olga  Jermolajeva Projektitöö klassis teemal “Taim”. Lapsed 
uurivad,  kus ja  kuidas kasvab nende taim, 
joonistavad ning kirjeldavad. 



Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Inglise keele tunnid teemal  
“Describing animals” 

September 2018 
6. klassid 

Õpetaja D. Kulakova Õpilased kirjeldavad erinevaid loomi, 
loevad fakte loomade  kohta.  

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Bioloogia tunnid teemal 
“Samblad”, “Sõnajalad” 

September 2018 
8.klassid 

Õpetaja Svetlana Stupina Sõnajalad ja samblad sügisel metsas. 
Kliima mõju taimestikule. Õpilased 
tutvuvad märkega, mis ei sõltu ilmast ja 
hooajast. Samuti õpivad nad, kuidas 
jahutuse mõju muudab metsa taimede elu. 
Õpilased mõtlevad  looduslikele 
materjalidele (nad toovad metsast klassi). 

Elurikkus ja loodus 
Klassijuhataja tund teemal 
“Lasnamäe puud ja põõsad”  

September 2018 
3.c klass 

Õpetaja A.Jakovtšenko Lapsed teavad, mis puud ja põõsad 
kasvavad Lasnamäel, oskavad neid 
nimetada ja eristada teistest. 

Elurikkus ja loodus 
Klassijuhataja tund teemal 
“Loodus meie ümber”  (tund 
õues) 

September 2018 
7.c klass 

Õpetaja Elina Parker Õpilased õpivad palju infot loodusest ja 
kuidas selle eest  hoolitseda. 
 

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eluslooduse omadused 

September 2018 
7. klassid 

Õpetaja Anna Šulipa 
 

Õpilased uurivad ja võrdlevad 
elusorganismide ja eluta looduse objektide 
omadusi. 

Meri ja rannik. Vesi 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Käsmu 
merelaager” 

September 2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 

Õpetaja Svetlana  
Todorovskaja 

Õpilased loevad ja tõlgivad teksti laste elust 
Käsmus, nende matkadest. Lapsed vaatavad 
esitlust ja fotosid.  



Meri ja rannik. Vesi 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tunnid teemal “Eesti 
saared. Muhu saar” 

September 2018 
6.a klass 
6.b klass 
6.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased loevad  giiditeksti Muhumaast ja 
mängivad ise giidi.  

Meri ja rannik. Vesi 
Meremuuseumi külastamine 

September 2018 
2.b klass 

Õpetaja O. Jermolajeva Õpilased tutvuvad õppeprogrammidega 
meremuuseumis.  

Meri ja rannik. Vesi  
Tallinna Mahtra Põhikool 
Geograafia tund teemal 
“Läänemeri on maailma 
ookeani osa” 

September 2018 
7. klassid 

Õpetaja Anna Šulipa Õpilased uurivad Läänemere geograafilist 
asendit.  

Meri ja rannik. Vesi  
Tallinna Mahtra Põhikool 
Kunstitund teemal “Meri ja 
rannik” 

27.09.2018 
5.c klass 

Õpetaja Piret Peil See on huvitav kunstiõpetuse tund, mis  on 
pühendatud meretemaatikale.  Õpilased 
vestlevad  merest  ja  probleemidest,  mis 
on  seotud  mere  ja  rannikuga,  joonistavad 
merd,  loomi  ja  kalu,  kes elutsevad  seal. 
Tunni  lõpus  toimub  joonistuste  võistlus. 

Kliimamuutused 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Kirjanduse tund teemal 
“Luuletused sügisest” 

24.09.2018 
5.a klass 

Õpetaja A.Jakovtšenko Õpilased loevad ja analüüsivad luuletusi 
sügisest, võrreldavad praegust ilma ja ilma 
1uuletustes. 

Kliimamuutused 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Geograafia tund teemal 
“Kliimamuutused” 

September 2018 
8. klassid 

Õpetaja Anna Šulipa 
 

Õpilased uurivad kliimamuutuseid kliima 
andmete põhjal ja eelmiste aastate 
diagrammide järgi.  



Tervis ja heaolu 
Spordipäev 

24.09.2018 
2.b klass 

Õpetaja  O. Jermolajeva Lapsed teavad, et sport on tervisele kasulik. 
Tähtis pole võit vaid osavõtt. Laps mõistab 
liikumise ja tervisliku toidu olulisust. 

Tervis ja heaolu 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Klassijuhataja tunnid  teemal 
“Isiklik  hügieen” 
 

September 2018 
1.a klass 
1.c klass 
2.a klass 

Tallinna  Mahtra Põhikooli 
medõde J.Lebedeva,  
klassijuhatajad  S.Borovikova, 
N.Klimenko  ja T.Savitskaja, 
Rohelise kooli liikmed. 

Õpilastele räägitakse isiklikust hügieenist ja 
tutvutakse vajalike hügieenitarvetega. 
8.a klassi õpilane  näitab lastele esitlust. 

Tervis ja heaolu 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Inimeseõpetuse tunnid 

September 2018 
8.a klass 
8.b klass 
8.c klass 

Õpetaja S.Stupina Inimese tervisekaart. Iga õpilane koostab 
oma tervise skeemi. Selle õppetundide 
eesmärk on määratleda tervisliku eluviisi 
tähendus ilma halbade  harjumusteta. 

Tervis ja heaolu 
Klassijuhataja tund teemal 
“Narkootikumid ja alkohol” 

September 2018 
7.c klass 

Õpetaja Elina Parker Tutvumine narkootikumide ja alkoholiga. 
Õpilased räägivad sellest, kuidas need 
mõjutavad keha. 

Tervis ja heaolu 
Spordinädal 

24.09 - 28.09.2018 
kõik klassid 

Kehalise kasvatuse õpetajad, 
klassijuhatajad 

Igal hommikul alustavad lapsed 
võimlemisest kõikides klassides, 
vahetundide ajal toimuvad 
tantsuvahetunnid, sportlikud mängud. 
Õpilased võtavad osa Zumba treeningust, 
Jepardy mängust, osalevad jooksuvõistluses. 
Parimaid tunnustatakse medalite ja 
diplomitega. Toimub võrkpalli mäng 
õpilaste võistkonna ja õpetajate võistkonna 
vahel. 
Meie külalisteks on Lasnamäe 
Noortekeskuse juhataja Danila Kuznetsov, 



Zumba treener Margarita Polokainen, 
Euroopa ja Maailma meister allveespordis 
Jelena Smirnova ning Eesti jalgpalli meister 
Igor Subbotin.  

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tunnid teemal 
“Võõrkeeleõpe” 
 

13.09.2018 
17.09.2018 
18.09.2018 
9.a klass 
9.b klass 
9.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased räägivad sellest, mis keeli 
valdavad nad ja nende sugulased; mis keeli 
peaks inimene valdama, et korralik töökoht 
leida; jutustavad piltide järgi ja räägivad 
oma suhtumisest võõrkeelte õppesse.  

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Inglise keele tund teemal  
“Countries and nationalities” 

September 2018 
6. klassid 

Õpetaja D. Kulakova Lapsed teavad,  kuidas on inglise keeles 
erinevate  riikide nimetused, missugused on 
nende pealinnad ja vaatamisväärsused. 

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tunnid teemal 
“26.09 - Euroopa keeltepäev” 
 

25.09.2018 
26.09.2018 
9.a klass 
9.b klass 
9.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased räägivad Euroopa keeltepäeva 
eesmärkidest, keelelist mitmekesisust 
Euroopas, teiste rahvaste keelte õppimise 
vajadusest, huvitavatest faktidest keelte 
kohta  ja vaatavad esitlust ning fotosid. 

Globaalne kodakondsus 
Mittetulundusühingu Eesti 
Aserbaidžaani Kultuurikeskuse 
Ajdan projekti "Eesti Vabariigi 
ja Aserbaidžaani Vabariigi 100. 
aastat kunstis ning käsitöös". 

September 2018 
4. - 8.klassid 

Õpetaja Svetlana Tsabijeva Projekti raames toimuvad lastele ja noortele 
mõlema riigi ajaloo sarnasuse-teemalised 
loengud. Töötubades tutvustatakse Eesti ja 
Aserbaidžaani sümboleid ning 
maalimise/joonistamise võtteid, mis 
arendavad laste loovust ja koostööd. 

Globaalne kodakondsus September 2018 Õpetajad Svetlana Tsabijeva, Vestlused Aserbaidžaani kultuurist ja 



Tallinna Mahtra Põhikool 
Käsitöötunnid 
Muusikatunnid 
Kunstitunnid 

4. - 8.klassid Nikolai Andriankov, Natalia 
Hort, Piret Peil 

traditsioonidest. 

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Tööõpetuse tunnid 

24.09 - 28.09.2018 
5. - 8.klassid 

Õpetaja Svetlana Tsabijeva Õpilased tutvuvad Aserbaidžaani 
rahvusköögiga.  

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Vene keele tunnid teemal 
“Maailma keeled” 

September 2018 
5.a klass 
8.b klass 

Õpetaja A.Jakovtšenko Õpilased saavad teada, kuidas sünnivad ja 
surevad keeled, tutvuvad keelepuuga, 
proovivad suhelda viipekeele abil. 

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Kirjanduse tunnid teemal 
“Maailma müüdid ja 
muinasjutud” 

September 2018 
5.a klass 

Õpetaja A.Jakovtšenko Lapsed teavad, millesse uskusid erinevad 
rahvused, näevad, et maailma muinasjutud 
on tihti väga sarnased. 

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Ühiskonnaõpetuse tunnid 

September 2018 
6. klassid 

Õpetaja S.Stupina Eesti Selts. 
Erinevad rahvused, keeled, vanus - 
muudavad ühiskonna rikkamaks. 
Õpilased mõistavad ja õpivad elama 
erinevate inimeste kõrval. Õpilased õpivad 
olema ühiskonnas kasulikud. 

Õueala/kooliõu 
Lindude toidulaudade ülespanek 
ja lindude toitmine 

September 2018 
2.b klass 

Õpetaja O. Jermolajeva Lapsed  saavad teadmisi lindudest ja nende 
toitumisest. Lapsed  oskavad  hoolitseda 
lindude eest. 



Oktoober  
Elurikkus ja loodus 
Käsitöö tunnid 
Floristika ja lilledisain 
 

17.10.2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 
5.d klass 

Õpetaja Svetlana Tsabijeva 
 

Tüdrukud lähevad  parki  puulehti  korjama. 
Seejärel  nad teevad  sügiskompositsioone 
vahtralehtedest. Õpilased puudutavad  ka 
värvusõpetuse  põhitõdesid,  mis  annavad 
aluse  kimpude  ja  seadete  kujundamiseks. 
Lastele  meeldib  see  tegevus  väga. 

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal 
“Sügispäev maal” 

Oktoober 2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased nimetavad köögivilju, vaatavad 
esitlust, jutustavad pildi järgi. 

Elurikkus ja loodus 
Rohelise Kooli infoseminar, 
mis toimub Rannamõisa 
Lasteaias 

03.10.2018 Seminari tööst võtab osa 
õpetaja Aleksandra 
Jakovtšenko 

Osavõtjad saavad sealt info Rohelise kooli 
järgmistest teemadest „Tervis ja heaolu“, 
„Elurikkus“ ja „Õueala“. 

Elurikkus ja loodus 
Herbaariumi kogumine 

Oktoober 2018 
3.c klass 

Õpetaja A.Jakovtšenko Lapsed koguvad lehti ja vormistavad 
herbaariumi. Tulemuseks teavad, mis puud 
kasvavad kooli lähedal. 

Elurikkus ja loodus 
Õppeprogramm metsas 
Huvitava Bioloogia Kool 
Sügisesed metsaannid 
 

Oktoober 2018 
01.10 - 3.a klass 
04.10 - 3.c klass 
05.10 - 3.b klass 

 

1.klassijuhataja 
2.loodusõpetuse õpetaja 
3.projekti “Keskkonnaharidus 
liku programmide” 
koordinaator N. Antonova 

Õppepäeva käigus tutvuvad lapsed Eestis 
kasvavate metsa andidega. Nad saavad 
teada,millised marjad meie metsas kasvavad 
ja kuidas need maitsevad. Lisaks õpivad nad 
neid eristama ka lehtede järgi. Tutvustavad 
ka marju, mida kutsuvast välimusest 
hoolimata süüa ei tohi. Õppepäeva lõpus 
viiakse läbi lastele põnevust pakkuv 
maitsete pimetest. 



Elurikkus ja loodus 
Kunstitund teemal “Kuldne 
sügis” 

10.10.2018 
2.b klass 

Õpetaja O. Jermolajeva Õpilased õpivad arutlema, analüüsima, 
joonistama  pilte oma fantaasia järgi, 
segama värve. 

Elurikkus ja loodus 
Tööõpetuse tund teemal "Mets 
sügisel" 

16.10.2018 
1.b klass 

Õpetaja Juta Tšurilina Töö paberiga.  Aplikatsioon teemal  "Mets 
sügisel". 

Meri ja rannik. Vesi 
Õppeekskursioon 
Jõelähtme Rebala Muuseum 
Avastame jõge 

Oktoober 2018 
1.a klass 
1.b klass 
 
 

1.klassijuhataja 
2.loodusõpetuse õpetaja 
3.projekti “Keskkonnaharidus- 
liku programmide” 
koordinaator N. Antonova 

Õpitakse unikaalseid pinnavorme karstiala 
näitel. Õpivad mageda vee ringluse kohta. 
Otsivad jõe põhjast vett. Õpivad,  kuidas 
vett leida? Millist vett võib juua? Kui palju 
peab vedelikku tarbima? Vedeliku puuduse 
tagajärjed. Räägivad vee kasutamise 
ajaloost, vee kasutamise mõjust tööstuse ja 
tehnika arengule ning ka vee hävitavast 
poolest. 

Kliimamuutused 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal 
“Sügisene ilm” 

Oktoober 2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased kirjeldavad sügisilma, jutustavad 
sügisesest loodusest. Dialoogid sügisilmast. 
Piltide järgi jutustamine. 

Kliimamuutused 
Rohelise Kooli infoseminar, 
mis toimub Tallinna Õpetajate 
Majas 
 

30.10.2018 Seminari tööst võtab osa 
õpetaja Svetlana Stupina 

Endine keskkonnaminister Keit 
Pentus-Rosimannus räägib, kuidas 
kliimamuutused mõjutavad maailma ning 
kuidas on plaanitud mõju kahandada, 
samuti, mida igaüks saaks ette võtta. 

Tervis ja heaolu 10. - 11.10.2018 Õpetaja Svetlana Tsabijeva 10. oktoobril  tähistatakse  üle  maailma 



Tallinna Mahtra Põhikool 

Kulinaaria tunnid  
5.klassid 
6.klassid 

rahvusvahelist  pudrupäeva  ja  oktoober  on 
pudrukuu.  Eri  uuringud  kinnitavad,  et 
pudru söömine  mõjub  kasulikult 
seedimisele, toitainete  omastamisele, 
kehakaalule. Eestimaa  koolides viivad 
suuremad  teraviljahelveste  tootjad  läbi 
pudruprogrammi. Et  meie 
«pudruharjumusi»  muuta  ning  tutvustada 
tervisliku  toitumise  ja  pudru  kasulikke 
omadusi,  viivad  suuremad 
teraviljahelveste  tootjad  Veski  Mati ja 
Herkuless  kolmandat  aastat  Eesti 
koolides  läbi  pudruprogrammi. 
Pudruprogrammi  eesmärk  on  tõsta  Eesti 
laste  teadlikkust  tervislikust 
teraviljatoidust,  tutvustada  õigeid 
toitumisvalikuid  ja  propageerida 
hommikupudru söömist.  Programmi  ajal 
saavad  klassid  koos  õpetajaga  katsetada 
koolides  pudruretsepte  ja leiutada  enda 
oma. Meie  5. ja 6.-ndate  klasside  õpilased 
osalevad  ka  pudrukuu programmis. 
Õpilased  valmistavad  kaerahelbeputru  ja 
muid  putre  oma  retseptide  järgi. 

Tervis ja heaolu 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tunnid teemal 
“Perearsti juures” 

16. - 19.10.2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased räägivad oma enesetundest; 
arutavad, miks on sügisel palju haigeid 
õpilasi. Kaebuste esitamine arstile (palavik, 
köha, kurk valus). Arsti soovitustest 
arusaamine.  



Tervis ja heaolu 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Klassijuhataja tunnid  teemal 
“Õige toitumine” 
 
 

Oktoober 2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 
5.d klass 

Tallinna  Mahtra Põhikooli 
medõde J.Lebedeva,  
klassijuhatajad  S.Tsabijeva, 
L.Krjukova, S.Todorovskaja 
ja G.Saburova, Rohelise kooli 
liikmed. 

Õpilastele räägitakse tervislikust 
toitumisest, universaalsest ainest - veest, 
milleta elu on võimatu.  

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tunnid teemal 
“Ekskursioon vanalinnas” 
 

Oktoober 2018 
9.a klass 
9.b klass 
9.c klass 
 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased otsivad loetud ja kuuldud 
tekstidest teavet Tallinna kohta, koostavad 
giiditeksti pealinna vaatamisväärsuste 
kohta, tutvustavad Eesti pealinna 
väliskülalistele, kirjutavad isiklikke kirju, 
tunnevad kirjaetiketti. 

Globaalne kodakondsus 
Kirjavahetus inglise keele 
kooliga 

Oktoober 2018 
 

Õpetaja D. Kulakova Rohelise kooli kogemuse vahetus. 

Globaalne kodakondsus  
Tallinna Rahvaülikool  
Näitus „Anne hammõkira“ 
Setomaalt. 

01.10 - 07.10.2018 
5. - 8.klassid 

Õpetaja Svetlana Tsabijeva Õpilased võtavad osa nuku valmistamise 
töötoast ja rahvustoitude õpitoast. 

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Tööõpetuse tunnid teemal 
“Eesti ja teiste rahvaste 
rahvusköögid” 

Oktoober 2018 
5. - 8.klassid 
 
 

Õpetaja Svetlana Tsabijeva Õpilased tutvuvad Eesti, Valgevene, 
Ukraina  ja teiste rahvaste kulinaaria 
traditsioonide ja rahvusköögiga. 

Globaalne kodakondsus 09.10.2018 Õpetaja Svetlana Õpilased tutvuvad keskaegse vanalinna 



Jalgsi giidiga ekskursioon 
Tallinna vanalinnas  

5.c klass Todorovskaja ajalooga, tänavate nimetustega, legendidega 
Tallinnast. Lapsed naudivad mõnusat 
jalutuskäiku mööda vanalinna kitsaid 
munakivitänavaid ja imetlevad vanade 
majade ning iidsete kirikute ilu. Mõnusas 
vestluses kohaliku päritolu giidiga võivad 
kuulda põnevaid fakte Tallinna ajaloost ja 
esitada küsimusi Tallinnast ning inimeste 
elu kohta keskajal. 

Globaalne kodakondsus 
Käsitöö tunnid  
Moldova traditsiooniliste 
käsitöövaipade ja rahvariiete 
näitus  

11.10.2018 
7.c klass 

Õpetaja Svetlana Tsabijeva 7.c klassi  tüdrukud lähevad  Moldova 
traditsiooniliste käsitöövaipade  ja 
rahvariiete  näitusele. Näitus  toimub 
Tallinna  linna,  Moldova  Vabariigi 
Suursaatkonna  ja  Moldova  Haridus-, 
Kultuuri-  ja Teadusministeeriumi 
koostöös. Näitus "Kangastelgedel kootud 
luule"  on  korraldatud  26. septembrist 
kuni  13. oktoobrini Disaini-  ja 
Arhitektuurigaleriis  (Pärnu mnt 6). 
Meie  kooli  õpilased  tutvuvad  Moldova 
rahvariiete, rahvusmustrite  ja 
rahvusornamentidega.  

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Ühiskonnaõpetuse tunnid 

Oktoober 2018 
6.klassid 

Õpetaja S.Stupina Lapse õigused ja inimõigused. Õpilased 
tutvuvad lapse õiguste Deklaratsiooniga. 
Nad õpivad, et kõikidel planeedil olevatel 
lastel on võrdsed õigused, neil on õigus 
kaitsele ja arengule. 

Globaalne kodakondsus Oktoober 2018 Õpetajad Svetlana Õpilased lähevad koos eesti keele 



A.H.Tammsaare Muuseumi 
külastus 

8.klassid Todorovskaja ja Rita Rumm õpetajatega oktoobrikuus A.H.Tammsaare 
Muuseumi, mis asub Kadrioru pargis. Siin 
oli kirjaniku viimane elupaik, kus ta veetis 
viimased 8 aastat oma elust (1932 – 1940). 
Muuseumis toimub õppetund, mis on 
pühendatud A.H.Tammsaare elule ja 
loomingule. Õpilased tutvuvad muuseumi 
sisustuse ja väljapanekuga, täidavad 
töölehti. 

Globaalne kodakondsus 
Rahvusvaheline seminar, 
pühendatud TMPK juubelile  

Oktoober 2018 
8.-9.klassid, õpetajad 

Õpetajad Inna Ermel, 
Aleksandra Jakovtšenko 

Lapsed kohtuvad õpilastega Lätist ja 
Venemaalt, saavad teada teiste riikide 
kommetest ja igapäevaelust. 

Globaalne kodakondsus 
Õppeekskursioon teemal 
"Mardileib" 

29.10.2018 
5.a klass 
5.c klass 

Klassijuhatajad Svetlana 
Tsabijeva ja Galina Saburova 

Õpilased  käisid  ekskursioonil  vanalinnas. 
Nad  olid  Raeapteegis,  kus  lastele räägiti 
vanaaegse  apteegi   traditsioonidest. 
Seejärel  käisid  Vana Tallinna 
Martsipanigaleriis. See  oli  tõeliselt 
muinasjutuline  maailm,  kus  said oma 
silmadega  näha  meisterkondiitrite  ehtsast 
martsipanist  valmistatud  teoseid.  Õpilased 
tutvusid martsipani "autoriga " ja martsipani 
tekkimise  legendiga,  mis  sai  hästi 
tuntuks  tänu  suurepärase  eesti  kirjaniku 
Jaan  Krossi teosele. Lapsed olid  ka Pika 
jala  ja Lühikese  jala  tänavatel,  kuulsid 
nende  tänavate  tekkimise  ajalugu.  See 
ekskursioon  oli  väga põnev. 

Õueala/kooliõu Oktoober 2018 Õpetaja Olga Jermolajeva “Suure taimejahi” makett  kasvavatest 



Tallinna Mahtra Põhikool 
Õuesõppetund “Mis kasvab 
kooli juures” 

2.b klass puudest ja põõsastest kooli juures. 

Prügi ja jäätmed 
Aktsioon “Plasttaara 
sorteerimine” 

Oktoober 2018 
4.b klass 

Õpetaja Olga Jermolajeva Aktsiooni raames korraldatakse õppefilmi 
vaatamist, algkooli õpilastele korraldatakse 
mänge ja praktilist tegevust. 

November   
Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Sügis 
aias” 

November 2018 
4.b klass 

Õpetaja Natalja Salmus Õpilased nimetavad marju, puu - ja 
köögivilju, mis kasvavad aias. Lapsed 
vaatavad esitlust, jutustavad piltide järgi.  

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Sügis 
metsas” 

November 2018 
4.b klass 

Õpetaja Natalja Salmus Õpilased õpivad tundma ja eristama 
looduses söödavaid ja mittesöödavaid seeni 
ja marju. Lapsed töötavad tekstiga, kus 
räägitakse hundi ja karu elust metsas.  

Elurikkus ja loodus 
Üksnurme-Metsanurme 
loodusrada (MTÜ Lahemaa 
Ökoturism) 
Õppekäik 
 

05.11.2018 
9.a klass 
 
07.11.2018 
9.b klass 
 
09.11.2018 
9.c klass 
 
 

Õpetajad I.Gratšova ja 
N.Antonova 
 
Õpetajad N.Andriankov ja 
N.Klimenko 
 
Õpetajad N.Hort ja P.Peil 

Õppekäigu eesmärgiks on arendada õpilaste 
oskust leida vastuseid loodust puudutavatele 
küsimustele, õppida tundma metsaelustikku, 
mõistma seoseid erinevate protsesside ja 
nende tagajärgede vahel, saada aru 
inimtegevuse mõjust elu keskkonnale ja 
keskkonna mõjust inimtegevusele. 
See õppeprogramm toimub 
Üksnurme-Metsanurme loodusrajal. 
Õpilased läbivad koos juhendajaga raja, 
vaatavad linde, taimi, putukaid, loomade 



tegutsemisjälgi ja täidavad töölehti. 

Elurikkus ja loodus  
Eesti Loodusmuuseum 

08.11.2018 
09.11.2018 
5.klassid 
6.klassid 

Õpetaja Svetlana Stupina 5.-ndate ja 6.-ndate klasside õpilased 
võtavad osa kooli huviringist “Loodus meie 
ümber”. Õpilased uurivad loodusnähtusi 
huviringis ja pärast seda külastavad  koos 
loodusringi juhendajaga Eesti 
Loodusmuuseumi. 

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Botaanikaaed 
Muuseumitund. 
 

November 2018 
2.b klass  

Õpetaja Olga Jermolajeva Õppekäigu jooksul õpilased tutvuvad ja 
õpivad eristama sagedamini Eesti 
haljasaladel kasvavaid puid ja taimi. 
Õpilased saavad teada, millised taimed on 
dekoratiivsete õite, viljade või lehtedega, 
kui suureks puud või põõsad Eesti 
tingimustes kasvavad ja milliseid 
kasvutingimusi need vajavad. 

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Klassitunnid teemal “Puude 
salajane elu” 

November 2018 
3.c klass 

Klassijuhataja A.Jakovtšenko Lapsed teavad puude osasid, kuidas puud 
muutuvad aastate jooksul.  

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Kuldne 
sügis” 

November 2018 
8.a klass 
8.b klass 
8.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased räägivad sügisesest loodusest ja 
eripärast, töötavad tekstiga, koostavad 
dialooge, vaatavad esitlust.  

Meri ja rannik. Vesi 
Klassijuhataja tund teemal 

November 2018 
7.c klass 

Õpetaja Elina Parker Õpilased arutavad  mere probleeme ja 
räägivad sellest, kuidas seda puhtaks pidada. 



“Meie Läänemeri” (tund õues) 

Tervis ja heaolu 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Klassijuhataja tunnid  teemal 
“Päevarežiim” 
 

November 2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 
5.d klass 

Tallinna  Mahtra Põhikooli 
medõde J.Lebedeva,  
klassijuhatajad  S.Tsabijeva, 
L.Krjukova, S.Todorovskaja 
ja G.Saburova, Rohelise kooli 
liikmed. 

Õpilastele räägitakse õigest aja planeerimist, 
päevarežiimi pidamise vajadusest. 

Globaalne kodakondsus 
Heade naabrite päev 

November 2018 
2.b klass 

Õpetaja O. Jermolajeva Laps teab, et igal riigil on oma kombed, 
lipp, keel, tantsud, mängud. 

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Ühiskonnaõpetuse tunnid 

November 2018 
6. klassid 

Õpetaja S.Stupina Eesti riik. Demokraatia Eestis. Kuidas 
inimesed osalevad riigi juhtimises. 
 Õpilased tunnustavad riigivõimu skeemi. 

Energia 
Rohelise Kooli infoseminar, 
mis toimub Tallinna Õpetajate 
Majas 
 

 Seminari tööst võtavad osa 
õpetaja Svetlana 
Todorovskaja,  direktori 
asetäitja majandusalal Rita 
Januškevitšute ja Rohelise 
kooli liige Veronika Babitš. 

Ressursisäästlik majandamine. 
Keskkonnaülevaatuse korraldamine. 

Detsember  
Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Linnud 
talvel” 

Detsember 2018 
4.b klass 

Õpetaja Natalja Salmus Õpilased räägivad lindudest,  kes elavad 
talvel Eestis, töötavad tekstiga, vastavad 
küsimustele.  

Elurikkus ja loodus Detsember 2018 Õpetaja Svetlana Õpilased räägivad kuusest. Kuusepuu 



Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Kuusk 
on talvepuu” 

5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 

Todorovskaja kirjeldamine pildi alusel. Paaristöö. 
Liitsõnade moodustamine (sõnast kuusk).  

Elurikkus ja loodus 
Näitus klassis “Talvine loodus” 

Detsember 2018 
2.b klass 

Õpetaja O. Jermolajeva Joonistuste näitus klassis. 

Elurikkus ja loodus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Tund teemal “Hoolime 
loodusest talvel” 

Detsember 2018 
3.c klass 

Klassijuhataja A.Jakovtšenko Lapsed teavad, kuidas hoolitseda taimede, 
loomade ja lindude eest talvel. 

Elurikkus ja loodus 
Õppeprogramm metsas 
MTÜ Loodusmaa 
Salasilmad võlumetsas 

Detsember 2018 
2.a klass 
2.b klass 
2.c klass 
 

1.klassijuhataja 
2.loodusõpetuse õpetaja 
3.projekti “Keskkonnaharidus 
liku programmide” 
koordinaator  
N. Antonova 

Programmi eesmärk on, et iga laps saaks 
metsaga sõbraks. 
Kahe kilomeetri pikkusel matkateekonnal 
on kesksel kohal meelte kasutamine. Retk 
on täis salapära, avastamisrõõmu ning 
muinasjuttu. Tutvutakse pühade 
looduskaitsealuste Saula siniallikatega. 

Meri ja rannik. Vesi 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal “Peipsi 
järv” 

Detsember 2018 
8.a klass 
8.b klass 
8.c klass 
 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Programmi jooksul tutvutakse Peipsi 
järvega (geograafilised andmed, järve 
tähtsus ja elustik), uuritakse erinevaid 
magevee kalaliike ja kalade kohastumusi 
eluks vees , teadmisi saab kalapüügist, sh 
kalapüügi vahenditest. 

Meri ja rannik. Vesi 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Klassijuhataja tund teemal 

Detsember 2018 
7.c klass 
 

Õpetaja Elina Parker Õpilased vaatavad  ja analüüsivad filmi. 
Arutamine. 



“Põhja-Jäämeri”+ vaatame filmi 

Kliimamuutused 
“weather conditions/climate” 

6. klassid Õpetaja D. Kulakova Lapsed teevad projekti teemal  “Erinevad 
aastaajad teie riigis”. 

Tervis ja heaolu 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tunnid teemal 
“Toidutarkused” 

Detsember 2018 
6.a klass 
6.b klass 
6.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased vestlevad tervislikust ja 
ebatervislikust toidust,  koostavad õpilase 
tervislikku päevamenüüd,  õpivad suhtlema 
söögilauas.  

Tervis ja heaolu 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Klassijuhatajatunnid  teemal 
“Korralik rüht” 
 

Detsember 2018 
7.a klass 
7.b klass 
7.c klass 
 

Tallinna  Mahtra Põhikooli 
medõde J.Lebedeva,  
klassijuhatajad  M.Seleznjova, 
J.Lapšina  ja E.Parker, 
Rohelise kooli liikmed. 

Õpilastele räägitakse õigest rühist ja selle 
kujunemisest, näidatakse esitlust; töötatakse 
rühmades. 

Globaalne kodakondsus 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal 
“Erinevate maade jõulutoidud.” 

Detsember 2018 
5.a klass 
5.b klass 
5.c klass 

Õpetaja Svetlana 
Todorovskaja 

Õpilased räägivad erinevate riikide 
jõulutoitudest, vaatavad esitlusi. 

Transport 
Tallinna Mahtra Põhikool 
Eesti keele tund teemal 
“Tänaval” 

Detsember 2018 
4.b klass 

Õpetaja Natalja Salmus Õpilased nimetavad liiklusvahendeid, 
räägivad oma kooliteest,  liiklusreeglitest 
tänaval. 

 

 
 


