Viru Instituut korraldas koostöös TLÜ Rakvere Kolledžiga Virumaa kultuuriloo töölehtede konkursi,
millele laekus ligi poolsada töölehte 70 autorilt, neist 13 grupitöödena, hiljem laekus veel ka täiendavalt
mitmeid töölehti. Oma kodukoha kui ka rahvakultuuri tundmaõppimiseks koostati koolidele ja
lasteaedadele nii eesti- kui venekeelseid töölehti.
2016.aastal laekus veel täiendavalt kuuelt lasteaialt. Eriti tublilt Kohtla-Järve lasteaedadest.
Hindajad otsustasid avaldada eraldi kogumikud lasteaia lastele ja eraldi kooliõpilastele. 2016.a lõpus
avalikustati Viru Instituudi kodulehel www.viruinstituut.ee esimene töölehtede kogumik“ Virumaal on
vahva“ lasteaedadele.
Kogumiku koostajad loodavad, et kogutud materjal ja käesoleva kogumiku töölehed leiavad kasutamist
Virumaa haridusasutustes ja kodudes Virumaa kultuuriloo tutvustamisel. Kogu täiendatakse edaspidigi
jooksvalt uute töölehtedega erinevatel teemadel.
Ootame ka edaspidi õpetajatelt ja teistelt Virumaa kultuuriloo huvilistelt kaastöid, et rikastada õppevara
õpetamiseks ja õppimiseks. laekunud töid saab täiendavalt avalikustada antud kogumike kaudu.
Oodatud on töölehed teemadel:
 kodulooline (Virumaa, maakond, vald, kodukoht, sümbolid, ajalooliselt olulised ehitised,
loodusobjektid);
 rahvakultuur (rahvakalender, muusika, tantsud, jutud, mängud, tavad, rahvariided, vöö-ja
kindakirjad, keel, toit, muusika- ja tööriistad, jmt)
 Virumaaga seotud isikud, tegelased, kangelased (nt Kalevipoeg, kirjanikud, kunstnikud,
muusikud, luuletajad, teadlased, sportlased jt)
Kogumike valmimisel on oluline osa Rakvere Kolledzi õppejõul Lehte Tuulingul, kes juhendas ja koolitas
töölehtede koostajad, varustas neid ka metoodiliste soovitustega. Kogumiku valmimisele aitasid kaasa
keeleliselt toimetades Helgi Pajo ja kogumiku kujundamisele Eve Kangur.
Töölehtede kogumiku koostamist aitas Viru Instituudil rahaliselt toetada Rahvakultuuri Keskuse Virumaa
pärimuskultuuriprogramm.
Head töölehtede kasutamist ja koostamist!
Marge Lepik
projektijuht
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 Elektroonilised töölehed II klassile integreeritud arvutitundide läbiviimiseks. Töölehed koostas: Ruth
Kampmann, MAVeebilehe koostas: Varje Tipp, MA2005 https://opetaja.edu.ee/toolehed/sisukord2.html
on interaktiivne õppimise ja õpetamise protsessi toetav
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Raamatupoodide kodulehtedel:
 Apollo raamatupood http://www.apollo.ee/
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Koostas Lehte Tuuling

Ida–Virumaaga seotud kuulsad isikud. Tööjuhend
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina



Töölehtede „Ida – Virumaaga seotud kuulsad isikud“ materjal on esitatud kahes keeles – eesti ja
vene keeles.



Töölehed on mõeldud põhikooli III õppeastmel (7. – 9. klassides) kasutamiseks.



Vene õppekeelega koolis (nii tavaklassides kui ka keelekümblusklassides) töölehti saab kasutada
õppeainete lõimimiseks.



Koostatud materjalid aitavad kaasa nii ainepädevuste kui ka üldpädevuste kujundamisele.



Läbivad teemad on “Väärtused ja kõlblus”, “ Teabekeskkond”, “ Kultuuriline identiteet“.



Töölehti on võimalik kasutada mitmel moel, nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.



Tööd saab korraldada individuaalselt, paaris, rühmas.



Töölehtedes on ülesandeid erineva taseme õpilastele.

Kasutatud allikad:
Paul Keres
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1087970
http://chessmaestro.ru/velikie-shahmatistyi/paul-keres.html
http://www.myestonia.ru/publ/31-1-0-86
http://ruchess.ru/persons_of_day/keres/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/24425
http://www.euruchess.org/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=1157
http://pomnipro.ru/memorypage42832/biography
https://et.wikipedia.org/wiki/Paul_Keres
Heljo Mänd
http://www.livelib.ru/author/227329
http://www.elk.ee/?profile=heljo-mand
Kaleidoskoop. Luuletusi lastele. Koostaja Boris Baljasnõi. Tallinn “Koolibri” 1998
https://et.wikipedia.org/wiki/Heljo_M%C3%A4nd
http://www.eestigiid.ee/?Person=nimi&PYear=aasta&start=90&ItemID=211

Tööleht 1. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Paul Keres
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1. Lugege tekst läbi ja leidke järgmised väljendid
международный гроссмейстер - .................................................................................................................
главный редактор - ......................................................................................................................................
увлекался шахматами - …………………………………………………………………………………….
проявлял интерес к шахматам - …………………………………………………………………………
увлечённо занимался игрой в шахматы по переписке - …………………………………………………
успешно представлял Эстонию - ………………………………………………………………………….
скромный, честный и порядочный человек - …………………………………………………………….
выдающийся деятель эстонского спорта - ………………………………………………………………
Paul Keres
Paul

Keres

on

kuulus

maletaja,

rahvusvaheline

suurmeister,

malekompositsiooni

meister.

Paul Keres sündis 7. jaanuaril 1916. a. Narvas. Omandas keskhariduse Pärnus, õppis 1938-41 Tartu
ülikoolis

matemaatikat

ja

oli

1936-40

ajakirja

"Eesti

Male"

peatoimetaja.

Paul Kerese isa harrastas malet ning poiss tundis huvi male vastu juba 4-aastaselt. Noorpõlves tegeles
algul innukalt kirimalega. Õpilasena sai Paul Keres 3 korda Eesti maletšempionaadi võitjaks. Tuli esimest
korda Eesti malemeistriks 1935. aastal, võitis esimese rahvusvahelise turniiri Bad Nauheimis 1936.
Mängis üldse rohkem kui 70 rahvusvahelisel turniiril ja võitis suurvõistlustel rohkesti esikohti, oli 4 korda
Eesti tšempion. Ta paistis silma ka maleteoreetikuna. Paul Keres on eesti spordi suurkuju, tagasihoidlik,
aus, intelligentne ja korralik inimene.
Tema edukalt esindas Eestit paljudes maailma riikides. Paul Keres suri 5. juunil 1975. a Helsingis.
Igal aastal toimub Tallinnas Paul Keresele

pühendatud

rahvusvaheline maleturniir. Narvas, tema

sünnilinnas, on tema auks Paul Kerese tänav. 2000. aastal oli Paul Keres valitud Eesti XX sajandi saja
suurkuju hulka.
2.Täitke ülesanne teksti põhjal.

Ühenda daatumid Paul Kerese eluloo faktidega

Sündmus
Paul Keres
Sündis
õppis Tartu ülikoolis matemaatikat

Daatum

oli valitud Eesti XX sajandi saja suurkuju hulka

1938 – 1941
1936 - 1940
5.06. 1975. a

töötas peatoimetajana
suri

2000.a
7.01916.a

3.Pange tähed õigesse järjekorda ja saate ühe kuulsa raamatu pealkirja, mida kirjutasid Iivo Nei ja
Paul Keres.
A
A
M
A
l
e
b
t
S
i
………………………………………………………………………………………………………………..

Tööleht 1. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Paul Keres. Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1. Lugege tekst läbi ja leidke järgmised väljendid
международный гроссмейстер – rahvusvaheline suurmeister
главный редактор - peatoimetaja
увлекался шахматами – harrastas malet
проявлял интерес к шахматам – tundis huvi male vastu
увлечённо занимался игрой в шахматы по переписке – tegeles innukalt kirimalega
успешно представлял Эстонию – edukalt esindas Eestit
скромный, честный и порядочный человек – tagasihoidlik, aus ja korralik inimene
выдающийся деятель эстонского спорта – eesti spordi suurkuju
1. Täitke ülesanne teksti põhjal.
Ühenda daatumid Paul Kerese eluloo faktidega
Sündmus

Daatum

Paul Keres
Sündis

1938 – 1941

õppis Tartu ülikoolis matemaatikat

7.01 1916.a

oli valitud Eesti XX sajandi saja suurkuju hulka

5.06. 1975. A

töötas peatoimetajana

2000.a

Suri

1936 – 1940

3. Pange tähed õigesse järjekorda ja saate ühe kuulsa raamatu pealkirja, mida kirjutasid Iivo Nei
ja Paul Keres.
A

a

Vastus: Maleaabits

M

A

L

e

b

T

s

i

Tööleht 2. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud.Paul Keres
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1. Mäng „Imedemaa”. Kirjuta lahtritesse õiged tähed
1 Paul Kerese sünnikoht

2 Linn, kus Keres sai keskhariduse

3 Spordiala, millega tegeles Paul Keres

4 Õppeaine, mida õppis Paul Keres ülikoolis

5 Linn, kus toimub Paul Keresele pühendatud maleturniir

2. Otsinguülesanne *** Kasuta Internetti. Uuri.
1. Kus asub Paul Kerese mälestusmärk?
2. Mis linnades on Paul Kerese tänav?
3. Mis raamatuid kirjutas Paul Keres?
4. Mida harrastas Paul Keres peale malet?
5. Mis aastal ja millise sündmuse auks on välja antud Keresele pühendatud postimark? Mis on sellel
margil kujutatud?
6. Mis rahatähel on kujutatud Paul Keres?
Kasulikud lingid:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1087970;
http://ruchess.ru/persons_of_day/keres )
3. Loovülesanne
*** Tehke esitlus Paul Kerese eluloo ja loomingu kohta. Selle põhjal koostage viktoriiniküsimusi.
Korraldage ja viige läbi viktoriin teemal „Eesti maletaja Paul Keres“.

Tööleht 2. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Paul Keres.Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1. Mäng „Imedemaa” Kirjuta lahtritesse õiged tähed
1 Paul Kerese sünnikoht
N

A

R

V

A

R

N

U

2 Linn, kus Keres sai keskhariduse
Ä

P

3 Spordiala, millega tegeles Paul Keres
M

A

L

E

4 Õppeaine, mida õppis Paul Keres ülikoolis
M

A

T

E

M

A

A

T

I

K

A

5 Linn, kus toimub Paul Keresele pühendatud maleturniir
T

A

L

L

I

N

N

2. *** Kasuta Internetti. Uuri.
1. Kus asub Paul Kerese mälestusmärk? Tallinnas
2. Mis linnades on Paul Kerese tänav? Tllinnas ja Narvas
3. Mis raamatuid kirjutas Paul Keres? Maleaabits, Malekool I Algõpetus ja avanguteooria. Malekool
II Avanguteooria. Malekool III Prantsuse avang. Valitud partiid.
4. Mida harrastas Paul Keres peale malet? tennist
5. Mis aastal ja millise sündmuse auks on välja antud Keresele pühendatud postimark? Mis on sellel
margil kujutatud? 1991.a Paul Kerese 75. sünnipäevaks
6. Mis rahatähel on kujutatud Paul Keres? Eesti 5-kroonilisel rahatähel

Tööleht 3. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Heljo Mänd
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Töö tekstiga
1. Lugege tekst läbi ja kriipsutage alla õige variant. Andke tekstile pealkiri.
Heljo Mänd on sündinud 11. v(e/ee)bruaril 1926.a Narvas. Ta on (E/e)esti lastekirjanik. Heljo Mänd
on õ(p/pp)inud (T/t)allinna (A/a)rve- ja (P/p)laanindustehnikumis ning (E/e)esti (R/r)iiklikus
(T/t)eatriinstituudis. Aastatel 1958 - 65 töötas lasteajakirja (P/p)ioneer toimetuses, 1960 - 65
samaaegselt ka lasteajakirja (T/t)äheke toimetuses. Ta on (K/k)irjanike (L/l)iidu liige aastast 1961.
Heljo Mänd on avaldanud üle 100 värsi-, pr(o/oo)sa- ja näidendir(a /aa)matu lastele ja ligi 30 r(a
/aa)matut täiskasvanutele, k(u/uu)ldemänge, lastenäidendeid, TV-stsen(a/aa)riume („(M/m)õmmi ja
(a/aa)bits”, „(N/n)õiakivi”), tõlkinud lastel(u/uu)let ja –pr(o/oo)sat vene, inglise ja saksa k(e/ee)lest.
Tema laster(a/aa)matuid on tõlgitud enam kui 20 k(e/ee)lde.
Heljo Männi esimene r(a/aa)mat on l(u/uu)lekogu väikelastele „(O/o)akene”. Nii l(u/uu)les kui
pr(o/oo)sas s(a/aa)vutab ta lugejaga hea kontak(t/tt)i talle omase lapseläheduse tõttu, mis väljendub
mängulisuse, elava fant(a/aa)sia, h(u/uu)mori ja värvika kujundli(k/kk)use kaudu. Eriti
popul(a/aa)rne on h(u/uu)moristlik koolipoi(s/ss)ilugu „(T/t)oomas (L/l)innupoeg” ning
lapsepõlvemälestustel põhinev ju(t/tt)ukogu „(V/v)äikesed (V/v)õililled”. Armastatud „(K/k)aru(a/aa)bitsast” on ilmunud arvukaid kordustrü(k/kk)e, popul(a/aa)rsed on ka teised (M/m)õmmir(a/aa)matud. 2003. aastal Heljo Mänd sai Julius Oro nimelise pr(e/ee)mia lastekirjanduse alal.
2. Mida te saite teada Heljo Männi eluloo ja loomingu kohta? Kirjutage vähemalt 3 fakti
Ma sain teada, et ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Arutage paarilisega ja jutustage dialoogis Heljo Männist oma klassikaaslastele.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Tööleht 3. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Heljo Mänd.Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1. Lugege tekst läbi ja kriipsutage alla õige variant. Andke tekstile pealkiri.
Eesti lastekirjanik Heljo Mänd
Heljo Mänd on sündinud 11. veebruaril 1926.a Narvas. Ta on eesti lastekirjanik. Heljo Mänd on
õppinud Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikumis ning Eesti Riiklikus Teatriinstituudis. Aastatel 1958
- 65 töötas lasteajakirja Pioneer toimetuses, 1960 - 65 samaaegselt ka lasteajakirja Täheke
toimetuses. Ta on Kirjanike Liidu liige aastast 1961. Heljo Mänd on avaldanud üle 100 värsi-,
proosa- ja näidendiraamatu lastele ja ligi 30 raamatut täiskasvanutele, kuuldemänge, lastenäidendeid,
TV-stsenaariume („Mõmmi ja aabits”, „Nõiakivi”), tõlkinud lasteluulet ja –proosat vene, inglise ja
saksa

keelest.

Tema

lasteraamatuid

on

tõlgitud

enam

kui

20

keelde.

Heljo Männi esimene raamat on luulekogu väikelastele „Oakene”. Nii luules kui proosas saavutab ta
lugejaga hea kontakti talle omase lapseläheduse tõttu, mis väljendub mängulisuse, elava fantaasia,
huumori ja värvika kujundlikkuse kaudu. Eriti populaarne on humoristlik koolipoisilugu „Toomas
Linnupoeg” ning lapsepõlvemälestustel põhinev jutukogu „Väikesed võililled”. Armastatud „Karuaabitsast” on ilmunud arvukaid kordustrükke, populaarsed on ka teised Mõmmi-raamatud. 2003.
aastal Heljo Mänd sai Julius Oro nimelise preemia lastekirjanduse alal.
1. Mida te saite teada Heljo Männi eluloo ja loomingu kohta? Kirjutage vähemalt 3 fakti
Ma sain teada, et
1) Heljo Mänd on kuulus eesti lastekirjanik, kes on sündinud Narvas.
2) Heljo Mänd kirjutas üle saja raamatu lastele ja ligi 30 täiskasvanutele.
3) Peale selle kirjutas tema ka lastenäidendeid, TV-stsenaariume, tõlkis vene, inglise ja saksa keelest.

Tööleht 4. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Heljo Mänd
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1.Täitke lüngad Heljo Männi luuletuse „Hoia oma silmi“ katkendis. Kasutage katkendi all
olevaid sõnu.
A Meeles pea, et õhtul …………………………………
Koolitöö ei kanna ………………………………………..
Pingutus su silmi …………………………………………,
Uni kiusab, peale …………………………………………..
hilja, rikub, vilja, tikub
B ……………………………… lugeda ei tohi.
………………………… sa loed, siis hiljem ohid
„ ……………………………… karistus mul käes –
………………………………... hästi ma ei näe.“
Voodis, Ongi, Kui, enam
2.Pange lünka täishäälikud ja saate Heljo Männi raamatu pealkirja. Leidke raamatu
peakirjale venekeelne vaste.
1. „ T… … l p … … s“ (e,a,u)

«Собачка в кармане»

2. «K … …. r t…sk… s“. (a, u, o, e)

« Маленькие одуванчики»

3. „V … … k … s … d v … … l … ll … d“ (ä, e, i, õ)

«Ветер в голове»

3.***Otsinguülesanne
Leidke Internetist, kooli- või linnaraamatukogust lisainfo Heljo Männi elu ja loomingu kohta. Tehke
ettekanne või esitlus.
4.***Loovülesanne.
Lugege üks (oma valikul) Heljo Männi raamat ja jutustage sellest oma klassikaaslastele.
Tooge klassi Heljo Männi raamat raamatunäituse korraldamiseks.
Tehke ettekanne või esitlus Heljo Männi raamatute tegelaste kohta.
Korraldage klassis/koolis Heljo Männi luuletuste etlejate konkurss nii eesti kui ka vene keeles.

Tööleht 4. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Heljo Mänd. Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1.Täitke lüngad Heljo Männi luuletuse „Hoia oma silmi“ katkendis. Kasutage katkendi all
olevaid sõnu.
A Meeles pea, et õhtul hilja
Koolitöö ei kanna vilja
Pingutus su silmi rikub,
Uni kiusab, peale tikub.
hilja, rikub, vilja, tikub
B Voodis lugeda ei tohi.
Kui sa loed, siis hiljem ohid
„ Ongi karistus mul käes –
enam hästi ma ei näe.“
Voodis, Ongi, Kui, enam
2.Pange lünka täishäälikud ja saate Heljo Männi raamatu pealkirja. Leidke raamatu
peakirjale venekeelne vaste.
1. „ Tuu l p ea s“ (e,a,u)

«Собачка в кармане»

2. «K oe r tasku s“. (a, u, o, e)

« Маленькие одуванчики»

3. „V äi k e s e d v õi l i ll e d“ (ä, e, i, õ)

«Ветер в голове»

Tööleht 5. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte I
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1. Kirjuta alla, kes nad on

………………………………………………………. ………………………………………………………………………

2.
1.
2.
3.
4.
5.

Lõpeta laused. Kirjuta iga lause juurde sobiv täht.
Paul Keres on kuulus ………….
A 5.juunil 1975. a. Helsingis.
Paul Keres sündis ………………
B maletaja, rahvusvaheline suurmeister.
Mängis üldse rohkem kui ……….
C 70 rahvusvahelisel turniiril.
Paul Keres on eesti spordi ………
D 7. jaanuaril 1916. a. Narvas.
Paul Keres suri ………………….
E suurkuju, tagasihoidlik ja aus inimene.

1.
2.
3.
4.
5.

Heljo Mänd on …………………..
Helji Mänd on sündinud ………….
Heljo Mänd on avaldanud üle …….
Tema kirjutas ka ………………….
Tema raamatuid iseloomustavad ……

A 11. veebruaril 1926.a Narvas.
B kuulus eesti lastekirjanik.
C ligi 30 raaamatut täiskasvanutele.
D elav fantasia, huumorimeel ja kujundlikkus.
E 100 värsi-, proosa- ja näidendiraamatu lastele.

3. Leia kuulsa Paul Kerese raamatu pealkiri
MAKLTODSEMALEKOOLMAERUNA

Tööleht 5. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte I. Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1. Paul Keres

Heljo Mänd

2. Lõpeta laused. Kirjuta iga lause juurde sobiv täht.
6. Paul Keres on kuulus …B
7. Paul Keres sündis ……D
8. Mängis üldse rohkem kui …C
9. Paul Keres on eesti spordi …E
10. Paul Keres suri ………A

A 5.juunil 1975. a. Helsingis.
B maletaja, rahvusvaheline suurmeister.
C 70 rahvusvahelisel turniiril.
D 7. jaanuaril 1916. a. Narvas.
E suurkuju, tagasihoidlik ja aus inimene.

6. Heljo Mänd on ……B
7. Helji Mänd on sündinud …A
8. Heljo Mänd on avaldanud üle …E
9. Tema kirjutas ka ………C
10. Tema raamatuid iseloomustavad …D
lastele.

A 11. veebruaril 1926.a Narvas.
B kuulus eesti lastekirjanik.
C ligi 30 raaamatut täiskasvanutele.
D elav fantasia, huumorimeel ja kujundlikkus.
E 100 värsi-, proosa- ja näidendiraamatu

3. Leia kuulsa Paul Kerese raamatu pealkiri
MAKLTODSEMALEKOOLMAERUNA

Tööleht 6. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte I
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1.Leia igast reast Heljo Männi raamatu pealkiri
AABIRTSAKERTUTUULPEASMEMMME
VAASKLAUKOERTASKUSTELEMIISUN
VAASIVÄIKESEDVÕILILLEDKLAASIKE
2. Märgi Eesti kaardile Paul Kerese ja Heljo Männiga seotud kohad. Kirjuta lühidalt, kuidas
need kohad on nendega seotud.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Täida üks ülesandest (oma valikul)
А) Koosta mõistekaart Paul Kerese kohta. Kasuta loetud tekste ja teisi saadud materjale, ka
Internitiallikaid.

Paul Keres

B) Kujuta ette, et oled ajakirjanik ning soovid teha intervjuu kuulsa eesti kirjanikuga. Koosta ja
kirjuta üles 3 – 5 küsimust, mida sa sooviks esitada Heljo Männile.

1……………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………….…

Tööleht 6. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte I. Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1.Leia igast reast Heljo Männi raamatu pealkiri
AABIRTSAKERTU TUUL PEAS MEMMME
VAASKLAU KOER TASKUS TELEMIISUN
VAASI VÄIKESED VÕILILLED KLAASIKE
2.Märgi Eesti kaardile Paul Kerese ja Heljo Männiga seotud kohad. Kirjuta lühidalt, kuidas
need kohad on nendega seotud.

Narva – seal sündis Paul Keres, seal sündis Heljo Mänd, seal on Paul Kerese tänav.
Pärnu – Paul Keres lõpetas keskkooli.
Tartu – Paul Keres õppis ülikoolis.
Tallinn – õppis Heljo Mänd, seal toimub Paul Keresele pühendatud maleturniir, seal on Paul
Kerese tänav ja mälestusmärk

Tööleht 7. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte II
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1.Ülesanne

Kirjuta alla, kes nad on

…………………………………………..

……………………………………………………

2.Ülesanne. Leia tekstidest ja vasta küsimustele lühidalt.
Heljo Mänd

Paul Keres
1. Kes ta on?

1. Kes ta on?

2. Kus sündis Paul Keres?

2. Kus sündis Heljo Mänd?

3. Kus õppis Paul Keres?

3. Kus õppis Heljo Mänd?

4. Mis ajakirjas töötas Paul Keres?

4. Mis ajakirjades töötas Heljo Mänd?

5. Milline oli Paul Keres iseloomult?

5. Millised on Heljo Männi raamatud?

6. Mis linnas toimub Keresele pühendatud
maleturniir?

6. Nimetage kõige kuulsamad Heljo Männi
raamatud.

3.Mõtle ja kirjuta, mida ühendab Heljo Mändi Paul Keresega?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tööleht 7. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte II. Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

1.Ülesanne . Kirjuta alla, kes nad on.
2.Ülesanne. Leia tekstidest ja vasta küsimustele lühidalt.
Paul Keres
1. Kes ta on?
Kuulus eesti maletaja
2. Kus sündis Paul Keres?
Narvas
3. Kus õppis Paul Keres?
Tartu Ülikoolis
4. Mis ajakirjas töötas Paul Keres?
"Eesti Male"
5. Milline oli Paul Keres iseloomult?
tagasihoidlik, aus, intelligentne ja korralik
inimene
6. Mis linnas toimub Keresele pühendatud
maleturniir?
Tallinnas

Heljo Mänd
1. Kes ta on?
Kuulus eesti lastekirjanik
2. Kus sündis Heljo Mänd?
Narvas
3. Kus õppis Heljo Mänd?
Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikumis ning
Eesti Riiklikus Teatriinstituudis
4. Mis ajakirjades töötas Heljo Mänd?
Pioneer, Täheke
5. Mis iseloomustab Heljo Männi raamatuid?
elav fantaasia, huumor ja värvikas
kujundlikkus
6. Nimetage kõige kuulsamad Heljo Männi
raamatud.
Toomas Linnupoeg”, „Väikesed võililled”,
„Oakene”.

3.Mida ühendab Heljo Mändi Paul Keresega?
Mõlemad on Eesti kuulsad isikud, mõlemad on sündinud Narvas.

Tööleht 8. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte. II variant
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Ülesanne 1. Mäng „Imedemaa” Kirjuta lahtritesse õiged tähed
Paul Kerese tegevus

Heljo Männi tegevus
Ülesanne 2. Peidetud sõnad


Leia kuulsa isiku nimi
А) KAAMSTREPAULLÖOKERESMAANSDJUK
B) DANSTEBEATHELJOMIINMÄNDBAARSTK



Leia Paul Kerese ja Heljo Männi sünnilinn
VASDTALLINARVASILLAMÄE

Ülesanne 3
 Koosta mõistekaart ühe kuulsa isiku kohta (kas Paul Kerese või Heljo Männi kohta). Kasuta
oma vastuseid küsimustele (vt ül 2)


Paul Keres

.

Heljo Mänd

Tööleht 8. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte. II variant. Vastused
Koostajad: Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Ülesanne 1. Mäng „Imedemaa” Kirjuta lahtritesse õiged tähed
Paul Kerese tegevus
M
A
L
E
T
A

J

A

Heljo Männi tegevus
K

I

R

J

A

N

Ülesanne 2
Peidetud sõnad


Leia kuulsa isiku nimi
А) KAAMSTREPAULLÖOKERESMAANSDJUK

B) DANSTEBEATHELJOMIINMÄNDBAARSTK



Leia Paul Kerese ja Heljo Männi sünnilinn

VASDTALLINARVASILLAMÄE

I

K

Tööleht 1. Uhtna pasunakoor
Koostaja: Elina Peri

Uhtna pasunakoori brošüüri
“Uhtna pasunakoor 1876 – 2006” põhjal (fotod ning info).
Tee ring ümber õige vastuse
1. Mis aastal loodi Uhtna pasunakoor?
a) 1869
b) 1870
c) 1876
d) 1879
2. Kes on neist meie maakonnas tegutsevatest
puhkpilliorkestritest vanim? (lk 8)
a) Uhtna pasunakoor
b) Väike–Maarja puhkpilliorkester
c) Rakvere Linnaorkester
d) Tapa linnaorkester
3. Mitu mängijat oli Uhtna pasunakoori 1. koosseisus? (lk 18)
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
4. Kes oli Uhtna pasunakoori asutaja (foto 1)? (lk 11)
a) Johannes Õunapuu
b) August Õunapuu
c) Carl Ludvig Reinomägi
d) Toomas Uttendorf

5. Mis pille mängiti Uhtna pasunakooris
tegevuse algaastatel ( foto 2)? (lk 18)
a) kornetid, klarnetid, basspasun, trumm
b) trompetid, mestasarved, jahisarved,
trumm
c) flöödid, oboed, klarnetid, fagotid
d) plokkflöödid, viled, trompetid, tuubad

Foto 2

Foto 1

6. Mis pillid kuuluvad Uhtna pasunakoori tänapäeval? (lk 19)
a) flöödid, klarnetid, saksofonid, alt, tenor,
eufoonium, tromboonid, tuubad, löökpillid
b) pikoloflööt, okariin, metsasarv, bassklarnet
7. Mis on kaugeim koht, kus Uhtna pasunakoor on
esinenud ajavahemikul 1876 – 2006? (lk 22)
a) Saksamaa
b) Rootsi
c) Soome
c) Leedu
NB! 2008. aastal käis orkester esinemas Norras (foto 3)
Foto 3
8. Mitu mängijat kuulub Uhtna pasunakoori koosseisu
seisuga 2015. aasta sügis?
a) 13
b) 15
c) 17
d) 19
9. Millise kollektiiviga teeb Uhtna pasunakoor
enim koostööd? (vt. foto 4)
a) Ansambel „Törts”
b) Uhtna „Tantsumaias”
c) Uhtna mandoliinid
d) Uhtna naiskoor
10. Kes on praegu Uhtna pasunakoori
dirigendid?
a) Veiko Pärnak ja Jaanus Põlder
b) Anne Piispea ja Elina Peri
c) Arvi Õunapuu ja Veiko Pärnak
d) Veiko Pärnak ja Elina Peri
Foto 4
11. Mitmendat juubelit tähistab Uhtna Pasunakoor 2016. aastal?
a) 135.
b) 140.
c) 145.
d) 150.
*Lisaküsimus: Kes Sinu perekliikmetest on olnud Uhtna puhkpilli liige? Mis pilli tahaksid
Sina Uhtna Puhkpillis mängida?
**Fotode ning teksti allikmaterjal on: Uhtna pasunakoori brošüür “Uhtna pasunakoor 1876 – 2006” , koostaja
Elina Peri (2006).
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Tööleht 2. Muusikaelu Uhtnas
Koostaja: Inge Pikkoja

1876 – loodi kooliõpetaja Karl Ludvig Reinomägi eestvedamisel Uhtna
pasunakoor.
1. Milliseid pille mängitakse pasunakooris? Tõmba puhkpillidele ring
ümber!

2. Nimeta 3 puhkpilli ...................................................................................................................
3. Nimeta 3 keelpilli..................................................................................................................

1880 a III üldlaulupeol osales Uhtnast pasunakoor. 1910 a VII üldlaulupeol
osales Kohala segakoor.
4. Mis aastal toimus I üldlaulupidu ja kus linnas?.......................................................................

Kasutatud allikad:
1. E.Peri, Uhtna pasunakoor 1876 – 2006, Uhtna 2006
2. 130 aastat Eesti laulupidusid, Talmar ja Põhi 2002
3. https://et.wikipedia.org/wiki/Puhkpillid
4. https://et.wikipedia.org/wiki/Keelpillid
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Tööleht 3. Meie kodupaiga muusikaelu
Koostaja: Inge Pikkoja

Lahenda ristsõna!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.

Igal kolmapäeval 7 tund õpetaja Peri juhtimisel...
1.septembril antakse igale 1.klassi lapsele.
Une-Mati hoolitseb, et sul oleks igal õhtul...
.... FESTIVAL, toimus viimast korda 2015.a 30.mail
Sõmerul.

5.

Koht Sõmeru vallas, kust igal hommikul meie kooli lapsi tuuakse.

6.
7.
8.
9.

Koht kus käiakse enne 1.klassi tulemist.
Uhtna Põhikooli direktori eesnimi.
Võõrkeel, mida õpetatakse Uhtna Põhikooli vanemas astmes.
Laste lemmikmänguasi.

1.
2.
3.
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Tööleht 3. Meie kodupaiga muusikaelu. Vastused
Koostaja: Inge Pikkoja

Lahendus:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L
A
U
L
U
L
A
V
A

A

S

T

E

K

A

B

I

T

S

N

I

A

M

B

A

B

J

A

A

S

T

N

N

E

E

N

E

R

V

U

E

A

T

I

O

O

E

D

R
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Tööleht 4. Uhtna mõisa lugu
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

1. Millisest hoonest on jutt?
(Küsimus esitada enne õpilasele töölehe andmist.)
See uhke härrastemaja on ühekorruseline. Hoone põhiplaan on
pikaks venitatud ristkülikukujuline. Esiseina ilmestavad neli
paarissammast. Vaata lisaks fotovihjet.
See on ……………………….. (vastus: Uhtna mõisa peahoone).
2.Kirjelda, missuguses seisus on see hoone hetkel. Võimalausel tee
jalutuskäik mõisahoone lähedusse.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vastus: pärast põlengut (2012 septembris) on Uhtna mõisa peahoone kurvas olukorras.
Puidust katuseosa on hävinenud, edasise lagunemise tõkestamiseks on müürid kaetud kilega.
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3. Võrdle joonist algsest mõisa peahoonest tänapäevase fotoga.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Värvi pilt mõisast.
4. Mida Sina arvad, missugune võiks Uhtna mõisa peahoone välja näha 10 aasta pärast.
Kirjuta ja joonista!

Kasutatud materjalid:
1. Foto 1 S.Metsma Uhtna mõisa ajalugu, Tallinn 1979, käsikiri Uhtna raamatukogus
2. Foto 2 Uhtna mõisa foto 2014, Uhtna raamatukogu
3. Foto 3 S.Metsma Uhtna mõisa ajalugu, Tallinn 1979, käsikiri Uhtna raamatukogus
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Tööleht 5. Uhtna mõisa lugu
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

1. MIS HOONE SEE ON?
(Küsimus esitada enne õpilasele töölehe andmist.)

See uhke maja on ühekorruseline. Hoone põhiplaan on ristküliku-kujuline.
Esiseina ilmestavad sambad.
See on ……………………….. (vastus: Uhtna mõisa peahoone).
2. VÄRVI PILT UHTNA MÕISA PEAHOONEST. VASTA KÜSIMUSTELE.

1) Mitu sammast on Uhtna mõisa peahoonel?
2)Võrdle seda pilti tänapäevase fotoga. Leia viis erinevust ning viis sarnasust.
3)Missugune võiks Uhtna mõisa peahoone välja näha kümne aasta pärast.

Kasutatud allikad:
1. Foto - S.Metsma Uhtna mõisa ajalugu, Tallinn 1979, käsikiri Uhtna raamatukogus
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Tööleht 6. Uhtna mõisa lugu.1.-2.kooliaste
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

1. Mis hoone see on? Joonista foto külgedele, mis asub hoonest paremal ning vasakul.

Kirjelda, kus see asub ning kuidas välja näeb.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Värvi joonis mõisa algsest välimusest.

3. Mida Sina arvad, missugune võiks Uhtna mõisa peahoone välja näha 10 aasta pärast.
Kirjuta ja joonista töölehe pöördele.

Allikad:
1. Uhtna mõisa foto 2014, Uhtna raamatukogu
2. S.Metsma Uhtna mõisa ajalugu, Tallinn 1979, käsikiri Uhtna raamatukogus
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Tööleht 7. Uhtna mõisa lugu. 2.-3.kooliaste
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

1. Millisest hoonest on jutt?
(Küsimus esitada enne õpilasele töölehe andmist.)
See härrastemaja on ühekorruseline pikaks venitatud
ristkülikukujulise põhiplaaniga hoone. Peahoone
fassaadilahendus on tüüpiline klassitsistlikus arhitektuuris,
eriti biidermeieri stiili perioodil. Esiseina ilmestavad neli
paarissammaste kapiteeli, mida on peetud stiilipuhasteks joonia kapiteelideks. Nad on kaunite
proportsioonidega ja heatasemelise töötlusega. Vaata lisaks fotovihjet.
See on ……………………….. (vastus: Uhtna mõisa peahoone).
2. Kirjelda, missuguses seisus on see hoone hetkel. Võimalusel tee jalutuskäik
mõisahoone lähedusse.

Kleebi siia foto/joonista pilt tänapäevasest Uhtna mõisa peahoonest.

3. Leia vanemaealistest Uhtna elanikest keegi, kes on käinud Uhtna mõisa siseruumides ning
oskab neid kirjeldada.
Kuidas nägi välja mõisa peahoone? Kirjelda.

4. Kas vastab tõele, et vestibüülis oli pseudogootistiilis metallvõre (malmvalu), mis oli
kujutaud 3 kaareliselt? Missugused sündmused toimusid
selles ruumis?
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5. Seleta lahti mõisted:
1. klassitsistlik arhitektuur –
2. Joonia kapiteel -

5. Küsimuse vastused:
Seleta lahti mõisted:
1. klassitsistlik arhitektuur – Arhitektuuris kasutati rohkesti sambaid, kupleid ja
kolmnurkseid viile
2. Joonia kapiteel – Samba kapiteeli iseloomustavaks detailiks on allapoole rulli keerduv
voluut ja selle otste vahel paiknev ehisliist, mis kannab oma munakujuliste elementide
tõttu munavöödi nimetust.

Kasutatud materjalid:
1. S.Metsma Uhtna mõisa ajalugu, Tallinn 1979, käsikiri Uhtna raamatukogus
2. https://et.wikipedia.org/wiki/Klassitsism
3. https://et.wikipedia.org/wiki/Joonia_stiil
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Tööleht 8. Meie kodupaik Uhtna. 1.kooliaste
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

Kohala legend
Uhtna-Kohala tee ääres on kaitse all maa-alune kalmistu kalmumännik, kuhu on surnuid
maetud nähtavasti 18 saj lõpus, 19.saj alguses. Paljude aastakümnete vältel on siit paari jala
sügavuselt leitud inimeste luid. Rahvapärimuste järgi olevat kalmumännikusse maetud keegi
Rootsi kindral koos tõllaga. Mõnede teadete järgi olevat Kalmumännik olnud Liivi sõjas
langenute matusepaik, mõnede arvates koguni 13.sajandil Kohala juures toimunud suurema
lahingu ohvrite kalmistu
1. Leia kaardilt Uhtna ja Kohala. Tõmba nimele ring ümber.
2. Märgi kaardile põhi, lõuna, ida ja lääs.

3.

Ühenda joonega vanapärane nimi kaardil tänapäevase nimega:

UHTNA, VARUDI, VARUDI-ALTKÜLA, KOHALA, SÄMI, RAKVERE

Allikad:
1. Väljavõte kaardist http://www.wdl.org/en/item/2571/view/1/12/
"Liivimaa atlas" (originaalnimega "Atlas von Liefland") oli aastatel 1791–1810 eraldi lehtedena Riias ja
Leipzigis Ludwig August Mellini eestvõttel avaldatud Liivimaad ja Eestimaad kujutav atlas.
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Tööleht 9. Meie kodupaik Uhtna. Ajaloolised isikud
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

HERBERT SALU
(1911 – 1988)
Herbert Salu isasisa Jüri Sallo oli mõisaaednik nii Varudi kui ka Uhtna mõisas. Jüri
Sallo sai hoolsa ja väga hea aedniku töö eest kingituseks maalapikese, et
vanaduspäevadeks endale Jõeäärsele kodu rajada.

”Mina ja minu valitseja-härra leidsime, et sina oled oma tööd aias hoolega ja hästi
teinud. Salatid, redised ja kurgid on meil saadaval olnud peaaegu, et talv läbi, õunad
ja pirnid jällegi vaata, et aasta läbi, juurviljast rääkimata Me oleme sinu tööga rahul
ja otsustasime sinu soovimisele vastu tulla. Vanaduspäevade elupaigaks mõõdetakse
sulle kaks vakamaad elamiskõlbulikku maapinda”

Herberti isast Eduardist sai samuti hinnatud aednik. Leidnud teenistust Küti mõisast, abiellus ta sealse
toatüdruku Annaga. Küti mõisas sündis peresse poeg Herbert.
1918.aastal tuldi perega elama vanaisa kodusse Sämisse, Tiidu metsavahikohale.

Herbert Salu koolitee algas Varudi koolis, jätkus Sämi Algkoolis, Pikaristi ja Kohala koolis. Hiljem õppis tulevane
kirjanik Rakvere Seminaris ja Tartu Ülikoolis.
1944. aastal põgenes Herbert Salu Soome ja sealt edasi Rootsi.
1996. aastal ilmus Herbert Salu mälestustekogumik „Sembardia“. Sellest samast raamatust pärineb lugu „Uhtna
kindral“.

1. Ülesanne: Märgi ajateljele Herbert Salu ning tema esivanematega seotud tähtsad daatumid.

1996
Ilmub „Uhtna
kindral“
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2. Ülesanne: Jooni tekstis alla kohad, mis on punasega märgitud järgnevale kaardile.

3. Ülesanne:Märgi kaardile Uhtna koolimaja, Uhtna lasteaed ja raamatukogu, Uhtna mõisa peahoone.
4. Täida tabel.

Sain teada Herbert Salu kohta

Tahan teada Herbert Salu kohta

Kasutatud allikad:
Herbert Salu foto allikas: Herbert Salu ristipoja Arvi Toomiku erakoguKaart http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html
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Tööleht 10. Meie kodupaik Uhtna. Ajaloolised isikud. 1.-2. kooliaste
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

Herbert Salu (a-ni 1936 Sallo)
(15.11.1911 – 01.10.1988)
Sündis Viru-Jaagupi kihelkonnas Küti mõisa aedniku pojana.
Juba tema isasisa Jüri Sallo oli mõisaaednik Viru-Nigula
kihelkonnas Varudis ja Uhtnas.Vanaisa asjatundlikkus ja
hoolsus aias, oma ametialal oli mõisavanemale meelepärane,et
talle sai osaks kingitus: maalapike vanusepäevade kodu
asutamiseks Jõeäärsele. ”Mina ja minu
valitseja-härra
leidsime, et sina oled oma tööd aias hoolega ja hästi teinud.
Salatid, redised ja kurgid on meil saadaval olnud peaaegu, et
talv läbi, õunad ja pirnid jällegi vaata, et aasta läbi, juurviljast
rääkimata Me oleme sinu tööga rahul ja otsustasime sinu
soovimisele vastu tulla. Vanaduspäevade elupaigaks
mõõdetakse sulle kaks vakamaad elamiskõlbulikku maapinda”
Herberti isast Eduardist sai ka hinnatud aednik. Leidnud
teenistust Küti mõisast, abiellus sealse toatüdruku Annaga.
1918.aastal tuldi perega vanaisa kodusse Sämisse.
Herbert Salu foto allikas: Herbert Salu ristipoja Arvi Toomiku
erakogu

Herbert Salu koolitee algas Varudi koolis, jätkus Sämi Algkoolis, Pikaristi ja Kohala koolis.
Hiljem õppis tulevane kirjanik Rakvere Seminaris ja Tartu Ülikoolis.
1944. aastal põgenes Herbert Salu Soome ja sealt edasi Rootsi.
1996. aastal ilmus Herbert Salu mälestustekogumik „Sembardia“. Sellest samast raamatust
pärineb lugu „Uhtna kindral“.
Mis või kes on „Sembard“? Kunda ehk Sämi jõgi oli saksapäraselt SEM, elukutseline laulik
aga bard, seega sembard on tõlkes Sämijõe laulik. Kui tõlkida sõna „Sembard“ täna, siis võiks
öelda, et see tähendab Sämijõe superstaar.
1. LOE LÄBI KATKEND LOOST „UHTNA KINDRAL“.
Kaua aega tagasi hingusele läinud kindral oleks ehk juba ammu rahva meelst kadunud,
kui ta ise ikka ja jälle poleks põhjust andnud endast kõnelemiseks. Kindral ei saanud hauas
rahu. Suveöösiti, eriti aga hilissuve kuuvalgeil öil, nähti teda jõekaldal või pargis hulkumas
või ratsutamas – kindralimundris, mõõk puusal. Vahel ilmus ta ka sillale.
2. KIRJUTA KUIDAS SEE LUGU VÕIKS LÕPPEDA!
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

42

3. Joonista sobiv pilt.
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Tööleht 11. Meie kodupaik Uhtna. Ajaloolised isikud. 1.-2. kooliaste
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

Herbert Salu (a-ni 1936 Sallo)
(15.11.1911 – 01.10.1988)
Sündis Viru-Jaagupi kihelkonnas Küti mõisa aedniku pojana. Herbert Salu
koolitee algas Varudi koolis, jätkus Sämi Algkoolis, Pikaristi ja Kohala
koolis. Hiljem õppis tulevane kirjanik Rakvere Seminaris ja Tartu
Ülikoolis.
1944. aastal põgenes Herbert Salu Soome ja sealt edasi Rootsi.
1996. aastal ilmus Herbert Salu mälestustekogumik „Sembardia“. Sellest
samast raamatust pärineb lugu „Uhtna kindral“.
1.Mis
või
kes
on
„Sembard“?
Mida
Sina
arvad:…………………………………………………
Tegelikult on sõna lugu aga selline:
Kunda ehk Sämi jõgi oli saksapäraselt SEM, elukutseline laulik aga bard, seega sembard on
tõlkes Sämijõe laulik. Kui tõlkida sõna „Sembard“ täna, siis võiks öelda, et see tähendab
Sämijõe superstaar.
2.Keda Sa nimetaksid tänastest Uhtna ja lähikondsetest inimestest meie küla
superstaarideks ja miks?
..................................................................................................................................
3.Loe läbi katkend “Uhtna kindral“.
Kaua aega tagasi hingusele läinud kindral oleks ehk juba ammu rahva meelest kadunud, kui ta
ise ikka ja jälle poleks põhjust andnud endast kõnelemiseks. Kindral ei saanud hauas rahu.
Suveöösiti, eriti aga hilissuve kuuvalgeil öil, nähti teda jõekaldal või pargis hulkumas või
ratsutamas – kindralimundris, mõõk puusal. Vahel ilmus ta ka sillale.
4.Jutusta, kuidas võiks see lugu lõppeda?
Herbert Salu jätkas lugu nii:
Kindral oli oma eluajal olnud vägivaldne mees ja äkilise vaimuga inimene. Kiusanud noori
naisi ja lasknud orjatöölisi süüteo pärast peksta. Joogipidudel, olgu Uhtnas või võõrsil käies,
läinud ta noorte junkrutega tülli ja lõpuks kahevõitlusele. Olnud mõõga tarvitamises väga
osav. Üks kahevõitlus peetud siinsamas Uhtna mõisa pargis, kus ta tapnud noore aadlimehe.
Kõik need kuritööd vaevavad vana sõjameest veel nüüdki aastasadade tagant, ega anna ta
hingele rahu. Tal pole mullas asu, ikka peab ta välja tulema, inimestelt lepitust paluma.
Mitmel korral on pastor käinud kindrali hauda õnnistamas ja vanale türannile rahu palumas,
aga ka see ei aita. Varsti hulgub ta jälle.
Paljud araverelised naised on kindrali pärast öösiti ehmatada saanud, kui ta pargis võis
mõisahoonete vahel pimedas vastu tuleb. Vahel on ta ka mõne taadiga öösel jõekaldal või
sillal kõnelust alustanud. Kõigiga otsib lepitust.
5. Kirjuta kiri Uhtna kindralile. Mida Sa soovitaksid tal teha, et ta leiaks rahu.
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Tööleht 12. „Vana tuulesell“. 1.-2. kooliaste
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangur

1. Missugused teraviljad kasvavad Eestis? Tõmba neile joon alla. Teraviljad, mida
kasvatatakse Uhtna lähiümbruses, värvi punaseks.
ODER
RUKIS
RIIS
TATAR
KAER
MAIS
NISU
3. Missugused teravilja tunneme leivavilja nime all?
4. Leivajahu saamiseks hõõruti vanasti terad käsikivil või veskis jahuks. Tänapäevalgi on
mölder see, kes tuule- või vesiveskis jahu jahvatab. Mis on pildil ?
“Vana tuulesell“
Ta oli vana, halli habemega endine meremees, kes sõitnud
paljudel maailma meredel. Ta oli näinud tormi ja möllu,
vaikust ja peegelsiledust, kümned korrad sõitnud üle ekvaatori.
Nüüd elas ta siin, Uhtna mõisa külje all ja töötas möldrina. Ta
oli pool-lagunenud veski omanik ja jahvatas külameestele jahu
igapäevaseks leivaks. Oli huvitav kuulata, kuidas ta oma
habemega piiratud suust pajatas: „Tuul, mu poiss, on inimese
suurim vaenlane! Kord kui olime teel Kolkast Hulli, puhkes
Läänemeres säärane torm, et hoidku aga. Peksis teine meid
õige koledasti. Pidime poole oma laadungist üle parda
viskama, sidusime endid mastide külge kinni ja ootasime
tervenisti kolm päeva, enne kui torm vaibus.“
Teinekord jälle, enamasti siis, kui oli niivõrd vaikne ilm, et
veski pidi seisma, pajatas ta:„Tuul, mu poiss, on inimese uurim
vaenlane! Kord kui olime oma kolmemastilise „Lydiaga“
Pärnust teel Stelliini, vaikis tuul ja pidime kolm päeva ootama, enne kui jälle edasi saime
sõita!“
Kui aga päeval oli olnud paras tuul, pajatas vana merekaru nii: „Tuul, mu poiss, on inimese
parim sõber!“
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Tööleht 12. „Vana tuulesell“. 1.-2. kooliaste. Vastused
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangur

1. Missugused teraviljad kasvavad Eestis? Tõmba neile

joon alla. Teraviljad, mida

kasvatatakse Uhtna lähiümbruses, värvi punaseks.
ODER

RUKIS

RIIS

TATAR

KAER

MAIS

NISU

3. Missugused teravilja tunneme leivavilja nime all? Leivaviljaks nimetatakse rukist.
4. Leivajahu saamiseks hõõruti vanasti terad käsikivil või veskis jahuks. Tänapäevalgi on
mölder see, kes tuule- või vesiveskis jahu jahvatab. Mis on pildil ? See on vana tuuleveski.
“Vana tuulesell“
Ta oli vana, halli habemega endine meremees, kes sõitnud paljudel
maailma meredel. Ta oli

näinud tormi ja möllu, vaikust ja

peegelsiledust, kümned korrad sõitnud üle ekvaatori.
Nüüd elas ta siin, Uhtna mõisa külje all ja töötas möldrina. Ta oli
pool-lagunenud veski omanik ja jahvatas külameestele jahu
igapäevaseks leivaks. Oli huvitav kuulata, kuidas ta oma habemega
piiratud suust pajatas: „Tuul, mu poiss, on inimese suurim vaenlane!
Kord kui olime teel Kolkast Hulli, puhkes Läänemeres säärane torm,
et hoidku aga. Peksis teine meid õige koledasti. Pidime poole oma
laadungist üle parda viskama, sidusime endid mastide külge kinni ja
ootasime tervenisti kolm päeva, enne kui torm vaibus.“
Teinekord jälle, enamasti siis, kui oli niivõrd vaikne ilm, et veski pidi seisma, pajatas ta:„Tuul, mu
poiss, on inimese uurim vaenlane! Kord kui olime oma kolmemastilise „Lydiaga“ Pärnust teel
Stelliini, vaikis tuul ja pidime kolm päeva ootama, enne kui jälle edasi saime sõita!“
Kui aga päeval oli olnud paras tuul, pajatas vana merekaru nii: „Tuul, mu poiss, on inimese parim
sõber!“
Allikad:
1. Foto Uhtna tuuleveskist, Uhtna raamatukogu arhiiv.
2. „Vana tuulesell“ Tuleviku rajad 14-1936.
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Tööleht 13. Vana tuulesell 2
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangur
1. Loe tekst ning vasta küsimustele.
Ta oli vana, halli habemega endine meremees, kes sõitnud
paljudel maailma meredel. Ta oli näinud tormi ja möllu,
vaikust ja peegelsiledust, kümned korrad sõitnud üle
ekvaatori.
Nüüd elas ta siin, Uhtna mõisa külje all ja töötas möldrina.
Ta oli pool-lagunenud veski omanik ja jahvatas
külameestele jahu igapäevaseks leivaks. Oli huvitav kuulata,
kuidas ta oma habemega piiratud suust pajatas: „Tuul, mu
poiss, on inimese suurim vaenlane! Kord kui olime teel
Kolkast Hulli, puhkes Läänemeres säärane torm, et hoidku
aga. Peksis teine meid õige koledasti. Pidime poole oma
laadungist üle parda viskama, sidusime endid mastide külge
kinni ja ootasime tervenisti kolm päeva, enne kui torm
vaibus.“
Teinekord jälle, enamasti siis, kui oli niivõrd vaikne ilm, et
veski pidi seisma, pajatas ta: „Tuul, mu poiss, on inimese
suurim vaenlane! Kord kui olime oma kolmemastilise
„Lydiaga“ Pärnust teel Stelliini, vaikis tuul ja pidime kolm päeva ootama, enne kui jälle
edasi saime sõita!“
Kui aga päeval oli olnud paras tuul, pajatas vana merekaru nii: „Tuul, mu poiss, on inimese
parim sõber!“
1. Missugune nägi välja meremees? Kirjelda oma sõnadega või joonista pilt.

2. Põhjenda, mis pidas vana meremees tuult oma sõbraks? Miks pidas ta tuult
vaenlaseks?
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2.Katseta, milline jõud on tuulel!
(Materjal kohandatud: http://miksike.ee/docs/elehed/3klass/2ilm/elutuba/3-2-5paev.htm )

Tuul kahe purgi vahel
Katsevahendid: 2 kerget plekist coca- või fantapurki, joogikõrs, joonlaud
1. Joonlaua abil seada purgid kõrvuti külili, üksteisest 0,5 cm kaugusele.
2. Puhuda kõrrega purkide vahele sooja õhku. Kuhu purgid liiguvad?
3. Asetada järgnevalt purgid üksteisest 1 - 2 cm kaugusele ja korrata eelnevat katset.
1. Kirjelda, mis katse käigus toimub.

NB! Sama katset võib teha ka õhupallidega, mis riputatakse üksteise kõrvale.
3. Kuidas saavad tuuled endale nime?

4. Joonista tuulelipp:
a) vanale meremehele veski juurde

b) Sinu maja/korterelamu katusele
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Tööleht 13. Vana tuulesell 2. Vastused
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangur

1. Loe tekst ning vasta küsimustele.
Ta oli vana, halli habemega endine meremees, kes sõitnud
paljudel maailma meredel. Ta oli näinud tormi ja möllu,
vaikust ja peegelsiledust, kümned korrad sõitnud üle
ekvaatori.
Nüüd elas ta siin, Uhtna mõisa külje all ja töötas möldrina.
Ta oli pool-lagunenud veski omanik ja jahvatas
külameestele jahu igapäevaseks leivaks. Oli huvitav kuulata,
kuidas ta oma habemega piiratud suust pajatas: „Tuul, mu
poiss, on inimese suurim vaenlane! Kord kui olime teel
Kolkast Hulli, puhkes Läänemeres säärane torm, et hoidku
aga. Peksis teine meid õige koledasti. Pidime poole oma
laadungist üle parda viskama, sidusime endid mastide külge
kinni ja ootasime tervenisti kolm päeva, enne kui torm
vaibus.“
Teinekord jälle, enamasti siis, kui oli niivõrd vaikne ilm, et
veski pidi seisma, pajatas ta: „Tuul, mu poiss, on inimese
suurim vaenlane! Kord kui olime oma kolmemastilise
„Lydiaga“ Pärnust teel Stelliini, vaikis tuul ja pidime kolm päeva ootama, enne kui jälle
edasi saime sõita!“
Kui aga päeval oli olnud paras tuul, pajatas vana merekaru nii: „Tuul, mu poiss, on inimese
parim sõber!“
1. Missugune nägi välja meremees? Kirjelda oma sõnadega või joonista pilt.
2. Põhjenda, mis pidas vana meremees tuult oma sõbraks? Miks pidas ta tuult vaenlaseks?
2.Katseta, milline jõud on tuulel!
(Materjal kohandatud: http://miksike.ee/docs/elehed/3klass/2ilm/elutuba/3-2-5paev.htm )

Tuul kahe purgi vahel
Katsevahendid: 2 kerget plekist coca- või fantapurki, joogikõrs, joonlaud
1. Joonlaua abil seada purgid kõrvuti külili, üksteisest 0,5 cm kaugusele.
2. Puhuda kõrrega purkide vahele sooja õhku. Kuhu purgid liiguvad?
3. Asetada järgnevalt purgid üksteisest 1 - 2 cm kaugusele ja korrata eelnevat katset.
1. Kirjelda, mis katse käigus toimub.
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Vastus: Olenevalt purkide kaugusest üksteisest (0,5 - 2 cm) hakkavad purgid liikuma üksteise
poole.
Sooja õhu puhumisel purkide vahele tekivad õhurõhu erinevused purkide vahel ja väljaspool
purke. Õhurõhk surub purke väljastpoolt kokku.
NB! Sama katset võib teha ka õhupallidega, mis riputatakse üksteise kõrvale.
3. Kuidas saavad tuuled endale nime?
Vastus: Tuulele pannakse nimi selle ilmakaare järgi, kust tuul tuleb. Tuule suunda määratakse
tuulelipu järgi.
4. Joonista tuulelipp:
a) vanale meremehele veski juurde

b) Sinu maja/korterelamu katusele
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Tööleht 14. Vana tuulesell. 2.kooliaste
Koostajad: Inge Pikkoja ja Jaana Kangro

1. Loe tekst ning vasta küsimustele.
Ta oli vana, halli habemega külamees. Piip alati tossamas
suus, nokkmüts ükskõikselt kuklas, jalas laiad säärikud ja
seljas hall kodukootud kuub. Oli endine meremees. Sõitnud
palju maailma meredel, näinud tormi ja möllu, vaikust ja
peegelsiledust, kümned korrad sõitnud üle ekvaatori, sajad
korrad ristinud Taani väinades noori, esmakordselt üle
mere sõitvaid laevapoisse ja teinud mitmesuguseid teisi
meremehe-nalju kaasa.
Nüüd elas ta siin, Uhtna mõisa külje all möldrina. Oli poollagunenud veski omanik ja jahvatas külameestele jahu
igapäevaseks leivaks. Armastasin sageli viibida tolle möldri
Jaan Hansbergi läheduses, kui mõned head aastad tagasi
seal suvitasin. Oli huvitav kuulata, kui Hansberg oma
habemega piiratud suust pajatas:
„Tuul, mu poiss, on inimese suurim vaenlane! Kord kui olime teel Kolkast Hulli, puhkes
Läänemeres säärane torm, et hoidku aga. Peksis teine meid nagu metsavht koera. Pidime
poole oma laadungist üle parda viskama, sidusime endid mastide külge kinni ja ootasime
tervenisti kolm päeva, enne kui torm vaibus.“
Teinekord jälle, enamasti siis, kui oli niivõrd vaikne ilm, et Hansbergi veski pidi seisma,
pajatas ta:
„Tuul, mu poiss, on inimese suurim vaenlane! Kord kui olime oma kolmemastilise „Lydiaga“
Pärnust teel Stelliini, vaikis tuul ja pidime kolm päeva ootama, enne kui jälle edasi saime
sõita!“
Kui aga päeval oli olnud paras tuul ja Hansbergi teenistus ka mitte just kehv, siis hõljus ta
nagu pilvedel. Tuli poolnokastanud olekus külla, najatas end pulkaiale, süütas piibu ja
põrutas: „Tuul, mu poiss, on inimese parim sõber!“
(Allikas: Tuleviku rajad 14-1936)

1. Missugune nägi välja meremees? Kirjelda oma sõnadega või joonista pilt.
2. Põhjenda, mis pidas vana meremees tuult oma sõbraks? Miks pidas ta tuult vaenlaseks?
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3. Leia vanalt Uhtna kaardilt, kus asus tuuleveski. Märgi kaardile Uhtna Põhikool ning
raamatukogu.

Allikad:
1. Foto Uhtna tuuleveskist, Uhtna raamatukogu arhiiv.
2. „Vana tuulesell“ Tuleviku rajad 14-1936.
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Vasknarva ordulinnuse varemed. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Narva jõe ülemjooksul Eestimaa piiril paiknev Vasknarva, mis praegu jääb Alajõe valda, oli
oma sadamakoha ja looduslike olude poolest ideaalne koht kaitseehitiste rajamiseks muidu
üldiselt märjal ja soisel alal. Keskajal oli Vasknarva linnus
(saksa keeles Neuschloss, alamsaksa keeles Nyslot, vene keeles Sõrenets) Liivi ordu
Vasknarva foogtkonna keskus ning foogti residents. Vasknarva oli jätk Narva jõe
kaitseehitistele, mis said Narvas alguse Hermanni kindlusest. Peipsi järve ja Narva jõe
veeteed kontrollima mõeldud linnuse rajas Vasknarva 1349. aastal ordumeister
Goswin von Herike (srn 1359), kuid pihkvalased hävitasid selle juba samal aastal toimunud
sõjakäigu ajal. Aastail 1427–1442 ehitas Liivi ordu linnuse – Vastse Narva – uuesti üles. Ühe
hüpoteesi järgi olevat Vasknarva eestikeelse nime saanud ordulossi vaskkatuse järgi.
Tänapäeval on kunagisest võimsast kaitseehitisest alles ainult kolme meetri paksused
paemüürid. Arvatavasti ümbritses linnusehoonet esialgu omakorda ringmüür. Elamiseks
mõeldud kolmekorruseline kindlusmaja oli suurte akende ja müürisiseste treppidega hoone,
mis olnud 12 meetrit kõrge, 23 meetrit pikk ning 15 meetrit lai. Paasi hoone tarvis murdsid
ehitajad linnuse eest jõepõhjast ja vallikraavist.
Kastelli tüüpi linnuse müüride ja ümartornide praeguseni säilinud jäänused pärinevad
tõenäoliselt 15. sajandi teisest veerandist. Need on juba selgelt kohandatu tulirelvadele.
Tornid asusid pikliku põhiplaaniga ringmüüri loode- ja kagunurgas, põhjamüüris paiknevat
väravat kaitses väravahoone. Algne majalinnus jäi kagutorni lähedusse idamüüri äärde.Liivi
sõja ajal (1558–1583) sai Vasknarva linnus tugevasti kannatada, kuid taastati 17. sajandi
alguseks. Linnust on mainitud 18. mail 1595. aastal sõlmitud Täyssinä rahulepingus, kui
venelased loobusid muu hulgas kõigist õigustest mitme Eestimaa linnuse ja nende läänide
üle.Juba 17. sajandi lõpul oli Vasknarva linnus kas hüljatud või purustatud. Põhjasõja ajal
(1700–1721) seda enam ei kasutatud.Huvitavaid fakte Vasknarvast ja sealsest ordulinnusest:
• Vasknarva linnuse on suutnud vallutada tsaar Ivan Julm, Aleksei Mihhailovitš ning Peeter I.
• 19. sajandil oli Vasknarva populaarne palverändurite seas, sest usuti, et pimedad saavad seal
tagasi nägemise ning kurdid kuulmise.
• Vasknarval olid 18. sajandil linnaõigused ja 400 elanikku. 1920.–1930. aastail elas
Vasknarvas üle 1000 inimese, tänapäeval on seal elanikke alla saja.

Allikad:
Odette Kirss, Leili Pajos, Kohtla-Järve linn ja rajoon. Tallinn, 1971, lk 63.
Kultuurimälestiste riiklikregister:http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=13827
Arthur
Ruusmaa,
Vasknarva
ordulinnus.
–
Artiklid
arheoloogiast
ja
ajaloost:
http://aerling.blogspot.com/2010/05/vasknarva-ordulinnus.html
Николай МихайловичКарамзин, История государства Российского. Том 8. Глава 5.
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Tööleht 1. Vasknarva ordulinnuse varemed
Koostaja: Julia Smirnova

1. Miks ehitas Liivi ordu kindluse Vasknarva?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Miks oli Vasknarva kindlus Liivimaa kaitsmisel oluline?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Lugege tekstikatked läbi ja otsustage, mis sõja sündmustest neis räägitakse. Need
sõjad olid otseselt seotud Vasknarva ajalooga. Kirjutage sõja nimetus tekstikatke
järele.
Sõda kestis 1700. aastast kuni 1721. aastani ning lõppes Uusikaupunki (Nystadi)
rahuga. Selle sõja ajal kindlust ei kasutatud. –
________________________________________________________
Sõda algas Venemaa kallaletungiga Liivimaale, sest Venemaa vajas väljapääsu
merele. Vasknarva kindlus sai tugevasti kannatada, kuid taastati 17. sajandil. –
_______________________________
4. Loetlege Vasknarva kindluse osad, mis tegid sellest küllaltki võimsa kantsi.
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
5. Ühendage selgitus märksõnaga: Liivi ordu, ordumeister, Liivimaa,
palverändurid, paekivi.
Läti ja Eesti territoorium keskajal –
_________________________________________________
Vaimulik rüütliordu, kes valdas üht osa Baltikumi territooriumist –
___________________________________________________________________
Rändurid, kes rändavad pühapaikadesse –
___________________________________________________________________
Vaimuliku rüütliordu pea –
___________________________________________________________________
Vasknarva kindluse ehitusmaterjal –

55

Narva Hermanni kindlus. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Esimesed teated taanlaste ehitatud Narva linnusest (toona Narva jõe idakaldal) pärinevad
1254. aastast. Taanlased võisid selle rajada oma Eesti valduste idapiiri kaitseks kohe pärast
Virumaa hõivamist, seega juba 1220. aastail. Narva jõe läänekaldal rajati linnus oletatavasti
paika, kus varem asus eestlaste linnus – „Taani hindamisraamatus” märgitud Narvia küla
lähistele. Asjatundjad on esitanud hüpoteesi, et Narva võib olla ainuke Eesti linn, mis ei ole
kujunenud linnuse ümber, vaid on välja arenenud külast. 1345. aastal kinnitas Taani kuningas
Valdemar IV Atterdag (valitses 1340–1375) Narvale Lübecki linnaõiguse.
Praeguse linnuse vanimad osad pärinevad umbes 1300. aastast, mil taanlased hakkasid senise
puitlinnuse asemele ehitama kantsi. Kõigepealt valmis väike nelinurkne kastellilaadne ehitis,
mille loodenurgas paiknes torn, tänapäeva Pika Hermanni madal eellane. Linnust laiendades
rajati kastelli põhjaküljele väike eeshoov, seejärel lääneküljele suur eeshoov. Kui põhjahoovil
oli kaitsefunktsioon, siis läänehoov pakkus sõja korral varju ümberkaudsetele elanikele.
1347. aastast, kui Põhja-Eesti oli läinud Liivi ordu võimu alla, kujunes linnusest ordu
peakorter, kus elasid ühtlasi Narva foogt ja tema abiline komtuur. Ordu liikmete sõjaliskloostriline eluviis tingis peahoone ümberehitamise konvendihooneks. Seda tüüpi linnus
kujutab endast nelinurkset tugevate müüridega ehitist, mille keskel on siseõu. Konvendihoone
läänetiivas paiknesid tähtsamad ruumid – dormitoorium ehk magamistuba ning refektoorium
ehk söögisaal, põhjatiivas foogti eluruumid ja köök. Teisel korrusel oli kabel. Ida- ja
lõunatiiba kasutati peamiselt laona.Liivi ordu laskis ka Narva linna ümbritseda müüriga, mis
pole kahjuks säilinud – korraldus müü-rijäänused lammutada anti 1777. aastal. Umbes
kilomeetripikkust linnamüüri tugevdas vähemalt seitse torni. Linna pääses nelja värava kaudu,
milleks olid Viru värav läänes, Karjavärav põhjas,
jõesadamasse viiv Vana värav idas ja Vee- ehk Väikevärav lõunas. Väravad olid üle löödud
raudplaatidega ning nende ees olid tõstesillad, mida mööda pääses üle vallikraavi.
Tulirelvade kasutuselevõtt tõi kaasa vajaduse kaasajastada ka kindlusehitisi. Suure läänehoovi
loodenurka ehitati lisaks rondeel, mis on säilinud tänapäevani, põhjahoovi platvormid ja vallid
kahurite jaoks. Konvendihoonet tugevdati kahe fl ankeeriva danskeriga idas ning läänes.
Hoone loodenurgas asunud kolmekorruseline nelinurkne torn kasvas kahe lisaehituse tõttu
50 meetrini, torni seinte paksus aga 4 meetrini. Liivi sõja alguses sai see torn, üks
võimsamaid linnusetorne Baltimaades, nimeks Pikk Hermann.
Rootsi võimude soov oli täiendada linnust võimsa bastionide süsteemiga, millest suurem osa
jõuti valmiski ehitada. 1944. aasta lahinguis tugevasti kannatada saanud linnuse
restaureerimist alustati 1968. aastal, alates 1986. aastast on seal avatud Narva muuseumi
ekspositsioon.

Allikad:
Jevgeni Krivošejev, Narva juht. Tallinn, 1973, lk 61–66.
Narva Muuseum: http://www.narvamuuseum.ee/?next=kindlustused&menu=menu_ajalugu

56

Tööleht 2. Narva Hermanni kindlus
Koostaja: Julia Smirnova

1. Kirjutage Narva kindluse ajalooga seotud sündmuse ees olev number õige perioodi
juurde.
Taani periood
Liivi ordu võimuperiood
Rootsi period

1
2
3
4
5
6

Senise puitlinnuse asemele rajati kastellilaadne kants.
Kindluses elasid foogt ja komtuur.
Narva jõe läänekaldale, oletatavale eestlaste linnuse asukohale ehitati linnus.
Kindlus ehitati ümber konvendihooneks.
Rajati Narva bastionide süsteem.
Torn sai endale nimeks Pikk Hermann.

2. Nimetage Narva kindluse osad.
1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________
3. Lõpetage laused Narva kindluse ja linna omapära kohta tekstis oleva info põhjal.
Narva võis olla Eesti alal ainuke linn,
___________________________________________________________________
Liivi sõja alguses sai torn nimeks Pikk Hermann,
___________________________________________________________________
Rootsi võimud kavandasid linnuseehituste täiendamiseks ümbritseda ka linnus
___________________________________________________________________
4. Mis sündmused sidusid Narva kindlust, Narvat, Jaanilinna ja Lübeckit? Kirjutage
sündmuse järele ühe linna nimi.
25. juulil 1345. aastal kinnitas Taani kuningas Valdemar IV Atterdag Narvale linnaõigused. –
___________________________________________________________________
Kindlus asus idapiiril ordu kindluse vastas. –
___________________________________________________________________
5. Otsige mõistete seletusi internetist („Võõrsõnade leksikonist”, „Eesti kirjakeele seletussõna
raamatust” vm).
Rondeel -___________________________________________________________________
Flankeerima –
___________________________________________________________________________
Dansker___________________________________________________________________________
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Jõhvi Mihkli kirik. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Jõhvi kirikut on esimest korda mainitud Hermann Wartberge kroonikas venelaste
rüüsteretkede tõttu 1364. aastal. Kirik on pühendatud peaingel Miikaelile. Nimipühaku valikut
on seostatud Liivi orduga, kuna Miikaeli kui taevaliku sõjaväe ülemat peeti sageli Saksa ordu
sõjaliste jõudude kaitsepühakuks.Jõhvi Mihkli kirik on Eestis unikaalne, sest see on suurim
ühelööviline keskaegne pühakoda. Tavaliselt on nii avarad kirikud võlvitud kolmelöövilisena.
Ühtlasi on Jõhvi Mihkli kirik rajatud kui kindluskirik. On peetud võimalikuks, et praeguse
kiriku asupaigas asus varem eestlaste muinaslinnus, mida kaitsesid vallikraavid, seejärel aga
puitkirik. Kivikirik ehitati Jõhvi arvatavasti 14. sajandi teisel poolel. Tol ajal oli kiriku
tegevus tihedalt seotud tsistertslaste mungaorduga. 16. sajandi esimesel poolel moodustas
Jõhvi kindluskirik koos Edise ja Järve vasallilinnusega omamoodi kindlustusehitiste
rühma.Kivikirik oli esialgu võlvimata nelinurkne kaitseehitis, mille kitsad aknad paiknesid
kindlusarhitektuurile iseloomulikult kõrgel. Hoonel oli ainult üks lääneküljele avanev
sissepääs. 16. sajandi esimesel poolel kohandati rajatis tulirelvadele ja ehitati põhjalikult
ümber – läänefassaadi keskele lisati veidi eenduv sale kaheksakorruseline torn ning kogu
hoone võlviti ühelööviliseks nelja võlvikuga pikihooneks. Torni lääneseinale müüritud
vapikivi põhjal korraldas kiriku ehitamist von Taubede suguvõsa, kellele kuulus ka naabruses
asuv Edise vasallilinnus.
Jõhvi kirik on mitmel korral sõjas kannatada saanud: see põles Liivi sõja algul 1558. aastal,
aga taastati 1637. aastal, seejärel Rootsi-Vene sõjas 1657. aastal ning viimati Põhjasõjas 1703.
aastal, misjärel see taastati 1728. aastal. Barokne tornikiiver pandi paika 1748. aastal,
praegune neogooti kiivrikuju pärineb 1875. aastast (hävis 1941. ja taastati 1984. aastal).Jõhvi
Mihkli kiriku sisustusest on kõige väärtuslikum 17. sajandi hõbedane armulauakarikas.
Barokk-kantsel ja võidukaare barokkfi guurid on Tallinna puunikerdaja Johann Valentin
Rabe (Eestis 1718 – u 1746) looming 1728. aastast ning altarimaal „Ülestõusmine” Ernst von
Lipharti (1847–1932) töö 1900. aastast. Aastal 1957 valmis eesti soost oreliehitajatel vendadel
Kriisadel Jõhvi kiriku jaoks orel. 2009. aastast on kirikus 470kilogrammine pronksist
kell.Jõhvi kirikuga on olnud seotud mitu tuntud inimest: Jõhvi koguduse liige oli ajaloolane ja
Eesti põlevkivi avastaja Robert von Toll (1802–1876) ning 20. sajandi algul kuulus koguduse
nõukokku kirjanik Eduard Bornhöhe (1862–1923).
Jõhvi kiriku altarialuses võlvkeldris tegutseb tänapäeval muuseum.

Allikad:
Jõhvi kindluskirik – legendist tegelikkuseks. Koostanud ja toimetanud Vallo Reimaa. Jõhvi, 2003.
Lembit Kiisma Jõhvi Püha Mihkli kirik. Jõhvi, 2002.
Vikipeedia: http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5hvi_Mihkli_kirik (25.04.2012).
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Tööleht 3. Jõhvi Mihkli kirik
Koostaja: Julia Smirnova

1. Nimetage kolm omadust, mis teevad Jõhvi Mihkli kiriku haruldaseks. Põhjendage oma
valikut.
Omadus:
_____________________________________________________________________
Põhjendus:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Omadus:
_____________________________________________________________________
Põhjendus:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Omadus:
_____________________________________________________________________
Põhjendus:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Milliseid nimetatud arhitektuuristiile võib näha Jõhvi Mihkli kirikus? Kriipsutage alla
õiged
vastused. Tooge iga arhitektuuristiili kohta näide selle esinemisest kirikus.
Barokk –
____________________________________________________________________
Gootika –
_____________________________________________________________________
Rokokoo –
____________________________________________________________________
Klassitsism –
___________________________________________________________________
Neogootika –
__________________________________________________________________
3. Valige loetelust väitega sobiv nimi või mõiste: linnus, Kalevipoeg, Liivi ordu, vallikraav,
Eduard Bornhöhe.
Tagas lisakaitsevõimaluse Mihkli kiriku jaoks. –
Vaimulik ordu, kellele kuulus maa-ala, kus asus Mihkli kirik ordu perioodil. –
Tegelane, kes ehitas legendi järgi Mihkli kiriku. –
Kindlustatud asula, mille kohale on arvatavasti ehitatud Mihkli kirik. –
Tuntud Eesti kirjanik, kes oli kiriku koguduse liige 20. sajandi algul. –
4. Mis riigile on kuulunud Mihkli kiriku maa?
Aeg
Riik
1315
1500
1625
1740
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Kukruse mõis. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Tänasesse Kohtla valda, ajalooliselt Jõhvi kihelkonda, mitte kaugele Tallinna–Narva
maanteest jääb Kukruse, mida külana (Kuckarus, kyl. Alentagh) on nimetatud juba „Taani
hindamisraamatus” (1241). Kukruse mõisa (saksa keeles Kuckers) on esmamainitud 1453.
aastal, mil mõis kuulus Fromhold Lodele.
1762. aastal omandas Kukruse Christopher Friedrich von Toll, kes pani aluse Tollide
suguvõsa pikaajalisele valitsemisele Kukrusel (kuni mõisamaade natsionaliseerimiseni).
Juba Friedrich Ludwig von Toll (1781–1841) alustas Kukrusel ordu- ja Rootsi-aegsete ürikute
kogumist. 1841. aastal sai aga Kukruse omanikuks ajaloohuviline polkovnik Robert von Toll
(1802–1876), kes erruläinuna pühendus jäägitult meelisharrastusele – ajalooürikute
kogumisele ning läbitöötamisele. Ajapikku kujunes Kukruse arhiivist Baltikumi suurim ja
väärtuslikem eraarhiiv, milles leidus hulk mõisate dokumente ja kirjakogusid, üle 600
pärgamentüriku ning palju riigitegelaste kirju. Kukruse arhiivi materjalide põhjal avaldati
aastail 1856–1887 ürikute kogu „Est- und Livländische Briefl ade”, mis sisaldab agraarajaloolisi, genealoogilisi, numismaatilisi ja muid ürikuid.
1935. aastal ostis haridus-sotsiaalministeerium 5000 krooni eest Kukruse arhiivi, mis anti
samal aastal üle riigi keskarhiivile. Kukruse mõisast on pärit maailmakuulus polaaruurija
Eduard von Toll.Kukruse mõisa praegune peahoone on ehitatud mitmes järgus. 1760. aastail
rajati see parasjagu moes olnud barokkstiilis ühekorruselise tagasihoidliku kivihoonena, millel
oli mantelkorsten ja kelpkatus. Paarkümmend aastat jätkati ehitust klassitsistlikus stiilis,
lisades esialgsele hoonele tiib-hooned. 19. sajandi lõpul ehitati vasak tiib kahekorruseliseks.
Restaureerimise ajal on leitud ning avatud mõisahoonest väljuv maa-alune võlvkäik, mille
rajamise aeg ja otstarve on teadmata. Kukruse mõisa lähedalt, kus ulatus osaliselt maapinnale
põlevkivi, on alguse saanud Eesti põlevkivitootmine. Esimese väikese põlevkivikaevanduse
rajas Kukruse mõis 1870. aastail. Tööstuslikult hakati põlevkivi kaevandama 1916. aastal
Esimese maailmasõja aegse kütusekriisi tõukel. Kukruse järgi on oma nimetuse saanud nii
kukersiit kui ka kukermiit. 1925. aastal avati Kukrusel vene algkool, mida on nimetatud ka
Kukruse Vene emigrantide algkooliks; seda pidas ülal Vene emigrantide komitee. Endises
härrastemajas olid aastail 1925–1934 kaevandustööliste korterid, hiljemgi on härrastemaja
kasutatud mitmepereelamuna.Tänapäeval tegutseb Kukruse mõisahoones Polaarmuuseum.

Allikad:
Helmut Joonuks, Olav Vallimäe, Kohtla-Järve linn ja rajoon. Tallinn, 1988, lk 65.
Kukruse polaarmõis: http://www.kukrusemois.ee/
Portaal www.virumaa.ee: http://www.virumaa.ee/2002/06/ve-kukruse-mois/
Valdo Praust, Eesti mõisaportaal: http://www.mois.ee/viru/kukruse.shtml
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Tööleht 4. Kukruse mõis
Koostaja: Julia Smirnova

1. Kirjutage Kukruse mõisa iseloomustava väite ees olev number tabeli õigesse
lahtrisse.
Barokk
Klassitsism

1
2
3
4
5
6

Külluslik väline mulje ja detailirohkus
Planeeringu täpsus, vormi geomeetrilisus
Esinduslik interjöör rohkete reljeefi de, skulptuuride ja nikerdustega
Pöördumine antiikse arhitektuuri kui harmoonia etaloni poole
Ehiskaunistuste vaoshoitus
Peeglid ja maalingud suurendavad näivalt ruumi suurust.

2. Tehke kindlaks, kummast mõisaomanikust – Robert von Tollist või Eduard von
Tollist – kõnelevad järgmised katkendid.
2.1. Koos Alexander von Bungega tegi ta kindlaks, et Kotelnõi ja Uus-Siberi saarte
vahel asub suur liivane ala, millele ta pani nimeks Bunge Maa. Kolmas
polaarekspeditsioon 1900–1902 pidi lahendama Sannikovi maa küsimuse.
___________________________________________________________________
2.2. Ehitas mõisasse piiritustehase, hakkas otsima selle jaoks kütust ja avastas
põlevkivi. 1870.
aastal registreeris ta Kukruse kaevanduse, kus algaski tööstuslik põlevkivi
tootmine. Tema teene
on Kukruse mõisa pargi rajamine, mis taimeliikide arvukuselt oli üks rikkalikumaid
Baltikumis.
3.Vastake küsimustele.
3.1. Mis maavarad said Kukruse järgi oma nimetuse?
___________________________________________________________________
3.2. Kuidas mõjus nende maavarade avastamine maakonna arengule 20. sajandil?
___________________________________________________________________
3.3. Mis ehitati 1870. aastal mõisa kõrvale (oli esimene niisugune ettevõte Eestis)?
___________________________________________________________________
3. Kuidas aitas Esimene maailmasõda kaasa põlevkivitööstuse sünnile KirdeEestis?
___________________________________________________________________
3.5. Kuidas soodustasid Kukruse mõisa omanikud Baltikumi ajaloo
tundmaõppimist?
__________________________________________________________________
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Edise mõis. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova
Jõhvi lähedal suure maantee ääres paikneb Edise mõis, mille kindlustatud mõisamaja ehk vasallilinnus
moodustas koos Jõhvi kindluskiriku, ent arvatavasti ka kunagise . Järve mõisahoonega omal ajal ühtse
kaitsesüsteemi idaohu vastu.Esimesed andmed Edise kohta pärinevad 1477. aastast, mil mõis kuulus
Taubede suguvõsale. Liivi sõja (1558–1583) alguses sattus Edise kohe sõjakeerisesse. Kroonik
Balthasar Russowi (1536–1600) väitel Edisel otsest vaenutegevust ei olnud. Täpsemalt on 1558. aasta
sündmusi Edisel kirjeldanud teine kroonikakirjutaja Johannes Renner (1525–1583), kelle järgi
määranud Järvamaa foogt Berend Taube oma Edise lossi ülemaks Hieronimus Reutschi, kellele Vene
vaenuvägi lubanud lossi võitluseta loovutamise eest omakorda pärisomandiks veski. Kümnemeheline
kaitsesalk võeti aga vangi ning linnus rüüstati. Pärast neid sündmusi linnust arvatavasti enam ei
taastatud. Ligikaudu poolteistsada aastat hiljem müüdi Edise koos osaliselt säilinud mõisamajaga küll
kindral Georg Johann Maydellile (1648–1710), kuid sõjalist tähtsust hoonel enam ei olnud ja see jäi
ajahamba pureda. Veel Johann Christoph Brotze (1742–1823) joonistuse järgi 1818. aastast võib Edise
kindlusest saada mingi ettekujutuse, ent praeguseks on ehitistest alles üksnes rusud, mis on
arheoloogilise muinsusena siiski riikliku kaitse all.Rahvasuu räägib maaalusest salakäigust, mis olevat
Edise kindlust ühendanud Jõhvi kindluskirikuga. Kas käik tõepoolest eksisteeris, pole teada, ent veel
enne Teist maailmasõda olevat varemeis olnud eraldatav käigusuue, mis oma võlvitud laega andis
põhjust igasugusteks oletusteks.Kunagise vasallilinnuse asukohast 250 meetrit loodes seisab
tänapäeval 1860. aastail ehitatud häärber. Eesti iseseisvuse algaastail pärast maareformi sattus Edise
mõisasüda autasuna teenete eest Vabadussõjas kindral Aleksander Tõnissoni (1875–1941) valdusesse.
Endisest mõisast kujunes lühikese aja jooksul eeskujulik talund. Soetati tõukari, rajati korralik aiand,
taastati mõisapark, ennistati hilisklassitsistlik häärber ning loodi puukool, kust võrsunud ilupuud
kaunistavad praegugi haljasalasid ja parke Tartus, Rakveres, mõni ehk veel Narvaski. Esineti
põllumajandusnäitus tel, kust saadi tunnustust.
Edisel on viibinud paljud nimekad riigi- ja kultuuritegelased, teiste hulgas president Konstantin Päts
(1874–1956) koos Eestisse akrediteeritud välismaa diplomaatidega, kellele korraldati 1933. aastal
ringsõit Eestis. Kui 1938. aastal viidi Eesti Vabariigi põhiseadus presidendile Oru lossi allkirjastada,
siis peatus Riigikogu komisjon eesotsas Jüri Uluotsaga (1890–1945) Edisel, kus peeti enne seaduse
üleandmist viimast korda nõu.Praeguseks on Edise minetanud oma põllumajandusliku maine. Endisi
talle ja lautu kasutavad eri haldajad. Korrastatult on säilinud üksnes häärber ning endine aitkuivati,
nüüdne Valge Hobu trahter.

Allikad:
Valge Hobu trahter: http://www.valgehobu.ee/?est&ajalugu (25.04.2012).
Valdo Praust, Eesti mõisaportaal: http://www.mois.ee/viru/edise.shtml (26.04.2012).
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Tööleht 4. Edise mõis
Koostaja: Julia Smirnova

1. Tõmmake maha märksõna, mis loendisse ei sobi. Põhjendage oma valikut.
1.1. Edise mõis, Jõhvi Mihkli kirik, Järve mõis, Oru loss
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.2. Eduard Taube, Georg Johann Maydell, Aleksander Tõnisson, Konstantin Päts
Põhjendus:
___________________________________________________________________

2. Nimetage kaks Edise mõisale iseloomulikku tunnust ajast,
mil mõis kuulus perekond Taubele:
___________________________________________________________________
mil mõis kuulus Aleksander Tõnissonile:
___________________________________________________________________
3. Edise mõisa ajalugu oli seotud mitme suure ajaloolise sündmusega. Seostage
sündmus ja selle toimumise aeg. Kirjutage sündmuse järele dateering (1938, 1919,
1558–1583).
Maareform –
___________________________________________________________________
Liivi sõda –
___________________________________________________________________
Riigikogu komisjoni nõupidamine enne uuele põhiseadusele allakirjutamist –
__________________________________________________________________
4. Vastake küsimustele.
4.1. Edise mõis oli regioonis üks lüli kindlustussüsteemis. Kust ähvardas oht
kohalikke elanikke?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.2. Miks kaotas mõis oma kaitsetähenduse?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.3. Kuidas mõjus regiooni arengule asjaolu, et 1920.–1930. aastail oli Edise mõis
üks põllumajandusliku arengu keskusi?

63

Järve mõis. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Kukruse lähedal Kohtla-Järve linna piiril asub Järve mõisa kindluselamu – keskaegsete
kaitseehituslike väikevormide omapärane näide. Edise vasallilinnuse ja Jõhvi kindluskiriku kõrval moodustas Järve mõis tähtsa sõjalise tugipunkti Narva–
Tallinna teel.Järve (Türpsali), varem ka Torwesso mõisa kohta pärinevad esimesed andmed
1497. aastast, mil selle omanik oli Margerete Lode. Kümmekond aastat hiljem läks mõis
Payküllide suguvõsale, jäädes nende valdusse 1815. aastani. Kunstiajaloolane Villem Raam
on arvanud, et Payküllide kätte minnes kindlustatud mõisamaja veel ei olnud, vaid see ehitati
uue omaniku Hans Paykülli algatusel 16. sajandi esimesel veerandil.
Linnuse rajas arvatavasti Narva või Tallinna ehitusmeister, püüdes arvestada kaht funktsiooni
– elamu ja kindlus. Mõisahoone oli olemuselt tornelamu, selle välisseinad on valdavalt
linnusele omased ja paar meetrit paksud. Esimesel korrusel asus kelder koos kaevuga ning
keldri kitsaid ja pilujaid aknaid sobis kasutada laskeavadena. Järgnesid peakorrus ja
kaitsekorrus. Peakorruse kaks ruumi erinesid nii pindala kui ka kõrguse poolest: suure
võlvruumi kõrgus oli 6,9 meetrit, naaberruumis 3,5 meetrit. Erinevate kõrguste tõttu
moodustus kaitsekorrusel ligi 3,5meetrine vaheruum, millel oli hoone kaitsesüsteemis tähtis
roll: alt läbi põhjaseina üles ehitatud müüritrepp lõppes just tolle ruumini jõudes. Seega
pääses kaitsekorrusele üksnes redeliga, mis võimaldas muuta kaitsekorruse isoleeritud
võitluskorruseks. Kindluselamu põhjaküljel oli kindlustatud eelhoov kõigi mõisaeluks
vajalike kõrvalhoonetega.
Kunagisest kolmest korrusest on tänapäeval säilinud üksnes kaks, kuna ülemine, kaitsekorrus
purustati arvatavasti Liivi sõjas (1558–1583).
Järve mõisast hakati aktiivsemalt rääkima 1958. aastal, kui mõis otsustati taastada ja rajada
sinna restoran. Vasallilinnuse torniosa korrastatigi, ent kahjuks oli eelnev uurimistöö liiga
pealiskaudne ning taastamise vältel hävis nii mõnigi ajalooline kõrvalhoone. Uus, põhjalikum
ja läbimõeldum taastamisprojekt valmis 1975. aastal, ent jäi kahjuks lõpuni tegemata.

Allikad:
Portaal www.virumaa.ee: http://www.virumaa.ee/2002/06/ve-jarve-mois/
Valdo Praust, Eesti mõisaportaal: http://www.mois.ee/viru/jarve.shtml
Villem Raam, Järve ja Purtse kindlustatud mõisamajad. – Kohtla-Järve rajoonis. Toimetanud
Vello Tarmisto Tallinn, 1983, lk 172–187
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Tööleht 5. Järve mõis
Koostaja: Julia Smirnova

1. Nimetage kaks tunnust, mis suurendasid Järve mõisa kaitsevõimet.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Miks on mõni mõis, k.a Järve mõis, ehitatud kindlustuseks?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.Vaadake allolevate mõisate fotosid. Millised kaks neist võisid olla nagu Järve
mõis kaitseotstarbelised ja millised mitte? Põhjendage oma arvamust.

Kalvi

Illuka

http://www.mois.ee/
viru/
kalvi.shtml

http://www.mois.ee/ http://www.mois.ee/ http://www.mois.ee/
viru/
viru/
harju/
illuka.shtml
purtse.shtml
kiiu.shtml

Purtse

Kiiu

Kaitseotstarbelised:
___________________________________________________________________
Selgitus:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ei ole kaitseotstarbelised:
___________________________________________________________________
Selgitus:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Mis perioodid või sündmused on mõjutanud teie arvates Järve mõisa kõige
rohkem?
Sündmus:
___________________________________________________________________
Mõju:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sündmus:
___________________________________________________________________
Mõju:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Narva bastionid. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Ehkki tulirelvadele oli üle mindud juba orduajal, olid Narva kaitseehitised jäänud peaaegu
moderniseerimata ja lootusetult vananenud. Liivi sõja lõpus linna hõivanud rootslased
mõistsid seda suurepäraselt, mistõttu kuningas Johan III (valitses 1568–1592) andis kohe
pärast Narva vallutamist 1581. aastal käsu alustada uuendustöid.
Narva kaitseehitiste moderniseerimisel tugevdati esmalt olemasolevaid kindlustusi, muu
hulgas rajati vana linnamüüri nurkadesse seniste keskaegsete tornide asemele mullaga
täidetud tornid ehk basteid. 1620. aastail alustati kaitseehitiste viimase sõna ehk bastionide
ehitamist, mis tähendas basteide edasiarendust – erinevalt ümaratest basteidest sai kandiliste
seintega bastionide külgi kahuritulega paremini kaitsta.
Bastionide rajamine nõudis ennenägematuid ressursse: 17. sajandi lõpus töötas ehitusel
pidevalt 1500 meest. Ehitustööd nõudsid palju raha, neile kulutati üle 40 000 riigitaalri aastas.
Võrdluseks: Tallinn sai aastas alla 20 000 taalri, Tartu ja Pärnu 7000 riigitaalrit. Kokku läks
Narva bastionide ehitamine Rootsi riigile maksma ligi 900 000 riigitaalrit. Ent kulu polnud
asjatu – Narva sai endale ühe võimsama kaitsesüsteemi tollases Põhja-Euroopas.Narva
bastionid on Dahlbergi süsteemi järgi kõrgete ja võimsate esiseintega ehk fassidega.
Bastionide seintes oli linna kaitsjaile üle 1,5 kilomeetri võlvitud käike ehk kasematte, mis olid
Narva bastionides (välja arvatud Gloria) kahekorruselised, kaks meetrit laiad ja 2–2,5 meetrit
kõrged. Valgus pääses kasematti laskeavadest, mis ehitati 7meetriste vahedega, kahuritele
laiemad ja püssidele kitsamad. Iga laskeava juurde rajati ventilatsioonilõõr, mille kaudu juhiti
välja püssirohusuits. Kasemattide välisseinte paksus oli paar meetrit, neid kaitses vallikraavi
vastasküljel asunud muldvall, mis takistas vaenlasel kahurituld otse bastioni seina vastu
juhtida.Rootslased jõudsid kaheksast kavandatud bastionist valmis ehitada kuus ja lisaks
bastionilaadse kindlustuse Spes (‘lootus’), mis asus linnuse lõunamüüri ees. Põhja poole
ehitati uus värav – Kuningavärav, millest kujundati linna peavärav ning mida 18. sajandil
hakati kutsuma Imperaatoriväravaks. Alles jäid senised Veevärav ja Uus värav (hilisem
Pimevärav). Valmis ei jõutud Wrangeli bastionist kavandatud bastioni Pax (‘rahu’), samuti
linnuse kirdenurka kavandatud poolbastioni Justitia (‘õiglus’). Bastionide kaitseks kavandatud
viiest raveliinist (kolmnurkse põhiplaaniga kaitseehitisest kindluse välisküljel) jäi rootslastel
ehitamata kolm, ka läänevärav valmis alles Vene võimu ajal 1822. aastal. Värav asus samas
kohas, kust Venemaa poolt tulija tänapäevalgi Narva
siseneb. Uus värav nimetati Peeter I väravaks, siit sai
nime ka Peetri plats.
Tänapäeval on bastionidest paremini säilinud just
jõepoolses küljes asuvad Pax (Wrangel), Victoria ja
Honor, Vestervalli tänava lõpuosas asuv Gloria, linnuse
edelanurka jääv Fortuna ning Peetri platsi läheduses
paikneva
Triumphi
lõunapoolne
sein.
Allikad:
Narva bastionide virtuaaltuur eesti, vene, inglise ja saksa keeles: http://bastion.narva.ee/ (26.04.2012).Narva
Muuseum: http://www.narvamuuseum.ee/?next=kindlustused&menu=menu_ajalugu (26.04.2012).
Andres Toode, Narva ja Ivangorodi kindlused. Koostanud Merike Ivask ja Andres Toode. Narva, 2007.
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Tööleht 6. Narva bastionid
Koostaja: Julia Smirnova

1. Ühendage joontega õige ehitusetapp ja sajand.
Sajand
Ehitusetapp
14. sajand
Ehitati kuus bastioni ja bastionilaadne kindlustus Spes
(Lootus)
14.–15. sajand
Linnus ehitati vajadustest lähtuvalt ümber konvendihooneks
17. sajand
Algas kivilinnuse ehitus
2. Otsige tekstist nimetused.
Bastionilaadne kindlustus –
__________________________________________________________________
Põhja poole ehitatud värav –
_________________________________________________________________
Bastion, millel on kaks nime –
_________________________________________________________________
Bastion, mis asub Peetri platsile kõige lähemal –
_________________________________________________________________
3. Nimetage kaks Narva bastionidele iseloomulikku tunnust.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
4. Vastake küsimustele.
4.1. Miks pöörasid rootslased nii palju tähelepanu Narva kindlustamisele ja
kulutasid palju vahendeid Narva bastionide ehitamiseks?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.2. Mis tegi Narva bastionide süsteemi nii tugevaks?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.3. Kuidas on bastionide süsteemiga seotud järgmised isikud?
Johann III –
___________________________________________________________________
Dahlberg –
___________________________________________________________________
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Narva raekoda. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Narva raekoda on Eesti esimesi barokkehitisi, esindades varaklassitsistlikku suunda. Raekoda
oli barokse Narva kõige esinduslikum ühiskondlik hoone.Raekoja ehitamiseks Narva andis
käsu Rootsi kuningas Karl XI (valitses 1660–1697), ehituse aluseks võeti Lübecki meistri
Georg Teuff eli projekt. Töid alustati 1668. aastal ning hoone valmis kolm aastat hiljem, kui
torni tippu paigutati maalermeister Grabbeni kullatud sepistööna tuulelipp – valvsuse sümbol
kurg. Siseviimistlusele kulus veel neli aastat. Edaspidi asetati müüriviilule kell, lõpetati
esindusliku trepi ehitus ning paigaldati Stockholmist kohale toodud portaal. Viimasena
valmisid 1687. aastal trepi kunstipärane sepisvõre, mis oli sel ajal kullatud, ning uksekoputi.
Narva raekoda oli kahekorruseline, toetus eriti kõrgele soklikorrusele ning lõppes
poolkorrusega. Kõrguse ja pikkuse suhe oli klassitsistlik, kuid kõrge kelpkatus rõhutas
kompaktse fassaadi rõhtsust. Peafassaadi liigendasid läbi kahe korruse ulatuvad pilastrid ja
lihtsad avarad aknad nende vahel. Hoone keskkohta rõhutas kahelt poolt tõusev vabatrepp,
mis juhtis portaalini. Selle kohal paiknes vapikilp ning allegoori-line skulptuurigrupp: Õiglus
kahe lamava voorusefi guuri vahel. Saali laes oli barokne plafoon- maal lõuendil, millel olid
allegoorilised kujutised ladinakeelsete kirjadega „Vivens moriens” (‘elu ja surm’), „Semper
ubique” (‘alati kõikjal’), „Victoria” (‘võit’), „Loco et tempere” (‘koht ja aeg’).
18. ja 19. sajandil tehtud ümberehitused raekoja arhitektuurset ilmet ei muutnud. Hoones
asusid endiselt magistraadi koosolekusaal, kohtusaalid, arhiiv ja väiksemad
ametiruumid.1944. aastal raekoda põles ning restaureeriti 1950. aastate lõpus esialgu
pioneeride paleeks. Hoone rekonstrueerimist raekojaks alustati alles 1976. aastal.
Tänapäeval on Narva raekoda kolmekorruseline paekivist ehitis, mis toetub kõrgele
soklikorrusele. Taastatud on kõrge kelpkatus koos saleda torni ja barokse tornikupliga. Aknad
asuvad Narva barokkhooneile tüüpiliselt välisseinaga ühel tasapinnal.Narva raekoda
kaunistab tänapäevalgi portaal, mille kolm naisfi guuri iseloomustavad kolme eetilist
printsiipi – Õiglust, Tarkust ja Mõõdukust, seega printsiipe, millest pidi lähtuma raekojas
toimetatav kohtumõistmine. Naisfiguuride vahele on paigutatud Narva ajalooline vapp: sinisel
kilbil mõõk, saabel ning kolm kuuli, mis sümboliseerivad linna tähtsust kindlusena ida
(saabel) ja lääne (mõõk) piiril. Piirilinna sümbolite vahel on kujutatud kaks kala. Ühe seletuse
järgi tähistavad need Narvale antud kalapüügiõigust. Rahvajutt kinnitab aga, et Peeter I olevat
linnavappi kinnitades öelnud „Vaikige kui kalad!”, tahtes sellega rõhutada vajadust olla
sõnakuulelik uuele võimule.Viimased aastad on Narva raekoda seisnud tühjana, plaanis on
renoveerida see linnavalitsuse esindushooneks.

Allikad:
Jevgeni Krivošejev, Narva juht. Tallinn, 1973, lk 76–78.
Narva Muuseum: http://www.narvamuuseum.ee/?next=vanalinn&menu=menu_ajalugu
Portaal www.virumaa.ee: http:// www.virumaa.ee/2004/04/ve-narva-raekoda/
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Tööleht 7. Narva raekoda
Koostaja: Julia Smirnova

1. Tähistage ristiga (X) barokkstiilile iseloomulikud tunnused. Toetuge oma
teadmistele ja Narva raekoja fotodele.
... Ulatuslikud sammastikud, skulptuuride rohkus fassaadidel ja sisustuses
... Ehised sammastel (voluudid) ja seinapiilarid
... Iseloomulikud detailid – atlant (mehekujuline tugisammas), karüatiid (seisev
naisekuju tugisambana)
... Hoone suhtes täisnurksed, nooljad (kõrged ja teravad) võlvid
... Keeruline tugisammaste karkass-süsteem ja ribiline võlv
2. Seletage mõisteid.
Portaal –
___________________________________________________________________
Soklikorrus –
__________________________________________________________________
Kelpkatus –
___________________________________________________________________
Fassaad –
___________________________________________________________________
Pilaster –
___________________________________________________________________
3. Tähistage loetelus ristiga (X) üks õige vastus.
Ajaloolisel Narva vapil on kujutatud sinisel kilbil mõõk, saabel ning kolm kuuli.
See sümboliseerib:
... linnaelanike sõjakust;
... linna rikkust;
... linna tähtsust kindlusena ida (saabel) ja lääne (mõõk) piiril.
4.Nimetage riigid, mille koosseisu Narva kuulus tabelis nimetatud aastal
toimunud sündmuse ajal.
Aasta
Sündmus
Riik
1668

Algab Narva raekoja
ehitus
1722
Peeter I kinnitab linna
vapi
1960–1963
Narva raekoda
restaureeritakse
5. Uurige ise edasi. Kuidas kasutatakse Narva raekoda tänapäeval?
1) ________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
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Kreenholmi manufaktuur. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova
Tekstiilitööstusettevõte rajati Narva piirkonda pärast seda, kui Bremenist pärit Moskva kaupmees
parun Ludwig von Knoop (1821–1894) ostis 1857. aastal Stutthoffi de perekonnalt 50 000 rubla eest
Kreenholmi saare, kus seni asus kaks metsatööstusettevõtet. 2 miljoni kuldrublase põhikapitaliga
ettevõtte Kreenholmi Manufaktuuri Ühisuse osanikud olid veel mõningad Moskva ja välismaised
kaupmehed. Ludwig Knoop, Narva 1. gildi kaupmees, juhtis Kreenholmi manufaktuuri kolmkümmend
aastat.

Manufaktuur planeeriti ja loodi tervikliku linnakuna, kuhu kuulusid peale tootmishoonete ka
administratiiv-, elu- ja ühiskondlikud hooned. Projekteerimisse kaasati Peterburi akadeemilise
koolkonna arhitekte, ent Knoop nõudis ka Inglise tööstusarhitektuuri mõjutuste arvestamist.
Esimesele tootmiskorpusele pandi nurgakivi 1857. aasta aprillis. Järgmise aasta oktoobris lasti
käiku esimesed 8000 ketrusmasinat, 1862. aastaks valmis kogu esialgne tootmiskompleks.
Kreenholmi manufaktuur oli oma aja kõige suurejoonelisem tööstusettevõte Venemaal ning
suurim tekstiilivabrik kogu Euroopas. Ketrusmasinate töölepanemiseks kasutati vesirattaid,
mis hiljem asendati vee jõul töötavate turbiinidega. Vesi juhiti turbiinidele mööda selleks
ehitatud kanaleid.
1870. aastal rajati manufaktuuri juurde uus ketrusvabrik, 1876. aastal ehitati kolmekordsed
tootmiskorpused ümber neljakordseks, 1884. aastal valmis Joala vabrik, 1899. aastal ehitati
Georgi vabrik ning lõpetati Joala vabriku juurdeehitus. 1872. aastal oli Kreenholmi vabrikuis
4500 töötajat. Manufaktuuri tootmispind oli 1906. aastal 495 972 ruutmeetrit. Ruumid olid 4–
4,5 meetrit kõrged, vahelaed toetusid metallkonstruktsioonidele, mis vähendas seinte
kandekoormust ning võimaldas jätta aknaavad suuremad. Peale päevavalguse valgustas
tööruume 1906. aastal 4391 gaasilampi. Kontor ja osa õue olid valgustatud elektriga. Kogu
vabrik oli varustatud ventilatsiooni ning metallist väljatõmbetorustikuga, eriti tolmustele
töökohtadele oli paigaldatud lisaks kohtventilatsioon. Õhus leiduvat tolmu püüti eriliste
õhuniisutussüsteemidega. Kuna puuvill ning eriti puuvillatolm on väga tule- ja
plahvatusohtlik, oli vabrikus automaatne tulekustutussüsteem. Kui ruumis tõusis temperatuur
teatud tasemeni, rakendusid tööle pumbad, mis juhtisid kustutusvee mööda torusid tsehhides
asuvaisse veepihusteisse. Hooneis oli keskküttega sarnanev küttesüsteem. Katlamaja köeti
turbaga, mida veeti oma kitsarööpmelist raudteed pidi Kõrgesoost.
Tootmishoonete kõrval kuulusid Kreenholmi kompleksi tööliskasarmud, lastesõim,
kaheksaklassiline kool, saun, pesukoda, pood, haigla, politseijaoskond, postkontor, veski ja
kirikud – aastail 1881–1884 ehitati luteriusuliste tarvis Narva Aleksandri kirik, aastail 1890–
1896 õigeusu kirik. 1917. aastal sai Kreenholmi asulast Narva linnaosa.

Allikad:
Heimatarchiv St. Magnus: http://www.sankt-magnus.de/Knoop.html (25.04.2012).
Kreenholm: http://www.hot.ee/narvahistory/kreenholmrus.html (13.01.2013).
Jevgeni Krivošejev, Narva juht. Tallinn, 1973, lk 91–93.
Narva Gate OÜ: http://www.narvagate.eu/est/ajalugu.html
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Tööleht 8. Kreenholmi manufaktuur
Koostaja: Julia Smirnova

1. Tooge viis põhjendust, miks oli Kreenholmi manufaktuur üks oma aja
suursugusemaid ettevõtteid.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
3)
___________________________________________________________________
4)
___________________________________________________________________
5)
___________________________________________________________________
2. Järjestage sündmused numbritega, alustades varasemast.
... Pandi nurgakivi esimesele tootmiskorpusele.
... Ehitati õigeusu kirik.
... Valmis Joala vabrik.
... Kolmekordsed tootmiskorpused ehitati ümber neljakordseks.
... Kreenholmi asula ühendati Narva linnaga.
3. Tähistage loetelus ristiga (X) Kreenholmi manufaktuuri ehitamise põhjused.
... Võimalus kasutada Narva jõe vett energia tootmiseks
... Tooraineallikate ligidus
... Tallinna–Peterburi raudtee
... Kvalifi tseeritud tööliste olemasolu
4. Mida tähendas Kreenholmi manufaktuur:
Narvale?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Eestile?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Vene impeeriumile?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Miks on Kreenholmi manufaktuur tähtis tänapäeval?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Esimese Eesti maateatri asupaik. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Esimene Eesti maateater tegutses Toilas Pikal tänaval hoones, mille ehitas 1882. aastal Toila
taluperemees, suur näitekunsti entusiast Abram Siimon (1844–1925). Maateatri kunagist
asukohta tähistab tänapäeval mälestuskivi Pikal tänaval 62 asuva maja õuel.
Abram Siimon sündis Pühajõe külas Stepandi talus, kus juba tema isa Peeter tegeles talutöö
kõrval puutööga, ehitades muu hulgas ümbruskonna rahvale vankreid. Küllap seepärast läks
Abram Siimon 1859. aastal Peterburi Apraksini töökotta tõldsepaks õppima. 1863. aastal ostis
isa talle Toilasse Kangrumaa talu; maja ning töökoja ehitas ta ise. Põllutöö kõrvalt valmistas
Abram Siimon eeskätt mõisnikele kupee- ja landootõldu ning lihtsamaidki vankreid, Toila
ümbruse taluperemeestele aga kahe- ja ühehobuse sõiduvankreid.Lugemist, kirjutamist ja
saksa keelt õpetas Abramile ema Liisa, muusikahariduse sai ta köster Lugenbergi juures.
1863. aastal kutsus kultuurihuviline Abram kokku 12 lauljat ning õpetas neile selgeks mitu
koraali, mis kanti ette Pühajõe kirikus.
1864. aastal ehitas Abram Siimon Toila-Altkülla koolimaja. 1868. aastal oli ta pasunakoori
asutajate seas ning 1869. aastal käis oma meeskooriga Tartus esimesel laulupeol. Kui Abram
Siimon, koolmeister Hans Glass ja mõningad teised lauljad Vanemuises näitemängu vaatamas
käisid, tärkas neil mõte, et näidendeid saaks lavastada Toilaski.
Esmalt ehitati Toila kooli ruumidesse näitepõrand, millele tõmmati ette linadest eesriie.
Õnnestunud etenduse sissetulek oli 138 rubla, millest 100 rubla annetati Aleksandrikoolile.
Ülejäänu jäi näitemängu kulude katteks ning 8 rubla sai Рeterburi näitleja Jaan Vodja, kes oli
olnud ürituse eestvedaja ja korraldaja. Teise etenduse sissetulek oli 88 rubla ja 92 kopikat.
Etendati Lydia Koidula näitemängu „Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola”. Sellega
näidendite esitamine Toila koolimajas lõppes, sest pastor keelas selle kui lubamatu tegevuse
õnnistatud kooliruumides.Käinud mujalgi teatreid vaatamas, tärkas Abram Siimonil mõte
ehitada Toilasse teatrimaja. Ehitustöid alustati 1882. aasta kevadel ning juuli alguseks oli
maja valmis. Ehitus läks Siimonile maksma 2508 rubla, arvestamata tema enda ja veel mõne
peremehe abi. Näitelava sisustusele ning valgustitele kulus 551 rubla. Dekoratsioonid maalis
Narva linnateatri dekoraator.
Toila teatrimaja põles 1901. aastal maha, aga Abram Siimon ehitas samale kohale uue, kivist
teatrihoone. Kolm aastakümmet hiljem põles ka see. Praegu asub esimese Eesti maateatri
kohal elumaja, mille lähedal, küll ümberehitatuna, on alles Abram Siimoni elumaja.
Toila kultuurielu edenes Abram Siimoni ajal jõudsalt. Kahjuks puhkes pärast 1884. aastat
Siimoni ja pasunakoori vanemliikmete vahel rahaküsimustes konfl ikt. Sellest ajast kulges
Toila seltsielu kahes leeris. Kuni 1917. aastani lavastasid Toilas näidendeid karskusselts Kiir,
tuletõrjeühing ning muusika- ja haridusselts. Leides lõpuks ühise keele, koondusid kõik Toila
teatritegijad 1927. aastal taas ühisesse teatriringi.
Allikad:
Toila Gümnaasium, Toila kodulugu: http://toila.edu.ee/kool/index.php?kodulugu=teater%207
Toila Gümnaasium, Toila kodulugu: http://toila.edu.ee/kool/index.php?kodulugu=Kuulsused%2010
Odette Kirss, Leili Pajos, Kohtla-Järve linn ja rajoon. Tallinn, 1971, lk 30.
Helmut Joonuks, Olav Vallimäe, Kohtla-Järve linn ja rajoon. Tallinn, 1988, lk 54.
Abram Siimonhttp://toila.edu.ee/kool/kodulugu/
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Tööleht 9. Eesti esimese maateatri asupaik
Koostaja: Julia Smirnova

1. Kas te nõustute järgmiste väidetega? Põhjendage oma arvamust.
Abram Siimon oli Toilas tähtis ühiskonnategelane.
Jah
Ei
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Teatrimaja ehitamine Toilasse oli valla elanikele väga tähtis.
Jah
Ei
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Tähistage ristiga (X), millistest rahvusliku ärkamise sündmustest võttis osa
Abram Siimon.
... Esimene üldlaulupidu Tartus
... Kohaliku ajalehe asutamine
... Vanemuise teatris käimine ja teatrimaja ehitamine Toilas
... Rahvaluule kogumine
3. Mis tähtsus oli ühistegevusel kohalikus elus?
3.1. Miks osalesid kohalikud elanikud aktiivselt seltside tegevuses?
___________________________________________________________________
3.2. Iseloomustage seltside ja ühistegevuse osa valla elus.
___________________________________________________________________
4. Milline oli Toila teatrimaja mõju:
valla kooliharidusele?
___________________________________________________________________
valla kultuurielule?
___________________________________________________________________
valla ühiskondlikule elule?
___________________________________________________________________
5. Tõmmake loetelus maha liigne märksõna ja põhjendage oma otsust.
Aleksandrikool, esimene laulupidu, Vanemuine, raudtee
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Narva Aleksandri kirik. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Esimene teade kiriku olemasolu kohta Narvas pärineb aastast 1294 ning räägib sellest, et
venelased tungisid üle jõe ja põletasid maha Kiweli suure kirikuküla – Narvia.
1345. aastal andis Taani kuningas Valdemar IV Atterdag (valitses 1340–1375) Narvale
linnaõiguste kõrval ka kirikuprivileegi. Tollane puukirik asus arvatavasti praeguse kindluse
asukohas või selle lähedal. 1502. aastal oli Narvas Pühima Neitsi Maarja kirik, mis oli
arvatavasti kloostrikirik.Narva Aleksandri kirik ehitati aastail 1881–1884 luterlastest
töölistele, kes töötasid Kreenholmi manufaktuuris. Narva linn ise kuulus kuni 1918. aastani
Peterburi kubermangu, ent Joachimsthalis (Joaorus) asuv kirik allus Kreenholmi ja Vaivara
kaudu Eestimaa konsistooriumile.
Kirikuehituse eestvedaja oli õpetaja Ferdinand Gottlieb Tannenberg (1832–1909), kes rootsisoome Mihkli kirikus eestlastele jumalateenistusi pidas.
Krundi kinkis Joala mõisa omanik Georg von Kramer ja nurgakivi pandi 21. juunil 1881.
aastal. Kiriku projekteeris Otto Pius von Hippius (1826–1883) ning selle ehituskulud
(184 000 rubla) kandis Kreenholmi manufaktuuri omanik parun Ludwig von Knoop (1821–
1894). Müüritööd tegi meister Luka Tuzov Kroonlinnast ja sisetööd meister Jemeljan
Volkov. Ehitustöid juhtis esialgu professor Hippius ise, hiljem Kreenholmi arhitekt Paul
Alisch. 1883. aastal anti Narva linna ning Eestimaa konsistooriumi ühisotsusega kogudusele
ja kirikule 1881. aastal terroristi pommi läbi hukkunud imperaator Aleksander II nimi. Kirik
pühitseti 28. mail 1884. aastal.
Kreenholmis töötas 19. sajandi lõpuveerandil tuhandeid luterlastest töölisi, kelle jaoks
kavandati kirikusse 2500 istekohta. Pärast taastamist on kirikupinkides 1050 istekohta ning
500 lahtist tooli. Historitsistliku kiriku kellatorni kõrgus on koos 4meetrise ristiga 60,7
meetrit. Kaheksakandilise peasaali kõrgus on 25,5 meetrit, võlvi läbimõõt 20,3 meetrit.
Kiriku ajaloolistest kaunistustest on säilinud ainult kaks Eestimaa kubermangu vapikilpi
(kolm lõvi keisrikrooni all): võlvi laerosetil ning 1900. aastal Gatšinas valatud kirikukellal.
Esimese maailmasõja, Eestimaa Töörahva Kommuuni ning Vabadussõja ajal Joachimsthal
(Joaoru linnaosa) hävis, ainsana jäi alles kirik. Teise maailmasõja ajal, 1944. aasta 6. märtsil,
kukkus üks lennukipomm läbi kiriku kupli, säilinud torn õhiti 24. juulil.
Aleksandri kirik oli ainus Narva luterlik kirik, mille kogudus jätkas nõukogude ajal tööd.
1962. aastal sunniti kogudus kirikust lahkuma ja sellest tehti ladu. 1990. aastal tagastas Narva
linn Eesti suurima pühakoja kogudusele. Esimene jumalateenistus 32aastase vaheaja järel
peeti 8. juulil 1994. aastal. 19. septembril 2000. aastal nimetas president Lennart Meri kiriku
Aleksandri Suurkirikuks.

Allikad:
Narva Aleksandri koguduse koduleht: http://www.narvakirik.ee/index.php?ava=ajalugu
Narva Muuseum: http://www.narvamuuseum.ee/?next=kirikud&menu=menu_ajalugu (30.04.2012).
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Tööleht 10. Narva Aleksandri kirik
Koostaja: Julia Smirnova

1. Selgitage, mis seob järgmisi isikuid.
Otto Pius von Hippius ja Paul Alisch
Selgitus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Georg von Kramer ja Ludwig von Knoop
Selgitus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Tõmmake loendis Narva Aleksandri kirikut iseloomustavaile väiteile joon
alla.
Ainus Narva luteri kirik, mille kogudus jätkas tööd nõukogude võimu ajal.
Ehitatud gooti stiilis
Ehitatud Kreenholmi manufaktuuri töölistele
Ehitatud kindluskirikuks
Nimetatud Vene keisri Aleksander II auks
3.Täitke tabel, lisades puuduvad andmed.
Aeg
Riik, mille koosseisu Eesti
kuulus
1883

1962

Sündmused, mis toimusid
Narva Aleksandri kirikuga
Kogudus ja kirik said keiser
Aleksander II nime

NSV Liit
Eesti Vabariik

4. Leidke seosed Narva Aleksandri kiriku ajaloo ja maailmas toimunud
sündmuste vahel.
Tööstuse areng Vene impeeriumis
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
Ateistlik propaganda Nõukogude Liidus
1)_______________________________________________________________
2)___________________________________________________
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Jumalaema Uinumise klooster.Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster ehk Kuremäe klooster on aastail
1892–1895 rajatud õigeusu nunnaklooster, mis asub Illuka vallas Kuremäe külas.
Legendi järgi nähtud Kuremäel 16. sajandil jumalaema ilmutust ja leitud iidse tamme alt
õigeusu ikoon. Pärimuse järgi nägi eestlasest karjane ühel hommikul eluandva allika lähedal
mäel imekaunist suursugust emandat. Ent niipea, kui karjus läheneda püüdis, nägemus kadus.
Eestlane pöördus tagasi karja juurde ning nägemus ilmus taas mäele. Nii sündis mitu korda
järjest. Koju tagasi pöördunud, jutustas karjus nähtust külarahvale. Mõni külaelanikest läks
teise päeva varahommikul mäele ja nägi allika läheduses samuti imekaunist naist, kes nende
liginedes kadus. Kolmandal päeval kordus sama lugu. Siis tõusid külaelanikud mäkke ning
leidsid kohalt, kus emand oli end näidanud, vanaaegse ikooni. Luterlastena ei suutnud nad
mõista, mida on ikoonil kujutatud. Eestlased andsid ikooni lähimasse mõisa teotööle tulnud
õigeusku talupoegadele Jaama külast ning jutustasid, kuidas nad olid selle leidnud.
Õigeusklikud mõistsid kohe, et see on Jumalaema Uinumise ikoon. Pühtitsa tuleneb
eestikeelsest sõnast „pühitsetud”.
On teada, et juba 1608. aastal seisis Kuremäel õigeusu kabel. 1888. aastal saatis õigeusu kirik
nunn Varvara Kostroma Ipatjevi kloostrist kolme õe saatel Virumaale haigeid ravitsema.
Aastal 1891 anti luba rajada Pühtitsasse nunnaklooster, esimene õigeusu klooster Eestis, ning
esimeseks eestseisjaks määratigi ema Varvara. Ehituse patroon oli Eestimaa kindralkuberner
vürst Sergei Šahhovskoi (1852–1894). Kloostri peakirik ehitati Illukale paika, kus kunagi oli
alustatud luteri kiriku ehitamist, mille katkestas venestamisaeg. Uue kiriku rajamisel kasutati
osaliselt Illuka kiriku materjali.
Kloostri tähtsaim ehitis on Moskva-Jaroslavli koolkonna sakraalehitisi jäljendav viiekupliline
Jumalaema Uinumise (Uspenski) peakirik, mis ehitati aastail 1908–1910 ja mahutab 1200
kirikulist. Sama arhitekti Mihhail Preobraženski (1854–1930) projekti järgi on ehitatud ka
Tallinnas Toompeal asuv Nevski katedraal. Kolmelöövilises kirikus on kolm altarit, rikkalik
männipuust nikerdatud ikonostaas ja haruldasi seinamaalinguid.
Aastail 1917–1923 oli klooster evakueeritud Jaroslavli kubermangu Rostovisse, Vabadussõja
ajal tegutses hooneis tüüfusehaigla. Pärast Eesti iseseisvumist konfi skeeris Eesti valitsus
1919. aastal enamiku kloostri maadest ning allutas selle Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule, mis
allus omakorda alates 1923. aastast mitte Moskva, vaid Konstantinoopoli patriarhile. Teise
maailmasõja ajal möödus rindejoon kirikust kõigest mõne kilomeetri kauguselt; sakslased
asutasid aga kloostrisse koonduslaagri.

Allikad:
Illuka vald: http://www.illuka.ee/?id=1663&sightseeing_id=1 (30.04.2012).
Pühtitsa Jumalaema Uinumise klooster (vene keeles): http://www.puhtitsa.ee/dc/index.php/ru
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Tööleht 11. Jumalaema Uinumise klooster
Koostaja: Julia Smirnova

1. Mis ajal rajati Kuremäe õigeusu klooster ja paljud teised Eesti
õigeusukirikud? Kuidas seda aega nimetati?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Kes Eestimaa kindralkuberneridest säärast poliitikat ellu viis?
___________________________________________________________________
3. Millised kaks sündmust said legendile toetudes kloostri asukoha valiku
põhjuseks?
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
4. Milliseid õigeusu kirikutele tüüpilisi arhitektuurielemente või kaunistusi
võib näha Jumalaema Uinumise (Uspenski) peakirikus? Vastates toetuge oma
teadmistele ja kiriku fotole.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
5. Seletage seoseid.
Venestamine – õigeusk – kloostri ehitus
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Kirjutage mõisted õige seletuse juurde: õigeusk, munk, ikoon,
kindralkuberner.
Puidule maalitud pühapilt –
___________________________________________________________________
Ametnik, kes valitses Eestimaad Venemaa ülevõimu ajal –
___________________________________________________________________
Inimene, kes on eemaldunud argielust –
___________________________________________________________________
Kristluse haru, mis oli Vene impeeriumi ametlik religioon
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77

Jõhvi Jumalailmumise kirik. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

1887. aastal avati Jõhvis kõigepealt Baltikumi õigeusu vennaskonna (Lunastaja Kristuse ja
Jumalaema Baltikumi õigeusu vennaskonna) osakond ning seejärel kohe Jumalailmumise
kogudus.
Baltikumi õigeusu vennaskonna Jõhvi osakonna asutasid venestamise eestvedaja, Eestimaa
kuberner vürst Sergei Šahhovskoi (1852–1894), vaimulikud ja kohalikud võimuesindajad.
Jõhvi valiti tegutsemispaigaks eeskätt hea raudteeühenduse pärast Tallinna ja Peterburiga ning
sobivate ruumide olemasolu tõttu. Eesmärk oli kujundada Jõhvist vene õigeusu keskus KirdeEestis. Jõhvi saabunud nunnad asutasid muu hulgas Pühtitsa Jumalaema Uinumise ehk
Kuremäe nunnakloostri.Baltikumi õigeusu vennaskonna peamine eesmärk oli kasvatada orbe
(ülekaalukalt tüdrukuid) õigeusu vaimus, osutada arstiabi maarahvale, ehitada varjupaiku,
ravilaid ja kool. Et esialgu eramajas tegutsenud kool ei suutnud mahutada kõiki õppida
soovijaid, otsustati ehitada eraldi hoone vähemalt 150 lapsele. Kool avati 1888. aastal ning
selle juures tegutses ka väike kodukirik. Kui keiser Aleksander III (valitses 1881–1894) sai
teada kooli avamisest Jõhvis, andis ta käsu eraldada 30 000 rubla spetsiaalse fondi loomiseks.
Kooli juures tegutsev kodukirik ei mahutanud peagi enam kõiki soovijaid ja nii alustati 1894.
aasta suvel uue pühakoja ehitamist Jõhvi. Raha selleks saadi riigilt ning tööd lõpetati 1895.
aasta suveks. Kiriku ehitust soosinud kuberner Šahhovskoi on ühes kirjas kirjutanud, et
Baltikumi ja Venemaa ühinemispoliitika aluseks „peab otse ja avalikult olema pandud
õigeusk”.Jõhvi Jumalailmumise kirik (teise nimetusega Issanda Ristimise kirik) on tüüpiline
kolmeosaline ladina risti kujulise põhiplaaniga historitsistlik hoone. Kiriku lääneküljel asub
kellatorn, idas hulknurkne apsiid. Välisilmet kujundab eri materjalide vastandus: nurgad,
kaarakende raamistused ja rikkalikud dekoratiivsed katusekarniisid on punastest tellistest,
seinad maakivist. Algne viie kupliga lahendus on lihtsustatud – nelitise kaheksatahulise
tamburi kuppelkatusel on üks sibulapea. Lääneküljel seostub kellatorn orgaaniliselt
kesklöövilaiuse eeskojaga; torni neljatahuline allkorrus jätkub kaheksatahulise kellakorrusena,
millel on neli suurt kaarakent ja mis lõpeb kõrge telkkatusega. Nelitise kõrval seovad
külglöövide madalamad kolmikakendega osad käärkambri ning väikese abiruumi apsiidiga.
Interjöör on lihtne: tumedal seinal karniisid, tugikaartel dekoratiivsed lukukivid. Kiriku
ikonostaas pärineb 1870. aastaist.
Aastail 1950–1958 teenis Jumalailmutuse kiriku preestrina Aleksei Ridiger (1929–2008),
kellest hiljem sai Vene Õigeusu Kiriku Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II. Enne
teda oli Jõhvis vaimulikuks Roman Tang, kes aastail 1950–1955 oli Tallinna ja Eesti piiskop,
seejärel jätkas vaimulikuteed Leedus.

Allikad:
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõhvi Jumalailmumise kogudus (vene keeles):
http://www.theophany.ee/history.html
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Tööleht 12. Jõhvi Jumalailmumise kirik
Koostaja: Julia Smirnova

1. Mis võisid olla Jõhvi Jumalailmumise kiriku ehitamise põhjused?
Geograafilised:
_________________________________________________________________
Poliitilised:
___________________________________________________________________
_
Hariduslikud:
__________________________________________________________________
2. Kuidas on Jõhvi Jumalailmumise kiriku ajalooga seotud:
Balti raudtee avamine 1870. aastal:
__________________________________________________________________
venestamine:
__________________________________________________________________
3. Mis osa etendasid Jõhvi Jumalailmumise kiriku ajaloos järgmised isikud?
Keiser Aleksander III –
___________________________________________________________
Vürst Sergei Šahhovskoi –
_________________________________________________________
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II –
__________________________________________________________________
4. Otsige mõistete seletusi internetist („Võõrsõnade leksikonist”, „Eesti
kirjakeele seletussõnaraamatust” vm).
Apsiid –
___________________________________________________________________
Nelitis –
___________________________________________________________________
5. Tähistage pildil nooltega õigeusu kirikute arhitektuurile iseloomulikud
detailid: sibulkuplid, kellatorn, apsiidid.
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Põhjasõja mälestusmärk Narvas
Koostaja: Julia Smirnova

19. novembril 1900, kakssada aastat pärast Narva lahingut, avati Narva Siivertsi-Peetri
kalmistu ees jõe kaldal Põhjasõja mälestussammas, mis on pühendatud eeskätt Vene
Preobraženski ja Semjonovski kaardiväepolgu võitlejaile.1700. aastal seisid Narva all
vastamisi Rootsi kuningriigi ja Vene tsaaririigi väed. Rootslased saavutasid selles Põhjasõja
(1700–1721) kokkupõrkes veenva võidu, mis on üks uhkemaid Rootsi ajaloos.
Lahing puhkes 19. novembril kui Pärnus maabunud Rootsi väed kuningas Karl XII (valitses
1697–1718) juhtimisel jõudsid Narva juures Vene vägede kaitseliinini. Vene väge juhatanud
Peeter I (valitses 1682–1725) oli selleks ajaks läinud juba Novgorodi, jättes ülemjuhataja
ülesanded Austria hertsogile feldmarssal Charles Eugène de Croyle (1651–
1702).10 500meheline Rootsi vägi ründas toona hoopis suuremat Vene väge (hinnangud
kõiguvad 29 000st 37 000ni). Ent venelaste kooskõlastamata tegutsemine ning kehv kontakt
võõramaalastest ohvitseridega võimaldas rootslastel tungida nende laagrisse. Hulk
välispäritolu ohvitsere andis end rootslaste kätte vangi. Vene vägi hakkas taganema, püüdes
mööda parvsilda üle Kamperholmi saare jõe idakaldale jõuda, ent sild murdus suure koormuse
alla ning paljud uppusid jäises vees. Venelaste paremal tiival avaldasid kaardiväelased,
sealhulgas Preobraženski ja Semjonovski polk, Rootsi vägedele küll ägedat vastupanu, kuid
öö saabudes kapituleerusid nemadki.
Rootslased said saagiks 20 000 musketit ja tsaari riigikassa 32 000 rublaga, kaotades tapetuna
667 ja haavatuna 1200 meest. Vene armee kaotused moodustasid 6000–7000 tapetut ja
haavatut.Mälestusmärk 1700. aastal Narva all langenud Vene sõjameestele asub kohas, kus
Peeter I kaardivägi rootslastega vapralt võitles. See on muruga kaetud küngas, mille tippu
ehib kaljutükile kinnitatud malmrist. Mälestussamba ümber on paigutatud kahuritorud, mille
vahel ripub massiivne ankrukett. Monumendi üldkõrgus on 9,5 meetrit. Künka läänejalamil
paikneb tahvel kirjaga: Esiisadele-kangelastele, kes langesid lahingus19. nov.
1700Preobraženski ja Semjonovi ihukaardiväe polgud, ihukaardiväe I suurtükibrigaadi I
patarei19. nov. 1900 Mälestussammas püstitati Semjonovi ja Preobraženski polgu
isikkoosseisu annetatud summade eest. Oma osa oli ilmselt asjaolul, et 1900. aastal viibis
Vene armee Narva all õppustel. Selles paigas on käinud ja
monumendile pärja asetanud Nikolai II. 1936. aastal pani
hukkunud Vene sõdurite mälestuseks pärja Rootsi
kroonprints Gustaf Adolf.Teises maailmasõjas monument
purustati. Mälestusmärk taastati ning avati uuesti
1. septembril 1956.
Allikad:
Jevgeni Krivošejev, Narva juht. Tallinn, 1973, lk 80–82.
Portaal www.virumaa.ee: http://www.virumaa.ee/2002/11/ve-pohjasoja-malestusmark-puhajoel/
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Tööleht 13. Põhjasõja mälestusmärk Narvas
Koostaja: Julia Smirnova

1. Järjestage sündmused ajaliselt, alustades varasemast (1–5).
... Vene suurtükivägi tulistab Narvat.
... Preobraženski polk, Semjonovski polk jt võitlevad rootslastega.
... Suurem osa Vene armee komandöridest-välismaalastest annab rootslastele alla.
... Vene väed taanduvad.
... Rootsi vägi läheneb udu varjus Vene vägede positsioonidele ja Karl XII annab
käsu pealetungiks.
2. Vastake küsimustele.
2.1. Miks said Vene väed Narva all lüüa? Nimetage kaks põhjust.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
2.2. Miks otsustati püstitada mälestusmärk Preobraženski ja Semjonovski polgu
sõdureile? Milles seisnes nende teene Narva lahingus?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Kas olete nõus esitatud seisukohtadega? Põhjendage oma arvamust.
Kuigi lahing Narva all oli üks suuremaid Põhjasõjas, ei olnud sel sõjas otsustavat
tähtsust.
Pigem nõus
Pigem mitte
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pärast lüüasaamist Narva all oli vaja Vene armee uuesti moodustada.
Pigem nõus
Pigem mitte
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Tähistage Narva lahingus kasutatud relvade loetelu ristiga (X).
... Musketid – laevad – vibud ja nooled
... Suurtükid – saablid ja mõõgad
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Severjanini maja. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Ida-Virumaal Toilas elas aastail 1918–1936 vene luuletaja Igor Severjanin (1887–1941), kelle
38 aasta pikkusest kirjandusliku tegevuse perioodist möödus Eestis peaaegu
veerandsajand.Esimese maailmasõja eel käis Severjanin Toilas suvitamas, aga 1918. aastal
kolis Venemaal revolutsiooni eel korraks kuulsust kogenud luuletaja päriselt Toilasse, kus ta
elas kahel aadressil – Pikk tänav 56 ja 58. Tema Pikal tänaval 58 asunud maja ees (mitte
kaugel esimese Eesti maateatri asukohast) seisab tänapäeval mälestuskivi.
Toilas abiellus Severjanin eestlannaga, kohaliku puusepa tütre Felissa Kruudiga (1902–1957),
ning tutvus eesti kirjanikega, kes soodustasid tema loometegevust. Severjanini Toila-perioodi
loomingut ilmestavad luulekogud „Crème de violettes”, „Pühajõgi” ning „Feja Eiole”. Erilise
koha end egofuturistiks nimetanud luuletaja Eesti-perioodi loomingus hõivab loodusluule,
hulk luuletusi on ta pühendanud Toilale ja põhjarannikule. Kuigi Severjanin ei osanud eesti
keelt, asus ta eesti luuleklassikat vene keelde tõlkima. Selles abistas Severjaninit abikaasa
Felissa, kes jutustas Igorile ümber luuletuse sisu. Tänu oma erilisele musikaalsusele,
rütmitunnetusele ja vaistule oskas Severjanin hästi tabada nii mõnegi eesti luuletaja loomingu
olemust. Ta tõlkis paljusid, nagu Henrik Visnapuud, Marie Underit, Aleksis Rannitit,
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Friedrich Kuhlbarsi, Lydia Koidulat, Juhan Liivi, Gustav
Suitsu, Friedebert Tuglast ja Johannes Semperit. Severjanini kõige tähtsam saavutus tõlke
valdkonnas oli vene keeles ilmunud „Eesti luule. 100 aasta antoloogia (1803–1902)” (1929),
mis sisaldab 143 luuletust 33 autorilt. Niisuguse mahuka töö tulemusena sai Severjaninist
enim eesti luulet vene keelde vahendanud inimene.Eestis elatud aastate jooksul ilmus
Severjaninil ligi paarkümmend raamatut, kuid nende trükiarv oli väike. Abiks oli toetus, mille
Severjaninile määras Eesti valitsus. Severjanin esines regulaarselt Tallinnas, Tartus ja Narvas,
ent käis oma loomingut tutvustamas teisteski Euroopa riikides, põhiliselt vene emigrantide
juures. Eesti ajakirjanduses ilmus Severjanini värsse peamiselt Hendrik Visnapuu tõlkes.
Pärast Eesti liitmist Nõukogude Liiduga 1940. aastal jätkas Severjanin tegevust, püüdes
üllitada oma loomingut Nõukogude kirjastustes. Ent olud olid muutunud. Ta elas mitmes
Eesti paigas, raamatumüük ei edenenud, peresuhteid varjutas rohkete austajannade ring.
Kirjanik ei leidnud enam tasakaalu ei elus ega loomingus ning see tumestas tema elu
lõpukuid.Igor Severjanin suri üksikuna, viletsuses ja vaesuses 1941. aasta detsembris ning on
maetud Tallinna Siselinna kalmistule.

Allikad:
Helmut Joonuks, Olav Vallimäe, Kohtla-Järve linn ja rajoon. Tallinn, 1988, lk 56.
Toila Gümnaasium, Toila kodulugu: http://toila.edu.ee/kool/index.php?kodulugu=Kuulsused%2010
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Tööleht 14. Severjanini maja
Koostaja: Julia Smirnova

1. Tooge kaks näidet Igor Severjanini loomingu kohta Eesti perioodil.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Kuidas oli Igor Severjanini looming seotud Eesti poeetide loominguga?
Tooge kaks näidet.
1)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Kas nõustute järgmiste väidetega? Põhjendage oma arvamust.
Igor Severjanin andis Eesti luulesse suure panuse.
Jah
Ei
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Elu Eestis muutis Igor Severjanini luulet.
Jah
Ei
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Selgitage, kuidas mõjutas Felissa Kruut Igor Severjanini elu ja loomingut.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Mis võimalusi andis elu Eestis Igor Severjaninile kui luuletajale (näiteks
võrreldes eluga Nõukogude Liidus)? Esitage kaks väidet.
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
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Kohtla-Järve põlevkivimuuseum. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Kohtla-Järvel Kukruse linnaosas tegutseb 31. märtsil 1966. aastal asutatud Kohtla-Järve
põlevkivimuu seum, mis tutvustab põlevkivi kui maavara tekkimise ja kasutamise ajalugu
ning tänapäeva. Kohtla-Järve põlevkivimuuseum on ainulaadne kogu maailmas. Muuseumi
praegune asukoht on sümboolne, sest just Kukrusel alustati põlevkivi kaevandamist, Kukruse
ja Järve mõisa alasid võib pidada Eesti põlevkivitööstuse hälliks ning 16. novembril 1916.
aastal kinnitati Kukruse mõisa järgi põlevkivi ametlikuks nimetuseks kukersiit.Kohtla-Järve
põlevkivimuuseum annab ülevaate, kuidas põlevkivi Eesti aladele 450 miljonit aastat tagasi
ladestuma hakkas. Põlevkivi, üht Eesti tähtsamat maavara, on siinmail tuntud juba mitu
sajandit. Üks esimesi kordi, mil seda kirjalikes allikates märgiti, oli 1777. aastal, kui tuntud
rahvavalgustaja ja Põltsamaa pastor August Wilhelm Hupel (1737–1819) kirjutas, et kusagilt
Eestimaa väikese mõisa juurest leiti õlikivi.Rahvasuus liigub hulk legende selle kohta, kuidas
põlevkivi Kukrusel avastati. Ühe järgi otsustanud külamees endale põlevkivist kerise laduda,
teise järgi ehitanud ta sauna. Vedeles ju seda pruuni kivi Kukruse kandi põldudel küllaga ja
seda oli kerge tassida. Aga juba esimesel kütmisel osutus tõeks ütlus, et „sauna panid, küla
läks”. Mõnevõrra usutavam lugu räägib karjastest, kes lehmi valvates ladusid lõkkele
kättesaadavatest kividest tuleaseme, mis põles ära koos lõkkepuudega.Põlevkivi tööstuslik
kaevandamine ja kütusena kasutamine algas 1916. aastal. Eesti Vabariigi algaastail asutati
Riiklik Põlevkivitööstus. Põlevkivi hakati kaevandama nii maa-alustes käikudes kui ka
pealmaakarjäärides. Uuriti ka õli tootmise võimalikkust. 1924. aastal müüdi
kaevandamiskontsessioon Inglise kapitalile: asutati kompanii Estonian Oil Development
Syndicate Ltd. ja hakati ehitama õlitehast. Tehnoloogilises mõttes alustati õlitootmist üsna
tühjalt kohalt – 19. sajandil oli Šotimaal põlevkivi küll keemiatööstuses kasutatud, kuid sealne
tehnoloogia Eestisse ei sobinud. Nii tuli teoreetiline pool igal tehasel endal välja nuputada.
Inglise investorid läksid Vanamõisa katsetehases seda teed, et kasutasid väljastpoolt köetavat
lamavat pöördahju. Ööpäevas kavatseti toota kuni 24 tonni õli. Toodetud põlevkivi väljaveoks
hakati aktiivselt ehitama uusi teid. 1916. aastal alguse saanud põlevkivitootmine oli lühikese
ajaga muutnud elu Eestis.Viimase viiekümne aasta kestel on põlevkivi kasutatud peamiselt
elektrijaamades küttekivina. Põlevkivist toodetud elektri osatähtsus Eesti elektrienergia
tootmises on väga suur. Ühe kilovatttunni elektrienergia tootmiseks kulub tänapäeval
ligikaudu 1,5 kg põlevkivi.Alates 1. oktoobrist 2006 koondati Kohtla-Järve
põlevkivimuuseumi nimetuse alla mitu seni eraldi näitusi korraldanud üksust: Kohtla-Järve
Valge Saal korraldab kunstinäitusi koostöös Kohtla-Järve Linna Kunstnike Ühendusega; Vene
Muuseumi virtuaalne fi liaal korraldab virtuaalseid ekskursioone (praegu on videoteegis üle
50 ühiku materjale Vene ja maailma kunstipärandist), Roerichi fi liaal esitab interaktiivseid
programme kunstist, inimlikest väärtustest ja säästvast eluviisist. 2006. aasta maikuust alustati
fondide digitaliseerimist.
Allikad:
Põlevkivimuuseum: http://www.pkm.ee/
Mait Sepp, Piiludes põlevkivitööstuse hälli. – Eesti Loodus, 2009, 11: http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel3025_2993.html
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Tööleht 15. Kohtla-Järve põlevkivimuuseum
Koostaja: Julia Smirnova

1. Milles seisneb Kohtla-Järve põlevkivimuuseumi omapära? Esitage kaks
selgitavat näidet.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
2. Millistest Eesti põlevkivitööstuse arenguetappidest jutustab muuseumi
ekspositsioon?
Aeg
Põlevkivitööstuse arenguetapp
1919
1924
1946
1961
3. Miks on muuseumi asukoht Kukrusel sümboolne? Leidke kaks põhjendust.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
4. Kirjutage ekspositsiooni põhjal.
Kõige sügavam kaevandus Eestis –
__________________________________________________________________
Koht, kus esimest korda hakati tootma põlevkivi –
__________________________________________________________________
Koht, kus avati esimene põlevkiviõli tootmise vabrik –
__________________________________________________________________
5. Selgitage, kuidas on tööstusliku põlevkivitootmisega seotud:
keemiatööstuse areng –
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kohtla-Järve linna kasv –
_________________________________________________________
___________________________________________________________________
kasvav migratsioon teistest nõukogude liiduvabariikidest –
__________________________________________________________________
ökoloogilised muutused Kirde-Eestis – ___________________________________
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Mälestusmärk „Vagonett“. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Kohtla-Järve spordihoone lähedal Narva maantee ääres seisab mälestusmärk „Vagonett”, mis
on sinna paigutatud põlevkivikaevandamise viiekümne aasta juubeli puhul. „Vagonetil” on
plaat tekstiga:Siin kaevandati 1916. aasta juunis tööstuslikuks otstarbeks vajalik kogus
põlevkivi. 1916–1966. Siin kaevandati esimesed 22 vagunitäit põlevkivi, mis saadeti
Petrogradi 1916. a.
Tegelikult kaevandati esimene tööstuslik põlevkivi natuke kaugemalt – sealt, kus praegu asub
koolinoorte loomemaja plats. Kuid vagonett paigutati õigele kohale ses mõttes, et legendi
järgi ehitanud heauskne postimees Juul just selles paigas kunagi oma perele põlevkivist ahju.
Esimese maailmasõja ajal, mil tsaaririik vaevles energiapuuduses, alustati 1916. aastal
Kohtla-Järve praeguse linnapargi alal väikeses karjääris esimest korda Eestis põlevkivi
kaevandamist. Samal aastal rajati Kukrusele esimene allmaakaevandus.
Põlevkivi äratas toona ka Petrogradi võimude tähelepanu. Otsustati kontrollida, kas see sobib
varustama Petrogradi energiaga. Esimesed katsetuseks mõeldud põlevkivipuudad saadeti
küttepuuduses vaevlevasse Petrogradi 1916. aasta juunis Järve mõisa külje alt. Katsetused
tehti Peterburi polütehnilises ja tehnoloogilises instituudis. Katsete tulemused osutusid
soodsaks ning peagi rajati Järve mõisa lähedale juba suurem lahtine kaevandus.

Allikad:
Eesti geograafi a. CD. Tartu Ülikooli geograafi a instituut:
http://www.vkg.werro.ee/materjalid/EGCD/Opik/juhan/energiam/pkiviajal.html
Odette Kirss, Leili Pajos, Kohtla-Järve linn ja rajoon. Tallinn, 1971, lk 10.
Viru Keemia Grupp AS: http://www.vkg.ee/est/kontsern/ajaloost/ajaloost-lahemalt (23.11.2012).
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Tööleht 16. Mälestusmärk „Vagonett“
Koostaja: Julia Smirnova

1. Nimetage kolm põlevkivi tööstusliku kaevandamise tagajärge Eestile.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
3)
___________________________________________________________________
2) 20. sajandi alguses arenes Eestis välja mitu tööstusharu. Valige loetelust
kaks, mille areng oli seotud põlevkivi kaevandamisega. Selgitage seost.
tekstiilitööstus, masinaehitus- ja metallitöötlemistööstus, laevaehitus,
telliskivitööstus, tselluloosi-paberitööstus, keemiatööstus, klaasitööstus,
elektrijaamad
Tööstusharu:
___________________________________________________________________
Põhjendus:
___________________________________________________________________
Tööstusharu:
___________________________________________________________________
Põhjendus:
___________________________________________________________________
3. Vastake küsimustele.
3.1. Miks hakati Eestis tööstuslikult põlevkivi kaevandama?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.2. Miks kontrollis riik põlevkivitootmist?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Selgitage, kuidas on Eesti põlevkivitööstusega seotud järgmised kohad.
Kiviõli –
___________________________________________________________________
Kohtla –
__________________________________________________________________
Püssi –
___________________________________________________________________
Tallinn –
___________________________________________________________________
5.Selgitage seoseid. Esimene maailmasõda – põlevkivi töötusliku kaevandamise
algus – uute tööstusharude areng Selgitus:
__________________________________________________________________
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Iisaku museum. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Iisaku muuseumi püsiekspositsioon tutvustab Ida-Virumaa ja Iisaku ümbruse ajalugu.
Muuseumi kogudes on üle 30 000 eksponaadi. Püsiväljapanekute
kõrval korraldab muuseum ka temaatilisi näitusi.
1974. aasta maikuus hakkas Tal-linnast Iisakusse elama asunud Daniel Vardja sisustama
muuseumituba Iisaku keskkoolis. Juba sama aasta 9. juunil tegi ta koos
abikaasa Helmi Vardja ning paari abilisega esimese kogumisretke Liivaküla Sillavälja tallu.
Sealt toodi muuseumituppa üks saja-aastane sirp ning mõni niisama vana koot. Järgmise aasta
jooksul koguti vanavara juba nõnda palju, et muuseumituba jäi kitsaks. Toonasest algatusest
ongi välja kasvanud praegune Iisaku muuseum, millel on oma roll olnud ka Eesti iseseisvuse
taastamise aastail.
Peasaali ekspositsioon algab tänapäeval väljapanekuga Alulinnast, seejärel tutvustatakse
Jõuga kääbaste leidude põhjal vadjapärast kultuuri. Näha on naiste oimurõngad, võreripatsid,
kolmest traadist kokkukeeratud käevõru ning helmestest kaelakeed. Edasi saab näha Peipsi
rannaäärsete venelaste elutuba.
Ekspositsiooni põhiosa tutvustab eeskätt 17.–18. sajandil Iisaku ümbruskonnas välja
kujunenud vadja-eesti-vene rahvastikku, kes usutunnistuselt olid esialgu õigeusklikud, kuid
Rootsi kirikuseaduse järgi pidid kuuluma luteri kirikusse. Samas pidasid nad jätkuvalt
õigeusklikku paastu, kandsid kaelaristi, lõid vene kombe kohaselt ette ristimärki ning panid
kirikusse minnes selga punasega tikitud valged kirikuriided. Omalaadsete usukommete tõttu
hakati neid kutsuma pooleusulisteks ehk poluvernikuteks, ka poluvertsikuteks. 19. sajandi
lõpul hakkasid poluvernikud
eestistuma, kuid veel 1930. aastal kirjutas Postimees poluvernikute kohta, et siin on justkui
„ise riik” ja ise rahvas oma keele, oma tõekspidamiste ning oma elamisviisiga.
Iisaku muuseumi teisel korrusel saab näha omaaegse kooliõpetaja korterit, kus on väike köök,
elutuba ja magamistuba. Kooliõpetajat kutsuti vanasti maa soolaks, sest oma põhitöö kõrval
tegeles ta tavaliselt veel näitemängu, pillimängu, tantsimise ja muu kultuurielu juhtimisega.
Iisaku muuseumi õpetajakorter ilmestabki õpetaja kuulumist kohalikku koorekihti.
Talutoa ekspositsioon esitab Iisaku piirkonna töö- ja olmekultuuri. Adrad, linatöötlemise
riistad, köiepöör ja võimasinad jutustavad sellest, et taludes osati peale traditsiooniliste
talutööde töödelda lina, valmistada köisi, teha võid jpm.
Iisaku muuseumi tuletõrjetoa ekspositsioonile on pannud aluse kollektsioon, mille nõukogude
ajal kinkis muuseumile vabatahtlike tuletõrjujate juht Tiedrich Raidma. Vabatahtlik tuletõrje
oli 20. sajandi alguses populaarne rahvusliku ühistegevuse vorm.

Allikad:
Iisaku muuseum: http://www.iisakumuuseum.ee/avaleht/
Daniel Vardja. Kohtla-Järve rajoonis. – Kodu-uurimine Iisakus. Tallinn, 1983, lk 209–211.
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Tööleht 17. Iisaku muuseum
Koostaja: Julia Smirnova

1. Milles seisneb Iisaku muuseumi omapära? Tooge kaks selgitavat näidet.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
2. Kes on poluvernikud?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Miks nimetati Eestis õpetajaid vanasti maa soolaks?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.Analüüsige muuseumieksponaatide olulisust. Põhjendage oma arvamust.
Kivist tööriistad
On Eesti ajaloo õppimiseks väga vajalikud. Ei ole Eesti ajaloo õppimiseks eriti
vajalikud.
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Peipsi rannaäärsete venelaste elutuba
On Eesti ajaloo õppimiseks väga vajalik.
Ei ole Eesti ajaloo õppimiseks eriti
vajalik.
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tuletõrjetoa ekspositsioon
On Eesti ajaloo õppimiseks väga vajalik.
Ei ole Eesti ajaloo õppimiseks eriti
vajalik.
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Tähistage loetelus ristiga (X) esemed või toiduained, mida valmistas
talupoeg 19. sajandil ise.
Neid võib näha muuseumis.
... Köied
... Lina
... Või
... Korv
... Põllutöömasin
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Jõhvi hobupostijaama mälestusmärk . Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Eestimaa postiajalugu algab Rootsi kuningannast Kristinast (valitses
1632–1689), kelle käsul rajati suuremate maanteede äärde postijaamad.
Rootsi aja tähtsamateks postiteedeks Eesti alal kujunesid Riia–Pärnu–Tallinn, Riia–Tartu–
Rakvere, Tartu–Helme–Pärnu ning Tartu–Vastseliina.
Et puithooned amortiseerusid kii-rest, neelasid suuri remondikulutusi ning olid tuleohtlikud,
hakati 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi esimesel poolel ehitama Eestimaa ning Liivimaa
postijaamadele kivist peaja kõrvalhooneid. Esimesena Eestis sai kivist peahoone Jõhvi
postijaam.1782. aasta, mil seni mööda rannikut kulgenud Peterburi ja Tallinna vaheline
postimaantee nihutati lõunasse ning hakkas läbima Jõhvit, tähistab Jõhvi arengus olulist
murrangut. Kuna sealtsamast kulges ka Tartusse ning Riiga suunduv postimaantee, kujunes
Jõhvi Peterburi ja Lääne-Euroopasse kulgevate postimaanteede sõlmpunktiks, mille pidid
läbima kõik Venemaalt tulijad või sinna minejad. 1782. aasta sügisel valmisid ka Puru külast
Jõhvi toodud postijaama pea- ja kõrvalhooned, mis ehitati Jõhvi kiriku juurde.
1789. aastal iseloomustas August Wilhelm Hupel (1737–1819) Jõhvi postijaama kui head ja
mugavat ning, mis peaasi, kui ainsat kivist peahoonega postijaama Eesti- ja Liivimaal. Jõhvist
on aegade jooksul läbi sõitnud palju kõrgeid aukandjaid ja isegi kroonitud päid. Seda on
soodustanud ka 1870. aastal avatud Tallinna–Peterburi raudtee, mille jaam rajati
hobupostijaama lähedusse. Jõhvi hobupostijaama hoones on aastate jooksul tegutsenud mitu
omavalitsusasutust, näiteks Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu (seda märkis kunagi Jõhvi
hobupostijaama hoonel olnud mälestustahvel, millest loodeti, et see jäädvustab ajaloo tarvis
ka postijaamahoone). 1918. aastal asus hoones punakaardi staap, sealt leidsid peavarju
laatsaret ja sidesõlm. 1920.–1940. aastail asus majas Jõhvi alevi-, hiljem linnavalitsus,
1940/41. aastal Jõhvi linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee. Osa hoonest on aegu olnud
kauplus, 1930. aastail olid siin ka Jõhvi Tarvitajate Ühingu ruumid ja Bona kauplus ning
nõukogude ajal kangakauplus. Kahjuks lammutati Jõhvi hobupostijaam 1975. aastal uue
kaubamaja ehitamise ajal. Selle asukohta märgib tänapäeval Jõhvi Keskväljakul 2001. aastal
avatud hobusekujuline mälestuskivi.

Allikad:
Jõhvi vallavalitsus: http://www.johvi.ee/?q=ru/node/1
Lembit Kiisma, Vana Jõhvi. Jõhvi, 1998.
Portaal eestigiid.ee: http://www.eestigiid.ee/?CatID=47
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Tööleht 18. Jõhvi hobupostijaama mälestusmärk
Koostaja: Julia Smirnova

1. Selgitage, mis võib siduda sel moel rühmadesse koondatud linnu.
Riia–Pärnu–Tallinn Riia–Tartu–Rakvere Tartu–Helme–Pärnu Tartu–Vastseliina
___________________________________________________________________
2. Nimetage kaks positiivset tagajärge Jõhvi linnale, mis tulenesid geograafi lisest
asukohast Vene
impeeriumis.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
3. Mis olid kaks tähtsamat daatumit Jõhvi postijaama ajaloos? Põhjendage
oma valikut.
1918, 1975, 1782, 1920–1940
Aasta:
___________________________________________________________________
Põhjendus:
___________________________________________________________________
Aasta:
___________________________________________________________________
Põhjendus:
___________________________________________________________________
4. Nimetage Jõhvi postijaama kaks iseloomulikku tunnust.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
5. Kirjutage tabelisse, mis eesmärkidel kasutati postijaama hoonet eri aegadel.
Aeg
Mis asus hoones?
1782
1918
1930. aastad
6. Kas väide on tõene (+) või väär (–)? Kirjutage vale väide õigesti ümber.
... Esimesed postijaamad Baltikumis on ehitatud Rootsi kuninganna Kristina käsul.
... Jõhvi postijaam ehitati puust.
... Jõhvi postijaamas vahetasid hobuseid need, kes sõitsid Peterburi, Tartusse ja
Riiga.
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Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Kohtla-Nõmmel avati kaevandus 1937. aastal. Kõrvuti kaevandusega töötas Kohtla-Nõmmel
unikaalne käsitsi sorteerimise kompleks, kus põlevkivi rikastamisel kasutati kuni kaevanduse
sulgemiseni põhiliselt naiste käsitsitööd.
Kui kaevandus 2001. aastal suleti, oli juba tärganud idee luua Ida-Virumaale
kaevandusmuuseum. Suure töö tulemusena õnnestus kaevanduse sulgemise ajal 50 hektaril
asuv hoonete ja vabaajarajatiste kompleks koos allmaakäikudega Eesti Põlevkivilt üle võtta.
Nii sündis Kohtla kaevanduspark-muuseum, mis on ainus allmaa-põlevkivimuuseum kogu
Ida-Euroopas. Kohtlas asuvad kaevandusmuuseumi käigud maa all umbes 8 meetri sügavusel,
endise kaevanduse lõunapoolses osas oli kaevetööde sügavus aga juba üle 30 meetri.
Muuseumi peahoones saab tutvuda kaevandust ja sealset tööd esitleva ekspositsiooniga:
kaevurite varustus, tööriistad, lambid ja põlevkivinäidised, stendid ja fotod, kaevurite
riietusruum ning lambikoda. Maa all olles saab oma silmaga veenduda, et põlevkivi paikneb
tõepoolest kihiti paekivikihtide vahel. Allmaakäikude labürindis, mille kasutatav kogupikkus
on 1,6 kilomeetrit, on näha kaevurite tööpaigad ja maa-alune tehnika. Näha pakutakse ka
aherainemägesid ning maailma suurimat ekskavaatorit (ESKU).
Muuseumile lisab omapära kümne töötava kaevandusmasina eksponeerimine ning võimalus
süüa maa all kaevurilõunat. Kohtla kaevanduspargis-muuseumis saab maa all sõita
kaevurirongi ja rööbasjalgrattaga, tutvuda lõhkeainelao, põlevkivikombaini, vagonettide
laadimis- ja puhastussõlmega ning proovida 23 kilogrammi kaaluva käsipuuriga töötamist.
Muuseumis võib istuda karjääri suures isekallutajas BeLAZ, käia rikastamissorteerimiskeskuses, soetada suveniiri-kivistise, mis on leitud põlevkivi ja pae aherainest,
ning tutvuda põlevkivikarjääriga.
Kõiki ekskursioone saadab kogenud giid, enamik neist on endised kaevurid. Maa peal hoone
ees seisavad mälestusmärgid, mis on pühendatud siin toodetud 48 miljonile tonnile
põlevkivile ja kaevanduse 50. aastapäevale.

Allikad:
Mare Isakar, Eesti maavarad. TÜ geoloogiamuuseum:http://www.ut.ee/BGGM/maavara/pqlevkivi.html
Kohtla kaevanduspark-muuseum: http://www.kaevanduspark.ee/ (23.11.2012).
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Tööleht 19. Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum
Koostaja: Julia Smirnova

1.Parandage ekspositsiooniga tutvumise järel ebaõiged laused.
Põlevkivi nimetusest kukersiit sai oma nime Kukruse mõis.
Et töödelda ümber põlevkivi, mida toodeti Kohtla kaevanduses, ehitati
õliutmistehas New Consolilated Cold Fields Ltd.
Kohtla kaevanduse lõunapoolses osas oli kaevetööde sügavus üle 20 meetri.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Milles seisneb Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi omapära? Selgitage
kahe näite varal.
1)
___________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________
3. Avaldage oma arvamust järgmiste väidete kohta ja põhjendage oma
seisukohta.
Kaevuri töö on raske ja ohtlik.
Jah
Ei
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Põlevkivitööstus on Eesti majandusele väga tähtis.
Jah
Ei
Põhjendus:
___________________________________________________________________

4.Leidke neli sõnad, mis seotud Kohtla-Järve kaevandusmuuseumidega
HUGFTRDCVBJYHGTÄÖLJKJHGFF
RIKASTUSVABRIKKJUHGTFDRVJH
KJHUGTFRDFVBHYGFRTHYGNJHY
KAEVURITELAMPKJHUGTFRDVNK
KJHUGTFRDCVBHYGFRUHGVBNY
HGVBFBELAZMNBHYFGVGFTRDV
NBVGFYTFPÕLEVKIVIJHGVBJHGYT
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Aleksander Tõnissoni mälestusmärk. Taustainfo
Koostaja: Julia Smirnova

Kindral Aleksander Tõnissoni (1875–1941) pronksist ausammas seisab Jõhvi Keskväljaku
edelanurgas. Seesuguse asupaiga põhjendusena on öeldud, et nii jääb kindrali vasakule käele
Tallinna tee ja paremale Tartu tee – Aleksander Tõnisson jõudis olla mõlema linna linnapea.
Kindrali pilk on aga suunatud võitlustandrile, Narva poole.
Monumendi toimkonda juhtis Kalev Naur ning idee pärines Tudulinna vallavanemalt Bruno
Uustalilt. „Tema juures on oluline just see kompromissitus, mis on kõigil meeles, ja samas
oskus leida kompromisse just sõjaväelise võimu ja demokraatia, kohaliku omavalitsuse
vahel,” rääkis Uustal 2005. aastal samba avamise ajal Eesti Rahvusringhäälingu
korrespondendile Ago Gaškovile. Nelja meetri kõrgune ausammas püstitati erainitsiatiivil,
eraisikute ja ettevõtete annetustest.Viru rinde juhtimise kõrval Vabadussõjas sidus Aleksander
Tõnissoni Jõhviga ka talu, sest talle kingiti Edise mõis, mis asus paari kilomeetri kaugusel
Jõhvist.
Kindralmajor Aleksander Tõnisson oli Eesti rahvusväeosade loojaid ja juhte, üks Eesti
kaitseväe rajajaid. Kui pärast tsaarivalitsuse kukutamist 1917. aasta kevadel Eesti rahvuslikku
sõjaväge looma hakati, kutsuti polkovnik Tõnisson 1. Eesti polgu ülemaks. Ta osales 1. Eesti
polgu ülemana lahingutegevuses Riia rindel, Muhumaal ja Lääne-Eesti rannikul Pärnust
Paldiskini.
Enamlaste võimule pääsemine Venemaal ning Vene sõjaväe lagunemine 1917. aasta viimasel
veerandil ei jätnud ka Eesti sõjaväele oma mõju avaldamata. Polkovnik Tõnissonil tuli noores
sõjaväes distsipliini ja korra hoidmiseks võidelda enamlaste mõjuga. Saksa okupatsiooni ajal
osales Tõnisson Eesti põrandaaluse omakaitse loomises.
Pärast Saksa vägede lahkumist 1918. aastal ülendas Ajutine Valitsus Tõnissoni
kindralmajoriks ja nimetas Eesti sõjaväe ülemjuhatajaks. Tegelikult ei olnud sõjaväge veel
olemaski ning kindral Tõnissonil tuli hakkama saada vabatahtlike toel. Kui pärast kindral
Johan Laidoneri Tallinna jõudmist 1918. aasta detsembris vägede ülemjuhatus tema kätte
usaldati, juhtis kindralmajor Tõnisson Vabadussõjas 1. diviisi ülemana sõjategevust Viru
rindel. 1919. aasta detsembris määrati Aleksander Tõnisson Viru rinde ülemaks. Just
Aleksander Tõnisson desarmeeris ning interneeris edukalt Loodearmee.
Pärast Vabadussõda oli Aleksander Tõnisson vaheldumisi 3. ja 1. diviisi ülem ning ühtlasi
sõjanõukogu liige. 1920. aasta juulist oktoobrini oli ta sõjaminister ja 1932. aasta novembrist
1933. aasta maini kaitseminister. 1933. aastal määrati ta kaitseministri nõukogu alaliseks
liikmeks.
Nõukogude okupatsioonivõimud vahistasid Aleksander Tõnissoni 1940. aastal ning ta lasti
Patarei vanglas maha.

Allikad:
Unustamatu. Kindral Aleksander Tõnisson. Artikleid ja mälestusi. Koostanud Leo Tõnisson, Leho Lõhmus.
Tallinn, 2004.
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Tööleht 20. Aleksander Tõnissoni mälestusmärk
Koostaja: Julia Smirnova

1. Loetlege Aleksander Tõnissoni teeneid.
Väejuhina:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Riigitegelasena:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Vastake küsimustele.
1) Miks valiti just Jõhvi kohaks, kuhu püstitati mälestusmärk kindral Aleksander
Tõnissonile?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Mis sidus lisaks Vabadussõjale kindral Aleksander Tõnissoni Jõhviga?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Milles seisneb monumendi eripära? Esitage kaks näidet.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Kas nõustute järgmise väitega? Põhjendage oma arvamust.
Aleksander Tõnisson oli väljapaistev Eesti sõjaväetegelane.
Jah
Ei
Põhjendus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Järjestage sündmused, alustades varasemast (1–4).
... Saksa okupatsioon 1918. aastal
... Eesti rahvusliku sõjaväe loomine
... Aleksander Tõnisson määratakse Viru rinde ülemaks.
... Polkovnik Tõnisson saab 1. Eesti polgu ülemaks
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Tööleht 1. Monumendid Jõhvis
Koostajad: Irina Gritsinenko, Nikita Šut ja Roma Pomortsev

Для выполнения задания, требуется распечатать
фотографии и текст в рамках, вырезать, перемешать и
найти между ними соответствие.

Где находится памятник знаменитому актёру и
режисёру Кальо Кийск?

В Йыхви у Концертоного Дома

Где находится памятник генералу и политику
Александеру Тыннисону,
основателю Эстонской Армии (1918 год)?
Где находится памятник (крупное животное) символ города Йыхви?
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Памятник расположен на въезде в город
Йыхви со стороны Таллиннского шоссе.

Где находится памятник, изображающий
ёжика? Памятник выполнен из металлических
отходов.

Памятник расположен у центральной
библиотеки города Йыхви.

Где находится памятник, изображающий
муравья? Памятник выполнен из
металлических отходов.
Памятник расположен у центра
профессионального обучения в Йыхви (IdaVirumaa Kutsehariduskeskus). Символизирует
трудолюбие.
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Где находятся уютные клюквы-кресла?

Рассыпаны по городу: на променаде, у здания
Государственной гимназии города Йыхви.

99

100

Tööleht 1. Monumendid Jõhvis. Vastused
Koostajad: Irina Gritsinenko, Nikita Šut ja Roma Pomortsev

Где находится памятник
знаменитому актёру и режисёру
Кальо Кийск?

В Йыхви у Концертоного
Дома
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Где находится памятник
генералу и политику
Александеру Тыннисону,
основателю Эстонской
Армии (1918 год)?

На центральной площади в
Йыхви, установлен в 2005
году.
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Где находится
памятник
(крупное
животное) символ города
Йыхви?

Памятник
расположен на
въезде в город
Йыхви со
стороны
Таллиннского
шоссе.
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Где находится
памятник,
изображающий ёжика?
Памятник выполнен из
металлических отходов.

Памятник расположен у
центральной библиотеки
города Йыхви.
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муравья? Памятник
выполнен из
металлических
отходов.

обучения в Йыхви (IdaVirumaa Kutsehariduskeskus).
Символизирует трудолюбие.
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Где
находятся
уютные клюквыкресла?

Рассыпаны по
городу: на
променаде, у
здания
Государственной
гимназии города
Йыхви.
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Tööleht 2. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Paul Keres ja Heljo Mänd
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. Подпиши под фотографиями имена и фамилии

………………………………………………………

………………………………………………

Задание 2. Найди в текстах о Пауле Кересе и Хельо Мянд ответы на вопросы и
запиши краткий ответ.
Пауль Керес
1. Пауль Керес. Кто он?

Хельо Мянд
1. Хельо Мянд. Кто она?

2. Где родился Пауль Керес?

2. Где родилась Хельо Мянд?

3. Где учился Керес?

3. Где училась Хельо Мянд?

4. В каком журнале работал Керес?

4. В каком журнале работала Хельо Мянд?

5. Каким человеком был Пауль Керес?

5. Что отличает книги Хельо Мянд?

6. В каком городе проходит
международный шахматный турнир
памяти Кереса?

6. Назовите известные книги
писательницы.



Сформулируй и запиши ответы на вопрос: Что объединяет двух известных
личностей Эстонии – Пауля Кереса и Хельо Мянд?

1…………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
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Tööleht 2. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud-Paul Keres ja Heljo Mänd.
Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1.

Пауль Керес

Хельо Мянд

Задание 2.
Пауль Керес

Хельо Мянд

1. известный эстонский шахматист

1. известная эстонская детская
писательница

2. в Нарве

2. в Нарве

3. в Пярну, вТарту

3. в Театральном институте

4. «Эстонские шахматисты»

4. «Täheke»

5. скромным, интеллигентным, честным,
порядочным

5. Фантазия, яркие образы героев, доброта,
чувство юмора

6. В Таллинне

6. «Маленькие одуванчики» /«Oakene»



1- родились в Нарве 2 - работали в журналах
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Tööleht 2a. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Paul Keres ja Heljo Mänd
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. «Поле чудес».
Запиши виды деятельности П.Кереса и Х.Мянд

Т
Ц

Задание 2. Спрятанные слова
А). Найди и запиши имена и фамилии изученных известных личностей

1. ИРНЕАПАУЛЬТОЛБДШКЕРЕСИОЛГКУСМР
………………………………….
2. ТЬОНЕУХЕЛЬОДЮГУМЖЕМЯНДАВФЭЗИЯ
………………………………….
Б). Найди и запиши название города, в котором родились П.Керес и Х.Мянд

ТОНАГДАШНАРХИТНАРВАБОЛНАГНЕКС
……………………………………….
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Задание 3.


Составь кластер об одной личности, используя ответы на вопросы (см.
Рабочий лист 1, задание 2). 1 вариант - о П.Кересе, 2 вариант - о Х.Мянд.

Пауль Керес

.

Хельо Мянд
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Tööleht 2a. Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud- Paul Keres ja Heljo Mänd.
Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. «Поле чудес».
Ш
П

А
И

Х
С

М
А

Т

А
Е

Т
Л

И
Ь

Н

С
И

Т
Ц

А

Задание 2.

А). 1. ИРНЕАПАУЛЬТОЛБДШКЕРЕСИОЛГКУСМР
2. ТЬОНЕУХЕЛЬОДЮГУМЖЕМЯНДАВФЭЗИЯ
Б).
ТОНАГДАШНАРХИТНАРВАБОЛНАГНЕКС
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Tööleht 3. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud - Heljo Mänd
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Работа с текстом.
Задание 1.
Прочитай и озаглавь текст. Вставь пропущенные буквы, подчеркнув правильный
вариант.
………………………………………
Хельо Мянд - известная эстонская детская писат(е/и)льница.
Р(о/а)дилась 11 февраля 1926 года в Нарве. Окончила эстонский г(а/о)сударственный
т(е/и)атральный инст(и/е)тут. В 1960-1965 годах Хельо Мянд редактир(а/о)вала
детский журнал «Täheke». Первая книга Хельо Мянд - сборник стихов для д(е/и)тей
«Oakene“. Всего она нап(и/е)сала более 100 книг прозы и по(е/э)зии, из них 30 для
взрослых. Одна из самых известных детских книг писат(е/и)льницы «Маленькие
одуванчики».
Хельо Мянд - автор т(е/и)левизионных сценариев и радиосп(е/и)ктаклей. Многие её
произв(е/и)дения перев(е/и)дены более чем на 20 языков мира. Фантазия, яркие образы
героев, д(о/а)брота, чувство юмора отл(е/и)чают творчество писат(е/и)льницы.
Истории из школьной ж(и/ы)зни Тоомаса, его друзей и одноклассников п(а/о)пулярны
и среди совр(е/и)менных ч(и/е)тателей.
Хельо Мянд - член С(а/о)юза писателей Эстонии. П(и/е)сательница неоднократно была
награждена премиями в обл(а/о)сти детской лит(е/и)ратуры.


Как переводится с эстонского языка название журнала «Täheke»?

«Täheke» - ………………………………………………………………..
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Задание 2.
Сформулируй и запиши ответ на вопрос: Что ты узнал (а) о биографии и творчестве
Хельо Мянд? (приведи 3-5 фактов)
Я узнал (а), что
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Задание 3. Составьте диалог и расскажите об эстонской писательнице Хельо Мянд
одноклассникам. Выполните задание в парах.
Диалог
- …………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………….
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Tööleht 3. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Heljo Mänd. Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina
Задание 1
писатЕльница, рОдилась, гОсударственный, тЕатральный, инстИтут, рдактирОвала,
дЕтей, напИсала, тЕлевизионных, радиоспЕктаклей, произвЕдения, перевЕдены,
дОброта, отлИчают, жИзни, пОпулярны, соврЕменных, чИтателей, сОюза, облАсти,
литЕратуры.


«Täheke» - «Звёздочка»
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Tööleht 4. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Paul Keres
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. Прочитай текст. Подчеркни в тексте собственные имена
существительные.
Пауль Керес
Пауль Керес - известный эстонский шахматист, международный гроссмейстер, мастер
шахматной композиции. Керес родился 7 января 1916 года в Нарве. Среднее
образование получил в Пярну. В 1938 – 1941годах изучал математику в Тартуском
университете. С 1936 по 1940 год Пауль Керес работал главным редактором журнала
«Эстонские шахматисты».
Шахматные способности у Кереса проявились в 4 года. Впервые о шахматах он узнал
от своего отца. В юности Пауль увлекался игрой в шахматы по переписке. Три раза
становился победителем эстонского чемпионата между школьниками. В 1935 году он в
первый раз стал мастером шахматной игры, а в 1936 году выиграл первый
международный турнир. Пауль Керес успешно участвовал более чем в 70
международных турнирах, 4 раза становился чемпионом Эстонии. Он также
прославился как теоретик шахматной игры. Пауль Керес был великим спортсменом и
скромным,

интеллигентным,

честным,

порядочным

человеком.

Он

достойно

представлял Эстонию во многих странах мира. Керес умер 5 июня 1975 года в
Хельсинки.
Ежегодно в Таллинне проходит международный шахматный турнир памяти Кереса. В
честь шахматиста в Нарве, родном городе Пауля Кереса, названа улица его именем. В
2000-м году Керес был избран эстонским спортсменом века.
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Задание 2. Соедини даты и факты биографии
Событие

Год

Пауль Керес
Родился
Умер
был избран эстонским спортсменом века

1938 – 1941
1936 – 1940
5.06. 1975 г.

работал главным редактором
изучал математику в Тартуском
университете

2000г.
7.01 1916 г.

Задание 3. Составь из букв название известной книги П.Кереса.

А
Й
Р

К
А

Л
Т

Ш
И

Ш
Х

Н
Ы

О
О

А

М

Г

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........................................................................................................................................
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Tööleht 4. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Paul Keres. Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1.
Пауль Керес / Нарва / Пярну / Тартуский университет / Эстония / Хельсинки

Задание 2. Соедини даты и факты биографии
Событие

Год

Пауль Керес
Родился
1938 – 1941
умер

был избран эстонским

1936 – 1940

5.06. 1975 г.

спортсменом века
работал главным редактором
2000г.
изучал математику
в Тартуском университете
7.01 1916 г.

Задание 3. ШКОЛА ШАХМАТНОЙ ИГРЫ
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Tööleht 4a. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Paul Keres
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. «Поле чудес».
1 Место рождения Кереса.

2 Город, в котором Керес получил среднее образование.

3 Вид спорта, которым занимался Керес.

4 Предмет, который Керес изучал в университете.

5 Город, в котором проходит турнир памяти Кереса.

Задание 2
*** Исследовательское задание
Выполните исследовательские задания, используя материалы Интернета
1. Где установлен памятник Кересу?
2. В каких городах есть улица Кереса?
3. Какие книги написал Пауль Керес? (названия)
4. Чем увлекался Пауль Керес, кроме шахмат?
4. В каком году и в честь какого события была издана марка, посвящённая Кересу? Что
на ней изображено?
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5. На какой кроновой купюре / банкноте изображён П.Керес?

Задание 3
*** Творческое задание
Подготовьте презентацию о биографии и творчестве Пауля Кереса.


На основе презентации составьте вопросы для викторины.



Организуйте и проведите в классе викторину «Эстонский шахматист Пауль
Керес».
(викторина может быть интерактивной и проведена в электронном виде)
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Tööleht 4a. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Paul Keres. Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 2. «Поле чудес»
1. Место рождения Кереса.
Н
А

Р

В

А

2. Город, в котором Керес получил среднее образование.
П
Я
Р
Н
3. Вид спорта, которым занимался Керес.
Ш
А
Х
М

А

4. Предмет, который Керес изучал в университете.
М
А
Т
Е
М
А
5. Город, в котором проходит турнир памяти Кереса.
Т
А
Л
Л
И

У

Т

Т

И

Ы

К

Н

А

Н

Задание 2
*** Исследовательское задание
1. Памятник Кересу установлен в Таллинне и Пярну.
2. Улица Кереса есть в Нарве и Таллинне.
3. Пауль Керес написал книги: «Школа шахматной игры», «Сто партий», «Французская
защита»
4. Пауль Керес увлекался теннисом, плаванием.
4. Почтовая марка, посвящённая П.Кересу, была издана в 1991 году в честь 75-летия со
дня рождения Кереса. На марке изображён портрет шахматиста на фоне шахматных
фигур – коня и слона.
5. П.Керес изображён на денежной купюре достоинством 5 эстонских крон.
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Tööleht 5. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Heljo Mänd
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1
А.
Закончи строки из стихотворения Хельо Мянд "Береги свои глаза", используя слова для
справок
В поздний вечер пляшут …………….Плохо браться за………………………
Голова уже…………………………….,
Трёшь глаза, а толку………………...
слова для справок: устала уроки мало строки
Б.
Запиши начало стихотворения Хельо Мянд "Береги свои глаза", используя слова для
справок
……………… , дружок, в кровати ………………..портить – так некстати,
…………......... Почему же?
……………… видеть много хуже.
слова для справок: Пожалеешь Зренье Не читай Будешь
Задание 2
Узнай названия книг Хельо Мянд, вставив пропущенные гласные буквы

1 «В…т…р в г…л…в…»
2 «М…л…ньк… …. ….д…в…нч…к…»
3. «С с … б ….чк … … в к…рм….н….»
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Задание 3.
*** Поисковое задание


Найди в Интернете, в школьной или городской библиотеках дополнительную
информацию о творчестве Хельо Мянд. Подготовь сообщение / презентацию.

*** Творческое задание


Прочитай одну из книг писательницы (по выбору) и подготовь Отзыв (рецензию
/ аннотацию) о прочитанной книге.



Подготовь сообщение / презентацию Герои книг Хельо Мянд.



Организуйте выставку книг писательницы.



Организуйте в классе / школе Поэтические чтения стихотворений Хельо Мянд /
Конкурс чтецов на эстонском и русском языках.
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Tööleht 5. Ida- Virumaaga seotud kuulsad isikud- Heljo Mänd. Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. Стихотворение Хельо Мянд "Береги свои глаза"
А.
В поздний вечер пляшут строкиПлохо браться за уроки.
Голова уже устала,
Трёшь глаза, а толку мало.
Б.
Не читай, дружок, в кровати Зренье портить – так некстати,
Пожалеешь. Почему же?
Будешь видеть много хуже.
Задание 2. Названия книг Хельо Мянд: 1. «Ветер в голове». 2. «Маленькие
одуванчики».
3. «С собачкой в кармане».
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Tööleht 6. Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. Подпиши под фотографиями имена и фамилии

…………………………………………………

…………………………………………

Задание 2. Закончи предложения. Выбери правильный вариант ответа и впиши
соответствующую букву.
А).
1.Пауль Керес- ………………
А 5 июня 1975 года в Хельсинки
2. Керес родился……………..
Б шахматист, международный
гроссмейстер
3. Пауль Керес участвовал более чем……….. В в 70 международных турнирах
4. Пауль Керес - известный спортсмен………..Г 7 января 1916 года в Нарве
5. Керес умер ……………………..
Д и скромный, честный человек
Б).
1. Хельо Мянд -…………………………
А 11 февраля 1926 года в Нарве
2. Хельо Мянд родилась ……………………Б известная эстонская детская писательница
3.Х.Мянд написала более ………………….В 100 книг прозы, поэзии, сценариев для
детей
4. Она написала также ………………………Г фантазия, юмор, яркие образы героев
5. Для книг Х.Мянд характерны………… Д более 30 книг для взрослых
Задание 3.
Составь из букв и запиши название известной книги Пауля Кереса
КОАЛЫШОАМАГРИТШХНЙ…………………………………………………………….
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Tööleht 6. Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud. Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1.

Пауль Керес

Хельо Мянд

Задание 2.
А).
1. - Б Пауль Керес - шахматист, международный гроссмейстер
2. - Г Керес родился 7 января 1916 года в Нарве
3. - В Пауль Керес участвовал более чем в 70 международных турнирах
4. - Д Пауль Керес - известный спортсмен и скромный, честный человек
5. - А Керес умер 5 июня 1975 года в Хельсинки
Б).
1. - Б Хельо Мянд - известная эстонская детская писательница
2. - А Хельо Мянд родилась 11 февраля 1926 года в Нарве
3.- В Х.Мянд написала более 100 книг прозы, поэзии, сценариев для детей
4. - Д Она написала также более 30 книг для взрослых
5.- Г Для книг Х.Мянд характерны фантазия, юмор, яркие образы героев
Задание 3. ШКОЛА ШАХМАТНОЙ ИГРЫ
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Tööleht 6a. Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. Спрятанные слова
Найди в каждом ряду букв названия книг Хельо Мянд. Запиши соответствующие
названия.
АПРОИТГВЕТЕРБЛНГТВЖШЕЬРГОЛОВЕЯСУЦРХЗЩН
……………………………………………………………………………………………..
СЬОНКСОБАЧКОЙДЛНЕУВЬОГКАРМАНЕДЩЖЮКУФ
…………………………………………………………………………………………….
ОРПАКМАЛЕНЬКИЕДЛЩШГНЕУЮИОДУВАНЧИКИДЕЙ
…………………………………………………………………………………………….
Задание 2.
Отметь на карте Эстонии места, связанные с Хельо Мянд и Паулем Кересом.
Кратко запиши, как эти места связаны с их жизнью творчеством.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
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Задание 3. Выполни одно из предложенных заданий (по выбору)
А). Составь кластер об интересных фактах биографии Пауля Кереса, используя
текст, интернет-источники и материалы исследовательских, поисковых и
творческих заданий.

Пауль Керес
Б). Представь себе, что ты журналист (ка) и хочешь взять интервью у известной
эстонской писательницы. Составь и запиши 3-5 вопросов, которые ты хотел (а) бы
задать Хельо Мянд.

1……………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………..
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Tööleht 6a. Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte. Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. 1. «Ветер в голове» 2. «С собачкой в кармане» 3. «Маленькие одуванчики»
АПРОИТГВЕТЕРБЛНГТВЖШЕЬРГОЛОВЕЯСУЦРХЗЩН
СЬОНКСОБАЧКОЙДЛНЕУВЬОГКАРМАНЕДЩЖЮКУФ
ОРПАКМАЛЕНЬКИЕДЛЩШГНЕУЮИОДУВАНЧИКИДЕЙ
Задание 2. Нарва, Пярну, Тарту, Таллинн
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Tööleht 7(lihtsustatud). Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud.Kokkuvõte
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. Подпиши под фотографиями имена и фамилии

………………………………………………………

………………………………………………

Задание 2. Найди в текстах о Пауле Кересе и Хельо Мянд ответы на вопросы и
запиши краткий ответ.
Пауль Керес
Хельо Мянд
1. Пауль Керес. Кто он?
1. Хельо Мянд. Кто она?
2. Где родился Пауль Керес?

2. Где родилась Хельо Мянд?

3. Где учился Керес?

3. Где училась Хельо Мянд?

4. В каком журнале работал Керес?

4. В каком журнале работала Хельо Мянд?

5. Каким человеком был Пауль Керес?

5. Что отличает книги Хельо Мянд?

6. В каком городе проходит
международный шахматный турнир
памяти Кереса?

6. Назовите известные книги
писательницы.



Сформулируй и запиши ответы на вопрос: Что объединяет двух известных
личностей Эстонии – Пауля Кереса и Хельо Мянд?

1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
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Tööleht 7(lihtsustatud). Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud.Kokkuvõte .
Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1.

Пауль Керес

Хельо Мянд

Задание 2.
Пауль Керес

Хельо Мянд

1. известный эстонский шахматист

1. известная эстонская детская
писательница

2. в Нарве

2. в Нарве

3. в Пярну, вТарту

3. в Театральном институте

4. «Эстонские шахматисты»

4. «Täheke»

5. скромным, интеллигентным, честным,
порядочным

5. Фантазия, яркие образы героев, доброта,
чувство юмора

6. В Таллинне

6. «Маленькие одуванчики» /«Oakene»



1- родились в Нарве 2 - работали в журналах
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Tööleht 7a (lihtsustatud). Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud. Kokkuvõte
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. «Поле чудес».
Запиши виды деятельности П.Кереса и Х.Мянд
Т
Ц
Задание 2. Спрятанные слова
А). Найди и запиши имена и фамилии изученных известных личностей
3. ИРНЕАПАУЛЬТОЛБДШКЕРЕСИОЛГКУСМР
………………………………….
4. ТЬОНЕУХЕЛЬОДЮГУМЖЕМЯНДАВФЭЗИЯ
………………………………….
Б). Найди и запиши название города, в котором родились П.Керес и Х.Мянд
ТОНАГДАШНАРХИТНАРВАБОЛНАГНЕКС
……………………………………….
Задание 3.
 Составь кластер об одной личности, используя ответы на вопросы (см.
Рабочий лист 1, задание 2). 1 вариант - о П.Кересе, 2 вариант - о Х.Мянд.

Пауль Керес

.

Хельо Мянд
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Tööleht 7a. Ida-Virumaaga seotud kuulsad isikud.Kokkuvõte . Vastused
Koostajad : Tereza Filippova ja Natalja Šubina

Задание 1. «Поле чудес».
Ш
А
Х

М

П

Т

И

С

А

А
Е

Т
Л

И
Ь

Н

С
И

Т
Ц

А

Задание 2.
А). 1. ИРНЕАПАУЛЬТОЛБДШКЕРЕСИОЛГКУСМР
2. ТЬОНЕУХЕЛЬОДЮГУМЖЕМЯНДАВФЭЗИЯ
Б).
ТОНАГДАШНАРХИТНАРВАБОЛНАГНЕКС
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Tööleht 8. Iludus Inger
Koostaja: Jelena Lostsina

Красавица Ингер
Когда бог сотворил мир, то тогда же им на реке Алуксе (древнее название Наровы)
была сооружена священная гора и несколько островов. Однажды, на священную
Девичью гору пришел полюбоваться Ильмарине. Рядом, в реке, у подножия горы, он
увидел прекрасных русалок, резвящихся среди волн. Больше всех ему понравилась
русалка по имени Ингер. Она настолько очаровала Ильмарине, что он решил на ней
жениться. Однако отец Ингер, злой и могущественный Водяной, не захотел выдать
дочь замуж за кузнеца. Хотя он знал, что Ильмарине был не простым кузнецом, ведь
это именно он отковал наши серебряные небеса и звезды на них. Не сумев добиться от
Водяного согласия на брак, обратился Ильмарине за помощью к Богу. Тот срочно
собрал в Вийвиконна (волость Вайвара) всех мудрецов из Эстонии и Финляндии. Лишь
один из них посмел ослушаться и не явиться - тот, который жил у Девичьей горы и
дружил с Водяным.
Никому не хотели отдавать русалок мудрец с Водяным, и собравшиеся в Вийвиконде
волхвы ничем не смогли помочь Ильмарине. Видя безуспешность попыток мудрецов,
Бог прогневался, и сказал юноше:
- Ты останешься без жены до тех пор, пока я не развею чары Водяного и не накажу
ослушавшихся меня. Только тогда ты сможешь жениться на Ингер и унести ее на
небеса, к звездам. Я сделаю так, что теперь каждый год будет сильный холод, все воды
и реки будут покрываться льдом. Весной же половодье начнет копать могилу
Водяному. Большое озеро Пейпси (Чудское) пошлет свои льдины через Нарвские
водопады. Льдины по дороге будут прихватывать куски плитняка и этим я уничтожу
жилье, а следовательно и зло тех, кто противится моей воле и женитьбе Ильмарине.
"Нарвские замки и сказки" А.Тынурист, 1924
Построение опорных сигналов к данному тексту
Опорные сигналы (ОС) – это оригинальная обработка текста, при которой
содержание материала кодируется с помощью знаков:
- ключевых слов, фраз;
- забавных рисунков;
- символов;
- схем.

Allikad:
http://rusarhiiv.pohjarannik.ee/article.php?sid=5901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0_(%D0%98%D0%B4%D0%B0%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0)
http://www.forttour.net/legends_rus.html
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Задания для работы с текстом
Методика «Инсерт».
1 этап. Учащимся предлагается система маркировки текста
V «галочкой» помечается то, что им уже известно;
-- знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению;
+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожиданным;
? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать
больше.
2 этап. Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях
отдельные абзацы и предложения.
3 этап. Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в
соответствии со своими пометками в следующую таблицу:
V

+

--

?

4 этап. Последовательное обсуждение каждой графы таблицы.
Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством
отслеживания понимания материала.
Текст для чтения
В Ида-Вирумаа есть все, что характерно для природы других уездов, а также имеется
многое, свойственное только этому региону. Тут сконцентрированы все природные
достопримечательности, которые в других местах встречаются лишь по отдельности.
Пещеры, водопады, девственные леса, болота, солнечные песчаные пляжи, озера, реки,
холмы - все это есть в уезде. В природном отношении Ида-Вируский уезд можно
разделить на три части: страну водопадов, страну гор и страну болот.
Величественная страна водопадов
С севера наш уезд обрамляет величественное северное побережье с глинтом.
Коричневая известняковая масса, перемежающаяся другими каменными слоями и
раскалываемая водопадами и долинами, - нечто единственное в своем роде во всем
мире. Переливающиеся при свете летнего солнца водные струи оживляют массивную
стену глинта, придавая ей очарование и оригинальность. Глубокие каньоны на первый
взгляд кажутся мрачными, однако, пройдясь между растущими там деревьями,
ощутишь мощь и величие природы.
На территории Ида-Вирумаа расположены самые мощные в Эстонии водопады и
пороги с водопадами. Три самых высоких водопада Эстонии находятся именно в ИдаВирумаа. Это валастеский водопад в Онтика, а также карьяоруский и кивисиллаский
водопады в Сака. В Ида-Вирумаа расположен и один из самых многоводных водопадов
Европы - нарвский. К сожалению, он утратил свои былые величие и блеск из-за
электростанции и Нарвского водохранилища.
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Лучшее время для любования водопадами - весеннее и осеннее половодье. Тогда
наблюдением за игрой воды можно насладиться на всех водопадах, когда
стремительные водные потоки несут в море камни, деревья, землю. Это период, когда
ничто не в состоянии остановить буйство природы. Красиво северное побережье и если
смотреть на него летом с моря. Медленно продвигаясь вдоль глинта, можно уже
издалека увидеть переливающиеся водяные полоски - они разнообразят и украшают
коричневый глинт и темно-зеленую стену леса.
Ветреная страна гор
Через Ида-Вируский уезд с востока на запад проходит серая гряда холмов.
Естественные вершины сменяются искусственными горами, цвета холмов меняются от
белого до черного, растительность здесь буйствует либо прозябает. Все это находится в
единой мысленной горной гряде, делящей Ида-Вирумаа пополам.
Есть тут искусственные горы, на вершинах которых дует пронзительный холодный
ветер и куда снег выпадает первым. Это не чудо, если теплым летним утром на
вершине горы лежит иней и дует сильный ветер, в то время как у подножия погода
хорошая. Тут в нашем уезде расположена и самая высокая в Северной Европе
искусственная гора - кивиылиский золоотвал. Длинную цепь зольных гор плавно
продолжают холмы Синимяэ и разреза "Нарва", образующие почти непрерывную "ИдаВирускую горную гряду" от Ульясте до реки Нарва.
Мистическая страна болот
Покрытые туманами болота расположены на юге Ида-Вирумаа. Меж больших лесов
темнеют бездонные топи и трясины. Крупнейшие болота Эстонии расположены в
Алутагузе. Девственные и дикие болота таят в себе древние затонувшие деревни, поля
давних сражений, неизвестные ценности и чудесные виды. После создания Нарвского
водохранилища затоплены оказались многие деревни
Ида-вируские болота и топи очень разные: непроходимые болота Мусталадва,
привлекающее ягодников болото Мурака, цивилизованные и гостеприимные болота
Сели и Рюйтли... И еще много своеобразных больших и маленьких болот во всем уезде.
Наш край достоин того, чтобы любоваться им при любой погоде и в любое время года.
Давайте гордиться тем, что мы живем в таком живописном краю, - и будем по мере сил
открывать его для себя!
Марко КАЛДУР,
путешественник

135

Tööleht 9. Ellen Niiduga Midrimaal
Koostaja: Irina Piksar

(русский язык, обществоведение, эстонская
литература)
Прочитай текст о проходящем в Тапа конкурсе чтецов.
Каждую весну, начиная с 2009 года, в Тапа проходит республиканский Конкурс
чтецов, посвящённый творчеству Эллен Нийт.
Каждый уезд Эстонии присылает лучших участников на конкурс, проходящий в
Тапа.
Как родилась идея проводить конкурс?
Автором идеи является Марика Раюр. В своей статье «Интервью с собой» М.
Раюр пишет, что идея о проведении конкурса стихов, написанных Эллен Нийт,
пришла ей несколько лет назад. Похожие конкурсы стихов эстонских поэтов (Л.
Койдула, А.Х.Таммсааре и др.) проводятся в разных городах Эстонии. Почему
бы и в Тапа не организовать что-то подобное? Почему выбрали Эллен Нийт,
которая жила и училась в Тапа всего 5 лет? Причин несколько. Во-первых, это
возможность сделать популярной среди учащихся младших классов традицию
чтения детских стихов эстонских поэтов. Во-вторых, Э. Нийт в Тапа написала
свои первые стихи. В-третьих, это Крылль, этот герой появился именно в Тапа!”
газета Sõnumed, 20.03.09
По условиям конкурса определяются лучшие чтецы стихотворений в двух
возрастных группах: с 1 по 3 класс и с 4 по 6 класс.
Каждый участник должен выразительно прочитать наизусть два стихотворения
Эллен Нийт.
При регистрации нужно указать:
1) имя и фамилия участника
2) школа, класс
3) уезд, город
4) имя и фамилия руководителя
5) телефон и электронный адрес участника
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6) название стихотворений, которые будут представлены на конкурсе
1 задание. Ответь на вопросы.
С какого года в Тапа проводится конкурс стихотворений Э.Нийт?
___________________________________________________________________
Кому пришла идея проведения этого конкурса?
___________________________________________________________________
Ученики каких классов могут принимать участие в конкурсе?
___________________________________________________________________
Сколько стихотворений должен выучить каждый участник?
___________________________________________________________________
Что связывает Эллен Нийт с Тапа?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2 задание. Зарегистрируйся на конкурс.
1).___________________________________
2).___________________________________
3).___________________________________
4).___________________________________
5).___________________________________
6).___________________________________
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3 задание. Как ты думаешь, каким должно быть чтение, чтобы оно было
признано лучшим?

Allikad:
http://www.tapa.lib.ee/wp-content/uploads/2012/09/JUHEND_2013.pdf
http://www.elk.ee/?page_id=8071
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Tööleht 10. Pille- Riin
Koostaja: Irina Piksar

Рабочий лист для 4 класса (русский язык)
Эллен Нийт - эстонская поэтесса и писательница, училась в школе Тапа с 1938
по 1943 год, именно в этом городе родились её первые стихи и был придуман
Крылль.
Эллен Нийт автор книги про Пилле- Рийн, первую главу из этой книги мы
предлагаем вам прочитать.
Пилле- Рийн
Пилле-Рийн – это девочка. У неё есть папа и мама. Вернее, у папы и мамы есть
Пилле-Рийн. А у неё у самой есть кукла Анне и резиновая собака. Из собаки
можно выпустить воздух, и тогда она как неживая. Когда в собаке воздух, её
зовут Понту. А когда она пустая, у неё имени вообще нет.
У самой Пилле-Рийн даже два имени – Пилле и Рийн. Это потому, что когда
Пилле-Рийн родилась, мама хотела назвать её Пилле, а папа – Рийн. Оба
имени были красивые вот и получилось: Пилле-Рийн. И так и осталось – ПиллеРийн.
Пилле-Рийн пять лет. Это очень важно, потому что как раз позавчера у неё был
день рождения, и дедушка подарил ей копилку. Эта копилка – четырёхугольная
деревянная коробка. В крышке у неё щель – туда можно просунуть монетку. А
ещё на крышке картинка: серая башня Длинный Герман, зелёные деревья,
синее небо, а на башне флаг. Флаг красный и развевается, как настоящий.
Пилле-Рийн копит пятаки, потому что ей самой пять лет. Их там уже три штуки.
Но от всего этого у Пилле-Рийн новая забота: в будущем году ей исполнится
шесть лет, а шестикопеечных монет вообще не бывает. Это точно, потому что
так сказал папа. И когда Пилле-Рийн спросила: «Что же тогда будет?» – папа
только улыбнулся и сказал: «Тогда будет видно».
Папа Пилле-Рийн пишет книги. Но только для взрослых, а не для Пилле-Рийн.
Мама по утрам учит детей в школе, а вечерами она дома. Днём Пилле-Рийн – с
папой. Папа в своей комнате работает, а Пилле-Рийн в другой комнате играет.
А третья комната пустая. Когда Пилле-Рийн уходит гулять, тогда и вторая
комната пустая тоже.
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У Пилле-Рийн две жёлтые, как солома, косички, на их концах – ленты. Ленты
синие, или красные, или в клеточку – какие мама утром завяжет.
Глаза у Пилле-Рийн синие, а когда светит солнце, в них золотые крапинки. Так
сказал дедушка, и так оно, наверное, и есть.
1. Ответь на вопросы.
Почему у девочки двойное имя?
___________________________________________________________________
Сколько лет Пилле-Рийн?
___________________________________________________________________
Что дедушка подарил Пилле-Рийн на день рождения?
___________________________________________________________________
Кем работают родители Пилле-Рийн?
___________________________________________________________________
Какого цвета глаза Пилле- Рийн?
___________________________________________________________________
2. Найди в тексте описание дедушкиного подарка и нарисуй картинку,
которая была на крышке копилки.
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3. Запиши, какие ещё игрушки могут быть у Пилле- Рийн.

4. Хотелось бы вам больше узнать об этой милой девочке?_________________
Если да, то до встречи на страницах книги “Пилле- Рийн”!

Allikad:
Эллен Нийт. "РАССКАЗЫ О ПИЛЛЕ-РИЙН"
("Детская литература", 1967 год, художник Сильве Вяльял, пер.с эстонского Г.Демыкиной и
Л.Ольшак)
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Tööleht 11. Tapa raudteesõlm. 4. klassile
Koostaja: Irina Piksar

Рабочий лист для 4 класса
(обществоведение, природоведение, математика, русский язык)
1. Прочитай внимательно текст.
Тапа — железнодорожная станция в городе Тапа. Находится на расстоянии 77 км от
Балтийского вокзала, 112 км от станции Тарту и 132 км от станции Нарва.
На станции останавливаются пассажирские поезда, следующие из Таллина в Тарту,
Раквере, Нарву, Санкт-Петербург и Москву. Из Таллинна в Тапа скорый поезд идёт 50
минут.
1. Впиши в таблицу расстояние от Тапа до городов Эстонии.
Таллин
Тапа

км

Тарту

Нарва
км

км

2. Отметь значком галочка верные утверждения.
 На станции останавливаются грузовые поезда, следующие в Тарту.
 На станции останавливаются пассажирские поезда, следующие в Нарву.
 Поезд из Таллинна в Тарту идёт 50 минут.
 Скорый поезд из Таллинна в Тапа идёт 50 минут.


3. Внимательно рассмотри карту. На ней отмечены железнодорожные пути
Эстонии. Большим жёлтым кругом отмечены большие станции, маленькиммаленькие.
 Выпиши названия всех крупных железнодорожных станций Эстонии.
_________________________________________________________________________
 Какие станции отмечены на пути из Таллинна в Нарву?
_________________________________________________________________________
 Есть ли железная дорога на островах?
_________________________________________________________________________
 На какой станции нужно сделать пересадку, чтобы попасть из Тарту в Нарву?
_________________________________________________________________________
 На какой станции нужно сделать пересадку, чтобы попасть из Пярну в
Вильянди?
__________________________________________________________________________
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4. Какие из полученных знаний помогут тебе планировать путешествие? Отметь
значком галочка.
 Расстояние между городами.
 Где можно сделать пересадку.
 Во сколько отправляются поезда.
 На острова невозможно попасть по железной дороге.
 В Эстонии есть разрушенные (недействующие железные дороги)
Это интересно
24 октября 1870 года была открыта первая в Эстонии железная дорога Палдиски—
Ревель (Таллинн) —Нарва. В 1877 году открылась железнодорожная линия Тапа—
Дерпт (Тарту).
4. Ответь на вопросы.
Сколько лет назад была открыта первая железная дорога в Эстонии?
________________________________________________________________________
Через сколько лет после открытия первой дороги открылась линия Тапа- Дерпт?
________________________________________________________________________
Allikmaterjal:
http://www.quickiwiki.com/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
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TÖÖLEHTEDE KOGUMIK. SeiklusValgejõgel
Koostaja: Natalja Roditsenko

Содержание:
1.Начало. Общие сведения.
2.Поркуни.
3.Обитатели реки. Рыбы.
4.Вахакульму. Водяная мельница.
5.Родники.
6.Тапа. Музей.
7.Путешествие на каноэ.
8.Заключение.
Тематическая группа: I kodulooline (Virumaa, maakond, vald, kodukoht, sümbolid,
ajalooliselt olulised ehitised, loodusobjektid)
Возрастная группа: I I школьная ступень, 5-6 класс. (В 5 классе перекликаются
темы по природоведению «Реки», «Вода как жизненная среда» и по истории
«Источники, музеи»)
Цели данной работы:
1.Уметь увидеть разнообразие окружающей среды – не только как природную,
культурную и социально-экономическую среду, но и все аспекты как единое целое.
2.Учиться видеть роль реки в жизни человека.
3.Учиться ценить и хранить чистую природу.
4.Воспитание умения слушать и наблюдать.
5. Расширение кругозора учащихся.
6. Воспитание любви к родине.
Комплект можно расширить и дополнить, доработать. К сожалению, автор поздно
узнал о конкурсе.
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Tööleht 12a. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕВАЛГЕЙЫГИ
Koostaja: Natalja Roditsenko

Валгейыги - одна из четырех наиболее протяженных рек, впадающих в Финский залив.
Она берет начало в озере Поркуни, протекает по территории ландшафтного
заповедника Пыхья-Кырвемаа и впадает в залив Хара у Локса. Река Валгейыги
расположена в треугольной долине с обрывистыми берегами, которая расширяется к
морю и достигает ширины 100 м.

http://www.tapa.ee/kaart

1.Работа с картой. Выпиши населенные пункты, через которые протекает река:
П_ _ _ _ _ И
В_ _ _ _ _ _ _ _ У
М_Е
Т__А
2.Вычисли длину реки, решив последовательно примеры:
+ +
:
-х
:
+
=
км.
10
80
2
35
10
4
60
3.Каким способом можно при помощи щепки измерить примерную скорость
течения реки? Попробуй сам провести этот опыт.
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Tööleht 12b. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГИ
Koostaja: Natalja Roditsenko

1.Прочитай текст о Поркуни.
Река Валгейыги берет начало на возвышенности Пандивере из озера Поркуни. По
преданиям, в 13 веке река Валгейыги была такой полноводной, что датчане, прибывшие
со стороны Финского залива, смогли добраться до самого Поркуни на своих кораблях.
В связи с этим событием, долину, которая находится при выезде из Поркуни в
Выхмету, неподалёку от Леммикюла, называют Тааниорг (датская долина). Поркуни
состоит из четырех озер. В озере Суурярв можно увидеть несколько плавучих
островков. Вокруг северо-западной части озера проходит тропа энергии.
Путешествуя по ней, можно увидеть исток Валгейыги, карстовые воронки и самую
высокую ель в Поркуни. Начинается тропа и заканчивается около музея известняка,
который разместился в надвратно-сторожевой башне старинного замка на острове
Кюнгассааре посреди озера Поркуни.
Башня осталась от построенного в XV веке замка, который основал таллиннский
епископ Симон фон дер Борх. От его имени замок получил свое название
Боркхольм (Борхгольм). Замок был разрушен во время Ливонской войны в XVI
веке. Позже эти места принадлежали роду фон
Тизенхаузенов, с которыми связана печальная
легенда о баронской дочери, утопленной в озере
Поркуни. В 1969 году эта легенда вдохновила
эстонского композитора Эдуарда Тубина и писателя
Яана Кросса на создание одноименной оперы
«Барбара
фон
Тизенхаузен».
Последними
владельцами
имения
Поркуни
были
фон
Ренненкампфы, которые перестроили имение в 19
веке.
www.visitestonia.com/ru/музей-плитняка-поркуни
В Поркуни всегда добывали известняк. Из него
строились
окрестные
здания,
производилась
известь. Отсюда
добывался
материал
для
строительства дворца Кадриорг в Таллинне. По
инициативе старейшины уезда Марко Померантса
в 1992 году в башне замка был открыт Эстонский
музей известняка - единственный такой музей в мире. Здесь выставлены образцы
эстонского известняка, фотографии построек из него, схемы и карты, рассказывается о
карстовых явлениях. В музее представлена выставка работ, посвященных известняку,
известного эстонского фотографа Тыниса Саадре.

2. Ответь на вопросы по тексту:
1) На какой возвышенности расположен исток Валгейыги?
2) Чем знаменито одно из озер Поркуни Суурярв?
3) Где проходит тропа энергии?
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4) Где находится музей известняка?
5) Почему замок в Поркуни носил название Боркхольм (Борхгольм)?
6) Для строительства какого дворца в Таллинне добывался известняк в Поркуни?
7) Почему известняк имеет особое значение для Эстонии?
3. На возвышенности Пандивере много карстовых форм. Найди информацию об
этом и составь краткое сообщение.
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Tööleht 12c. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГ И
Koostaja: Natalja Roditsenko

Валгейыги всегда славилась обилием рыбы, особенно в низовом течении, и была
любимым местом для рыболовов.
1.Что, по твоему мнению, пригодится из этих предметов для рыбалки? Обведи.

Какие еще вещи и предметы ты бы взял на рыбалку?

2. Помоги рыбаку добраться до рыбки:
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3. Найди названия 10 рыб, которые водятся в реке Валгейыги:

оИ а в то л п я
ь Г г р нц е з а
сФо р ел ь н ь
о Х н а лим н о
сУи р аху е г
о Г мы г к х ф е
лОм б оа п о и
а Р о е иа о е л
б Ь о ц оо о ь и
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Tööleht 12d. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГИ
Koostaja: Natalja Roditsenko

1.На берегу реки Валгейыги недалеко от Вахакульму находятся развалины
старинного здания.

https://et.wikipedia.org/wiki/Vahakulmu
Разгадай слова и узнаешь, как использовалось это здание.

наоВдяя
ньалцМеи

2.Найди информацию о подобных зданиях по адресу:
http://miksike.net/docs/karilatsi/ehitised_veskid_i.htm.
Изучи эту информацию и ответь на вопросы:
1) К какому веку относятся первые упоминания о мельницах?

2) Кому принадлежали мельницы в старину?

3) Почему водяные мельницы были больше распространены в Южной
Эстонии?
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4) Где была построена самая большая водяная мельница Балтии?

5) Что означает пословица "Kaks kova kivi ei tee head jahu." (Два твердых камня
не сделают хорошую муку.)?

3.На всех изображениях закрась водяное колесо.
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Tööleht 12e. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГИ
Koostaja: Natalja Roditsenko

В волости Тапа в долине реки Валгейыги справа по ее течению можно найти
родники Коннавере, которые находятся под защитой государства.

http://www.maavald.ee/kuvavoistlused/10225-lisa/24-129
1.Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив «+»
или «-».
1) В родниках вода пресная.
2) Самые крупные родники Эстонии расположены на возвышенности Пандивере и
в ее окрестностях.
3) На склонах Пандивере родники дают начало 11 рекам, в том числе и
Валгейыги.
4) Расход воды Коннавере составляет 90-200 литров в секунду.
5) Для сохранения чистоты подземных вод на возвышенности Пандивере создан
водный заповедник.
6) Создание заповедника стало частью фосфоритной войны.
7) Фосфоритная война – выступления против добычи фосфоритов во второй
половине 1980-х годов.
1
2
3
4
5
6
7
2. Почему мы должны бережно относиться к родникам?
3.Работа в парах: придумайте и нарисуйте плакат на тему «Охраняйте родники!»
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Tööleht 12f. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГИ
Koostaja: Natalja Roditsenko

Путешествуя по реке, мы добрались до города Тапа. Давай отправимся в
городской музей и посмотрим его коллекции.
1.Отгадай загадки и узнай, какие старинные предметы хранятся в музее Тапа.
1

2

3

4
5

По горизонтали:
1. По полотняной стране, по реке простыне плывет пароход то назад, то вперед, а за
ним такая гладь - ни морщинки не видать.
3. Стригли, щипали, а после чесали, чисто, пушисто – к доске привязали!
5. Стоит на кухне – золотой король. Чай пить изволь!
По вертикали:
2. Сперва зазвонит он обычным звонком, потом говорит чьим-нибудь голоском.
4. Через реки, через горы слышим музыку и говор. Нам услышать их помог этот
чудо-сундучок.
5. Прыг – скок с пятки на носок. Вот и срезан колосок.

2 .Найди эти предметы на сайте музея по адресу:
http://www.tapamuuseum.ee/?leht=arhiiv. Распредели их по группам:
Предметы, которые не используют
в современной жизни.

Предметы, которые используются
сейчас в усовершенствованном виде.

3. Нарисуй эти предметы.
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Tööleht 12g. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГИ
Koostaja: Natalja Roditsenko

Течение реки Валгейыги извилистое, местами становится порожистым. Вдобавок к
этому по берегам прекрасная природа. Поэтому эта река является одной из самых
популярных среди гребцов. По этому поводу даже появилась присказка: «Каждые
шесть минут на Валгейыги можно встретить каноэ или байдарку».
1.Как ты думаешь, какое время года наиболее популярное среди гребцов?
Почему?

2.Предположи, с какими трудностями могут столкнуться гребцы на реке?
3.Плотины каких животных можно часто встретить на реке? Для чего они их
строят?

4.Очень часто путешествие для гребцов начинается около города Тапа, где можно
увидеть старую плотину. Изучи фотографии и подумай, какое здание находилось
там ранее.

http://www.tapamuuseum.ee/?leht=ajalugu/toostused
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Tööleht 12h. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГИ
Koostaja: Natalja Roditsenko

Вот и подошло к концу наше путешествие по реке Валгейыги.
1.Работа в паре: составь кластер на тему «Значение реки в жизни человека»

Значение реки в
жизни человека

2.Напиши небольшое рассуждение на тему: «Почему река называется Валгейыги?»

3.Напиши синквейн «Валгейыги»
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Töölehtede komplekt. Seiklus Valgjõel. Abiks õpetajale.Vastused
Koostaja: Natalja Roditsenko

РАБОЧИЙ ЛИСТ №1.
1.Населенные пункты: Поркуни, Вахакульму, Мое, Тапа.
2.Длина реки - 85 км.
3.Способ измерения примерной скорости течения реки: на измеренном участке
реки вычислить время проплыва щепки; разделив расстояние на время проплыва,
получим скорость течения (выбираем по возможности безветренную погоду).
РАБОЧИЙ ЛИСТ №3. Ключ к заданию 3:
(C4, E) налим

(B3, E) форель

(C6, N) минога

(F5, W) хариус

(A7, N) лосось

(I1, SW) язь

(D5, S) рыбец

(H1, W) плотва

(B5, S) угорь

(E7, NE) окунь
A B
C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

E

F

G

H

I

оИ а в то л п я
ь Г г р нц е з а
сФо р ел ь н ь
о Х н а лим н о
сУи р аху е г
о Г мы г к х ф е
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а Р о е иа о е л
б Ь о ц оо о ь и
157

РАБОЧИЙ ЛИСТ №5.
1
+

2
+

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

РАБОЧИЙ ЛИСТ №6.
1 У 2 Т Ю Г
Е
3
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Ф
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4
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Р

И

П
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №7.
1.Весна, так как в это время река наиболее полноводна.
3.Бобры.
Используя палки, ветки, ил, камни и глину, бобры строят плотины для того, чтобы изменить
направление водного потока. Плотины бобров внизу (под водой) могут достигать толщины свыше 3
метров, вверху же они сужаются до 60 сантиметров, но при этом так прочны, что могут легко удерживать
тяжесть не только человека, но и лошади.

Изменение водного потока необходимо бобрам для того, чтобы вода затопила другие
места и образовался пруд, где они будут строить себе домик («хатку»).
4.Гидроэлектростанция.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВАЛГЕЙЫГИ.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
РАБОЧИЙ ЛИСТ №1
1.A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001.
2.Eesti jõgede ja järvede seisund ning kaitse. Tallinn, 1994.
3.http://www.tapa.ee/kaart
4.www.bibliotekar.ru/7-parki-i-zakazniki/28.htm
РАБОЧИЙ ЛИСТ №2
1.Интернет-ресурсы
www.visitestonia.com/ru/музей-плитняка-поркуни
www.visitestonia.com/ru/озеро-поркуни
www.castle.lv/est/porkuni.html
balticway.ru/muzej-plitnyaka-porkuni/
2.Loodusmälestised. 15, Lääne-Virumaa. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2005.
3. Looduskaunis Lääne-Virumaa, 2012.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №4
1.https://et.wikipedia.org/wiki/Vahakulmu
2.http://miksike.net/docs/karilatsi/ehitised_veskid_i.htm
РАБОЧИЙ ЛИСТ №5
1.Интернет-ресурсы
http://www.maavald.ee/kuvavoistlused/10225-lisa/24-129
http://gi.ee/loodusmalestised/16_Laane-Virumaa_Tapa_ja_Kadrina_vald_2007.pdf
http://emumagi.onepagefree.com/?id=17606&onepagefree=a55a57e309dca6fbea0809c98d6e
99d3
2.А. Конт, К. Кукк. Физическая и социальная география Европы. 9 кл. Авита,
2014.
РАБОЧИЙ ЛИСТ №6
http://www.tapamuuseum.ee/?leht=arhiiv

РАБОЧИЙ ЛИСТ №7
http://www.tapamuuseum.ee/?leht=ajalugu/toostused
http://www.hot.ee/putesestvujem/kanuu/valgejogi.html
http://www.eestigiid.ee/?SCat=39&CatID=0&ItemID=1111

Pildid on võetud:
1. http://razvitierebenka.info/raskraski/korova.html
2. http://razukraska.ru/animals/raskraska-zayac.htm
3. http://razykrashkin.ru/onlajn-raskraska-polosatyj-kot/
4. http://raskraski.link/1873/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8.html
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