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Saate valmistasid ette eesti keele õpetaja Natalja Nazarjeva abil Olga Bugakova, Linda Vinkel (X klass) 

  ning Anna Vinkel (XII klass) 

Saate viisid läbi Olga Bugakova, Linda Vinkel (X klass) 

Tere head kuulajad! 
26.-27.mail meie kooli gümnaasiumiõpilased käisid silmaringi laiendamise eesmärgil Kagu-Eestis 
ekskursioonidel ning külastasid selle piirkonna muuseume. Õppesõit oli korraldatud projekti „Meie Eesti“ 
raames Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse „Meie Inimesed“, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike 
Integreerimise Fondi, Euroopa Liidu ja Eesti Kultuuriministeeriumi toetusel. Esimeseks peatuseks oli Eesti 
Rahva Muuseum. Siin said õpilased tutvuda esivanemate olme ja kommetega. Giidi jutustus oli väga huviav ja 
emotsionaalne. Giid vastas kõikidele õpilasi huvitavatele küsimustele. Muuseumis on eksponeeritud eesti 
talupoegade rehielamu ja tarbevara.  Seal oli võimalus vaadata esivanemate tööriistu, mööbli- ja riideesemeid. 
Gümnasistid isegi tundsid end hetkeks taluelanikena.  
Sellele järgnes ekskursioon mööda Tartu. Õpilased said külastada Taru vanimaid kohti sh suurimat parki, mille 
sümboliks on 2 silda – Ingli-ja Kuradisild. Noormeestele ja neidudele jutustati meie päevadeni säilinud kõige 
vanematest traditsioonidest. Ka tänapäevalgi armunud noored käivad Musumäele, et oma tundeid kinnitada ja 
õnnelikud olla.  
Seejärel õpilased laiendasid oma teadmisi TÜ ajaloo muuseumis. Siin neile jutustati inimeste saavutustest eri 
teadusaladel. Kõige rohkem äratas õpilste tähelepanu meditsiinivarustusega saal, kus eriti meeldis hambaarsti 
tool ja näitus inimeste ravimatute geenihaiguste kohta. Põnevat linnaekskuriooni viis õpilastele läbi eesti keele 
õpetaja. Tema jutustas Tartu linna sümbolist – riigi vanima ülikooli peahoonest. Samuti gümnasistid nägid ühte 
eesti kirjandusega seotud objekti – esimese eestikeelse ajalehe Eesti Postimees toimetust. 
Ööbisid õpilased looduslikult kaunis paigas – Sokka talus, mis asub Lõuna-Eestis.  
Teine reisipäev algas sõiduga Tõravere Observatooriumisse. Õpilased kuulsid palju huvitavat Eesti 
kosmoseteaduse saavutustest, nägid kõige suuremat Eesti teleskoopi.  
Üheks viimaseks külastusobjektiks oli Tartu Oskar Lutsu majamuuseum. Siin gümnasistidele põhjalikumalt 
jutustati Eesti kuulsa kirjaniku elust ja loomingust. Ekskursiooni käigus said õpilased lühiülevaate Lutsu teoste 
põhjal valminud filmidest koos näitliku materjaliga ning filmilõike vaadates ja töölehte täites tutvusid 
filmikunsti põhimõistetega. 
Enne koju tagasi tulekut külastasid õpilased Palamuset, kus said teada kihelkonnakoolist ja seal õppimisest. 
Meie ajal paljusid õppeaineid koolis juba ei õpetata, kuid on muidugi alternatiivseid. Tol ajal küllalt levinud 
olid kehalised karistused süüdi olevatele lastele, täna aga sellised karistused on seadusega rangelt keelatud. 
Samuti ka usuõpetus, mis peab olema üks tähtsamaid õppeaineid koolis, praegu aga kadus nii kooliainete 
loetelust kui ka kaasaegsete inimeste elust ära. 
Gümnasistidele meeldis väga eesti keele õpetajate korraldatud ekskursioonid. Väga suur tänu neile! 
Saate valmistasid ette Olga Bugakova, Linda Vinkel ja Anna Vinkel. 

Täname kuulamast! 

 


