Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õpilased osalevad projektis “Eesti ilu ja võlu”, mis kestab 7 kuud,
01.12. 2011 kuni 30.06. 2012.a.
Projektis osaleb kokku 150 erinevat õpilast (4.-12.kl), kellest vähemalt 50% (75 inimest) on EKRK
või/ja MKI koolilapsed. Projekti peamised tegevused on seotud Tallinna muuseumitega. Pakume
huviäratavaid programme, mis laiendaks õpilaste silmaringi, sest mida rohkem nad on käinud ja
näinud, seda südamelähedasem see maa nendele õpilastele on.
4.-6. klasside õpilased võtavad uuest muuseumi Miia-Milla-Minda jõuluprogrammist osa, mis on
seotud rahvakalendri tähtpäevadega. Nad teevad näputöid, mängivad vanu mänge, proovivad selga
vanu rõivaid. Õpilastel tekib harjumus võtta Eesti kultuurielust osa, nad õpivad tundma eesti
rahvakalendrit, tähtpäevade kombeid.
Veel 4.-6.klasside õpilased külastavad Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumi, kus on välja on pandud
mitmesuguses kujus kandled, karjapasunad, sikusarved, vile- ja roopillid, parmupillid, hiiukandled,
viiulid, lootspillid ning mitmed teised Eestimaal kasutusel olnud ja olevad pillid. Õpilastel meeldib
külastada seda muuseumi, kus saab endal ka mängida pilli.
Suurgildi hoone, kus asub Eesti Ajaloomuuseum, on Tallinna üks vanimaid ja esinduslikumaid
keskaegseid ehitisi. 7.-9.klasside õpilased saavad seal tutvuda keskaegse Tallinnaga, linna eluga,
linlaste riietega, käsitöölaste elulaadiga jne.
7.-9.klasside õpilastel on huvitav näha Meremuuseumis vanu kaarte, nad otsivad sealt Tallinna
asukohta, loevad millised olid varem Tallinna nimed, näevad vanu purjelaevu jne.
Kadrioru loss ja park on üks lemmikpaiku nii turistidele kui ka linnarahvale. Kadrioru lossi lähevad
10.-12.klasside õpilased. Kadrioru lossi ekskursiooni käigus tutvuvad nad antiikmütoloogia ning
piibliaineliste lugudega, mis peidavad end lossi asuvates maalides ja skulptuurides.
Gümnaasiumi õpilased (10.-12.kl) saavad tutvuda tervislike eesti toitudega ja selle mõju meie
organismile. Loengul räägitakse millist toitu tehti vanasti eesti peredes, mille poolest olid nad
kasulikud inimesele.
Meie kooli õpilastele meeldib käia erinevatel ekskursioonidel, õppida väljaspool kooli, hiljem
õpetajate ja sõpradega vestelda, arutleda, vaielda ja väidelda nähtu ja kuuldu üle. Koolis ja kodus on
täna materiaalsed võimalused piiratud, õpilased võtavad projekti ekskursioonidelt hea meelega osa
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ning see annab õpilastele võimaluse lõimuda Eesti ühiskonda, kasutades klassivälist tööd, suurendada
eesti keele õpet ja ühiskonnaga kohandumise motivatsiooni.
Projekti läbiviijad on meie lütseumi eesti keele õpetajad: Elvi Vaarmann, Ljudmilla Männamets,
Irina Viriassova, Alla Matuzova, Jelena Konopljova, Marina Gevorgjan.
Projekti tegevust rahastatakse: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja
Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed, Euroopa Liidu
kaudu.
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