
22. septembri liikumispäev
Koristusmatk sügisesse

Liikumispäev toimub kõigile Hariduse kooli 1. - 9. klassidele.
Hommikune õpilaste vedu toimub igapäevase graafiku alusel (täpsed ajad vt viimaselt
lehelt). Kingu maja õpilased tulevad samade bussidega.

Selga ilmastikule vastav riietus ja jalga märja rohu sees jalad kuivaks jätvad jalanõud.

Sellel aastal on sügisene liikumispäev seotud maailmakoristuspäevaga ehk oleme osake
miljonitest inimestest maailmas, kes sel ajal koristavad. Eesti koolidest ja lasteaedadest on
registreerunud juba üle 28500 koristaja. Meie koristame matkateele jäävat prügi ja
Kudjape kelgumäge ehk discgolfi parki. Metsaalused on suhteliselt puhtad, aga discgolfi
pargis annab üht-teist koristada küll. Paluge lastel isiklikud kindad kaasa võtta. Prügikotid
organiseerime koolist. Võimaluse korral võiks õpetajal desifintseerimisvahend kaasas olla.
Prügiga kotid võib jätta Kudjape parklasse, organiseerime need ise ära. Võib ka kooli
juurde ise ära tuua. Palun jäädvustage oma klassiga koristatud prügi ning saatke huvijuhile
sellised fotod või videod, mida võib #kolepilt all avalikult üles riputada.

Mida teha koristamise ajal:

NB! Märgata väikeprügi – korjata üles just see kõige väiksem prügi, mida esmapilgul
näha polegi: kõik suitsukonid, pudelikorgid, plastiktükid, kommipaberid, klaasikillud jne.
Korja suitsukonid eraldi kokku ning anna meile teada, mitu liitrit neid kogunes (nt mitu
moosipurgi täit)! Sellega annad panuse Eesti konistatistikasse!

Mida teha peale koristust:

!!! Vaadata koos, mida leiti, millist prügi oli kõige rohkem ning proovida hinnata prügi
kogust, sh hinnata suitsukonide hulka eraldi (nt mõelda, mitu Salvesti supipurgi täit konisid
kogusite).

!!! Lugeda üle kõik koristajad.

!!! Kooli tagasi jõudes täitke klassiga koos ankeet

!!! Laadige üles enda koristusest tehtud ÜKS kõige koledam pilt Kuressaare Hariduse
Kooli kausta

Koolidele mõeldud koristuspäeva info: https://www.maailmakoristus.ee/kool/

https://forms.gle/CYyEeVs6hZSTAfSPA
https://drive.google.com/drive/folders/1VQ3KpCdYtoGHaepoaSeMUj0K55yil90p?usp=sharing
https://www.maailmakoristus.ee/kool/


1. - 3. klassid

Klassid alustavad liikumist kell 8:25 ning stardivad 3-minutiliste vahedega. Klassid liiguvad
koos klassijuhatajaga. Liikumise algus on järgmine:
8:25 1.a klass
8:28 1.b klass
8:31 1.d klass
8:34 2.a klass
8:37 2.b klass
8:40 2.d klass
8:43 3.a klass
8:46 3.b klass
8:49 3.d klass

Kingu maja 1. - 3. klassid liiguvad linnas klassijuhataja koostatud teekonnal.

Klasside edasi-tagasi liikumisrada on järgmine (numbriga märgitud punktis on
tegevusülesanne):



4. - 6. klassid

Klassid alustavad liikumist kell 8:45 ning stardivad 3-minutiliste vahedega. Klassid liiguvad
koos klassijuhatajaga. Liikumise algus on järgmine:
8:45 4.a klass
8:48 4.b klass
8:51 4.d klass
8:54 Kingu maja 4. - 6. klassid
8:57 5.a klass
9:00 5.b klass
9:03 5.d klass
9:06 6.a klass
9:09 6.b klass
9:12 6.d klass

Klasside liikumisrada on järgmine (numbriga märgitud punktides on tegevusülesanded):



7. - 9. klassid

Klassid alustavad liikumist kell 9:25 ning stardivad 3-minutiliste vahedega. Klassid liiguvad
iseseisvalt. Liikumise algus on järgmine:
9:25 7.a klass
9:28 7.b klass
9:31 7.c, 8.ce klass
9:34 8.a klass
9:37 8.b klass
9:40 8.f, 9.ce klass
9:43 9.a klass
9:46 9.b klass

Klasside liikumisrada on järgmine (numbriga märgitud punktides on tegevusülesanded):



Bussiliiklus 22. septembril

Hommikused bussid linnast tulevad tavapärastel aegadel:
7:43 Tuulte-Roosist
7:53 Rehest
8:23 Rehest
8:58 Rehest

Upalt linna saab järgmiselt:
12:00 1. - 3. klassid
12:30
13:00 4. - 6. klassid, buss ka Tuulte-Roosi
14:00 7. - 9. klassid
15:00 Viimane väljumine kõigile soovijatele


