
Raadiosaade 1 

Toimumisaeg: 26.11.2010, 2.tund 

Saate valmistasid ette eesti keele õpetaja Natalia Rõbtšenkova abil Elvira Korol (8.A klass) ning Alla 

Mirotvortseva, Jekaterina Bukina (8.B klass) 

Saate viisid läbi Alina Vohmjanina ja Jelena Fjodorova (8.A klass) 

Tere head kuulajad! Tahaksime jutustada Teile meie kooli õpilaste õppesõidust Rakveresse ja Pärnusse. 

Ekskursioon oli korraldatud projekti „Meie Eesti“ raames ja toimus 16.-17.oktoobril. Projekti toetavad 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed“, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike 

Integreerimise Fond, Euroopa Liit ja Eesti Kultuuriministeerium. 

Esimeseks ekskursiooni sihtpunktiks oli Rakvere linn, kus me külstasime linnust. Linnuses me nägime ja saime 

teada palju põnevat: linnuse tekkimise lugu, Liiwimaa ordu ajalugu ja rüütliordude tekkimist, eluruumide 

korraldust keskaegses linnuses. Algul meile näidati kahurit, me õppisime vibu laskma. Pärast vaatasime ja 

kuulasime, millega tegeles keskaja tohter: ta pidi täitma apteekri, arsti ja juuksuri ülesandeid. Huvitav oli 

vaadata ja proovida rüütlimõõku ning kuulata, kuidas saadi rüütliks. Veel käisime kabelis, kus lugesime meie 

isa palvet ladina keeles. Ekskursioon lõppes jubeda kogemusega – piinakambri, põrgu ja õudustetoa 

külastamisega. 

Pärast Rakveret me sõitsime Pärnusse. Põneval jalaekskursioonil me saime teada palju uut tuntud Eesti 

kuurortlinnast. Paljud õpilased käisid Pärnus esimest korda ja olid sellest linnast täiesti vaimustatud.  

Seejärel ootas meid Carl Robert Jakobsoni talu Kurgja. Jakobson on ärkamisaja üks silmapaistvamaid 

ühiskonnategelasi. Jakobsoni mälestussambad on püstitatud Tormas ja Viljandis, samuti tema portree on 

kujutatud viiesajakroonise paberraha esiküljel. Kurgja talumuuseumis meile jutustati Jakobsoni perekonna ja 

talu ajaloost. Siin elasid ja elavadki praegu koduloomad, keda oli väga huvitav vaadelda. Käsitsi pekstud 

rukkist talus küpsetatakse ehtsat rukkileiba, mida me hea meelega maitsesime. Ka talu käsitööpood pakkus 

suurt huvi 

Lõpuks me käisime Järva-Jaani Tuletõrjemuuseumis ja vanade autode varjupaigas. Selle koha asutaja, peremees 

ja giid Tuve Kärneri tööid nakatas meid. 

Kõik ekskursioonid olid eestikeelsed. See ei olnud kuidagi kerge, vaid me saime hakkama. 

Reis ei olnud ainult tunnetuslik, vaid andis võimalust ka meelt lahutada – puhata ja lõbutseda Pärnu veepargis. 

Õppesõit oli väga kasulik ja meeldis meile väga. Täname õpetajaid korraldamise eest ning Inegratsiooni ja 

Migratsiooni Sihtasutust „Meie Inimesed“, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, 

Euroopa Liitu ja Eesti Kultuuriministeeriumi toetuse eest! 

Saate valmistasid ette kaheksanda klassi õpilased. Teiega olid Alina ja Leena. Täname kuulamast! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


