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1Tutvu näitusega. Pane kirja see, mida juba teadsid ning see, 
mille said näituselt teada.

Sain teada:Teadsin:

Mis kohad on avalik ruum? Jätka nimekirja.

2

• tänav 

• raamatukogu

• 

• 

• 

• 
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Mis on sinu meelest kogukonda iseloomustavad märksõnad?

• 

• 

•

Mis kogukondadesse Sina kuulud? Nt. perekond?



4Tutvu teemaga #4

Mis iseloomustab sinu arvates mõnusat vaba aja veetmise kohta? 
Kui sa saaksid sellise koha ise luua, milline see oleks? 
Kasuta jutumulle,  et kirjeldada.
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5 Tutvu teemaga #7

Mõtle teekonnale, mille läbid kodust kooli jõudmiseks. 
Mis teeb selle teekonna turvaliseks ja meeldivaks? 
Kas on midagi, mis loob ka ebaturvalisust? 

Võid saada mõtteid ka siit: tühjad ja lagunenud hooned tee kõrval, liikumist takistavad 
piirded ja tarad; korras kõnniteed; kergliiklustee; haukuvad ja lahtised koerad, hoolitsetud 
ja puhas tänavaruum, head ühistranspordiühendused, bussipeatus kodu lähedal.

Turvalisust ja meeldivust loob   Ebaturvalisust loob

• Nt. läbin hoolitsetud ja 
   valgustatud pargi

•

•

•

•

•

•

• 

• Nt. ülekäigurada on 
   raskesti märgatav 

•

•

•

•

•

•

• 

 

6 Tutvu teemaga # 8  

Mis kasu toob piirkonnale kui kohalikud elanikud saavad kaasa 
rääkida neid puudutavates otsustes? 

TÖÖLEHT
põhikoolile II

lk 3



TÖÖLEHT
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lk 47 Demokraatia on osalemine! Hea elukeskkond on igaühe õigus!

Kirjuta kolm ettepanekut, mida kohalik omavalitsus saaks teha, 
et muuta sinu kodukoha noorte elu paremaks? 
Seda võib teha grupitööna ja hiljem korraldada klassis ideede laat.

1.

2.

3.

• Millisele omavalitsusele peaksid sina oma ettepanku saatma?

• Alates 16-aastaselt saab hääletada kohalike omavalitsuste valimistel ja 
  teha rahvaalgatusi. Kui vähemalt 1% hääleõiguslikke kohalikke elanikke toetusele 
  allkirja kirjutab, tuleb volikogul sinu ettepanekut arutada. Kui palju pead sa oma 
  ettepanekule allkirju koguma, et volikogu võtaks selle arutamisele.

Minu ettepanek vajab ............................... allkirja, et volikogu võtaks seda arutada.
.   

Selliseid pöördumisi saad algatada, allkirjastada ja edastada kohalikule 
omavalitsusele www.rahvaalgatus.ee platvormi abil. Sellist digitaalset 
riigielus kaasa rääkimise võimalust nimetatakse e-demokraatiaks.   !


