
TSG õpilaste soovid Eesti muuseumitele 2020 

• Hea Loodusmuuseum, soovin sulle öelda, aitäh. Ma õppisin ja nägin palju 

uusi asju. Ma nägin palju erinevaid loomi, linde ja putukaid. Õppisin ka milliseid 

taimi Eestis elab. Kõige rohkem meeldis mulle nahkhiir näitus. Õppisin kuidas 

nad kuulavad ja mida nad söövad. See oli üks kõige parematest muuseumidest 

mida ma olen külastanud. Ma tahaksin sinna uuesti minna. Ma soovin 

muuseumile öelda kõige head ja palju jõudu. 

• Sõjamuuseum, mulle meeldis näha erinevaid pilte vanasti kasutatud 

vahenditest (kaitseriided, gaasimaskid) mis seinade peal olid ning ka 

mannekeenid vanaaja inimestest. Mulle meeldis pikk tunnelkäik ja kummituse 

lugu. Kuulasime audiogiidi, kes rääkis käikude ajaloost. Käikudel oli mitu 

sissepääsu. Läbi aegade on käike kasutatud erineval eesmärgil - varjumiseks 

sõja ajast, gaasi rünnaku õppusteks. Nõukogude ajal elasid seal punkarid, 

taasiseseisvuse alguses elasid seal kodutud. Ma soovin muuseumil rohkem 

külastajaid ja ilusat suve. 

• Ma soovin tänada kõiki Ajaloomuuseumi inimesi, kes töötasid selle 

projekti juures. Just veel tänaste tingimuste juures, kus virtuaalne külastus on 

turvaliseim võimalus kõikidele. Sain palju uut ja huvitavat teada. Balti keti 

planeerimine käis uskumatult kiiresti, arvestades ka seda, et tehnoloogilised 

vahendid olid hoopis teised. Teie virtuaalnäitus on sama hästi välja mõeldud. See 

on informeeriv ning inimestele, kes soovivad veel põhjalikumaid teadmisi, on 

olemas lisalugemist. Aitäh imelise ja hariva näituse eest! 

• Mina käisin virtuaaltuuril sõjamuuseumis. Ma nägin erinevaid sündmusi, 

mis toimusid esimese, ning teise maailmasõja ajal. Veel nägin ma millised nägid 

välja punkrid. Mulle jäi meelde milline nägi välja külgkorviga mootorrattas. Minu 

meelest oli see virtuaaltuur väga põnev.  

 Hea muuseum soovin sulle öelda, et need müürid olid suured ja 

huvitavad. Samuti olid huvitavad need kahurid ja nende nimed. Ma soovitan teha 

kuidagi moodi mingit kahurit laskma mitte neid suuri palle vaid midagi vähem 

ohtlikumat. Võiks näiteks lasta kahuritest uuel aastal suuri värvilisi paberi palle. 

• Linnamuuseum soovin sulle öelda, et tööta ikka korralikult! Mulle jäi 

meelde, et Vana Toomas on peaaegu 500 aastat vana. Mulle meeldis Vene 

muuseum. Soovitan muuseumil korralikul inimestele lahti seletada, mis sell ajal 

toimus. 

• Varasemalt polnud ma Balti kettiga niivõrd kursis kui näiteks teiste ajaloo 

perioodidega. Soovin öelda, et Ajaloomuuseumi näitusel on põhjalikult ja minu 

arvates arusaadavalt ära seletatud Balti keti tähendus eestlastele, lätlastele ja 

leedulastele ning ma õppisin Balti ketti kohta palju. Näiteks arvasin ma kogu aeg, 

et see seisnes kõigest rivis seismisest ja kätest kinni hoidmisest, kuid ma ei 

teadnud, et seal anti sõna ,,vabadus'' keti mõlemast otsast keskele edasi. Minu 

arvates on see erakordne ja suursugune ning tekitab minus uhkust oma juurte 

üle.  



• Hea sõjamuuseum - soovin sulle öelda, et see video oli väga põnev ja 

minu jaoks kasulik. Ma õppisin erinevate püsside kohta - kui nii on paslik öelda- 

väga palju erinevaid asju. Nende nimesid, päritolu ja muud seesugust. Üllatav 

oli, et mõnda teises maailmasõjas kasutatud relva kasutatakse ka tänapäeval. 

• Hea muuseum Vabamu - soovin sulle öelda, et külastasin Teie 

virtuaalnäitust "Ajalugu asjades". Mulle meeldis see idee, et inimestel endal 

lastakse see näitus kokku panna ehk igaüks võib seda näitust ka ise täiendada. 

Hea on näha päris esemeid ja lugeda lugusid, mis on päriselt kunagi juhtunud, 

sest need mõjuvad tõsiseltvõetavalt ja ka traagilisemalt. Näiteks kirja pandud 

mälestustest sain teada, et küüditamishommikul anti ainult 20 minutit asjade 

pakkimiseks ning inimesi toimetati loomavagunites Siberisse, milles olid väga 

halvad tingimused.  

• Vene muuseum meeldis mulle kõige rohkem, sest sain sealt kõige 

rohkem uusi teadmisi. Mulle jäi meelde see osa, kuidas Vene mehed käisid 

kauplemas. 

• Hea Ajaloomuuseum - soovin sulle öelda, et näitus, mida külastasin, oli 

väga informatiivne ja sain palju uut teada. Meelde jäi näiteks just see, kust Balti 

kett inspiratsiooni sai ja keda on see inspireerinud, sest sellest pole varem nii 

palju räägitud. Üldiselt oli palju huvitavat juttu, millest pole varem midagi 

kuulnud. See oli hästi huvitav ja sain olukorrast ülevaate erinevatest nurkadest. 

Soovitaksin lisada veidi rohkem pilte, kui see on võimalik, sest fotod annavad 

jälle täiesti uut ja teistsugust ettekujutust. Kokkuvõttes on aga tegemist väga 

huvitava näitusega, mida soovitaksin igaühel külastada. Aega ei läinud ka nii 

palju, mille tõttu tundus näitus lõpuni põnev! 

• Hea Linnamuuseum - soovin sulle öelda, et nägin kummitust Kristiine, 

kes elas linnamuuseumi majas koos oma mehe Hans Viianti ja veel 6 lapsega. 

Lisaks sain teada, mida laevadega Eestisse toodi ja mida eestlased ise müüsid. 

Meelde jäi see, et kõige tähtsam kaup, mida meie maal ei leidunud on sool ja 

soolaga saab toitu säilitada. Lääne poolt toodi kauneid kangaid. Ning meilt lääne 

poole viidi paekivi, puitu, karusnahka, teravilju ja mett. 

• Sõjamuuseumis nägin ma väga  palju toredat, millest ennem aru ei 

saand. Mulle jäi meelde ringkäik esimesel korrusel. Väga huvitav oli ringi vaadata 

punkris, kaitseliidu toas ja külma sõja tubades. Minule meeldis muuseumis väga 

ja ma arvan, et muuseumisse polekski rohkem midagi vaja. See muuseum on 

üks parimatest, kus ma käinud olen!! 

• Hea ajaloomuuseum - soovin sulle öelda, et jutt Balti kett ja selle 

vajadus korraldamiseks oli huvitav jutt, aga jutt oli mulle vahel väga 

arusaamatu, näiteks võiksite kasutada lihtsamat keelt millest oleks parem 

arusaada või mingi kaks varjanti mida sa saaksid valida, näiteks pange kaks 

varjanti mida saab valida, näiteks Lihtsustatud teks või Kirjalik tekst. Mulle väga 

meeldis, et te panite suured pildid kõrvale selle teema kohta. Ma sain ka uusi 

teadmisi, näiteks, et on olemas selline leping nagu MRP mis aitas ka kaasa Balti 

ketti tekkimisel, ja muidjugi sain ka palju täpsemat infot selle kohta millal täpselt 

midagi juhtus jne. Meeldis ka see, et Te andsite lisa materjali mida lugeda 

inimestele keda hakkas see huvitama. 



• Hea muuseum - soovin sulle öelda, et mulle väga meeldis. Mulle jäi 

meelde, et muuseumis olid pruunkaru ja mõõkkala. Mina tahaksin soovitada teha 

paar dinosaurust. See oleks hea.  

• Sellest Loodusmuuseumist sain teada palju loodusest, nägin palju 

huvitavaid loomi ja taimi. Mulle jäi meelde jutt Nõmme-tähniksinitiibust sain 

teada nende toitumisest ja nende eripäradest. Minu lemmmik näitus oli Müstiline 

ürgmeri, seal sai teada palju jääajast ja tänapäevast ja palju veealustest 

loomadest. Mulle meeldis see muuseum väga ja külastaksin seda kindlasti veel. 

• Teie muuseum oli väga huvitavalt kokku pannud jutu-ja pildiseeria. Sain 

teada palju sõjaaegsest elust ja olust, natuke kurb oli ka aga siiski väga põnev 

oli tutvuda teistmoodi ajastuga. Kõige rohkem meeldis mulle vaadata pilte aga 

jutt oli ka väga põnev. Jätkake samas vaimus ja tehke veel selliseid põnevaid 

näitusi internetis! 

• See loodusmuuseum oli väga huvitav. Nägin palju toredaid loomi. 

Meelde jäi et keiserpingviin elab Antarktikas. Virtuaalnäitus Eesti metsad ja 

niidud. soovitada pole midagi. 

• Vabamu - mulle meeldis väga lugeda inimeste mälestustest seoses 

küüditamisega. Lugesin läbi kõik lood ja mulle pakkusid need väga huvi. Olete 

hakkama saanud suurepärase virtuaalnäitusega. Minu vanavanaema, keda 

kahjuks kunagi näinud ei ole on ka kirjutanud küüditamisest seoses minu ema 

koolitööga, seda näitust uurides tuli meelde. Mulle on alati põnev olnud kuulata 

vanavanemate ajast pärit lugusid. Aitäh! 

• Miia-Mildas nägin palju toredaid mänguasju millega on kindlasti tore 

mängida. Mulle jäi meelde, et ütlesid ühe muuseumi koha kohta, et seal oli enne 

kinoaparaat millega korraldati filmiõhtuid 

• Hea Linnamuuseum soovin sulle öelda, et ma nägin palju erinevaid torne 

ja müüre mis olid väga põnevad. Mulle jäi meelde see, et Tallinna alguseks 

loetaksegi seda kui Taani kuningas Voldemar lasi siia oma kindluse ehitada. Mulle 

meeldis Peeter 1 majamuuseum. Tahaksin soovitada, et jätkake sa  

• Mulle meeldis kuidas Siim Õismaa rääkis II maailmasõja kohta. Mulle jäi 

meelde, et püss nimega Thompson ehk "Tommy Gun" mis oli väga hea, kuid 

väga kallis, et teha see oli umbes 127 dollarit. Kuid automaat püstolid olid palju 

odavamad nt üks inglismaa oma oli vist 23 naela. Mulle meeldiski rohkem 

sõjamuuseum. Mul eriti soovitusi ei ole, kuid ta võiks näidata millised oli keelatud 

relvad maailmasõdades.mas vaimus ja sama põnevalt kui ennem. 

• Hea linnamuuseum soovin sulle öelda, et oli väga huvitav videotuur! 

Meeldis kõik, kuid toon välja paar näidet, mida ma ei teadnud, kuid nüüd tänu 

teile sain teada: 1570 aastal linnas levis katk ja paljud inimesed said kannatada- 

oli raske aeg. Liivi sõjas vaenlased tulistasid Kiek de köki seinale suure auku, 

pärast tehti korda seina ja müüriti seina sisse vaenlase suurtükki kuulid. Sain ka 

teada, et 1806 aastal sai avatud Peeter1 Majamuuseum, mis on vanim muuseum 

Tallinnas. Nii tore oli! Edu teile ja suur tänu! 



• Hea loodusmuuseum - soovin sulle öelda, et praegune näitus on väga 

huvitav. Ma õppisin väga palju nahkhiirtest. Mulle jäi meelde, et nahkhiirte pulss 

võib minna 20 löögist minutis 1200. Ma õppisin ka, et nahkhiirte temperatuuril 

on väga suur erinevus kui nad magavad või lendavad. Ma õppisin ka, et 

nahkhiired magavad talveund kuni pool aastat. Mulle meeldis ka rabanäitus, sest 

seal oli päris turvas ja ka lõbus väike mäng. Ma soovitaksin uuendada 4 korrust, 

sest seal pole enam nii huvitav kui varem. Aga üleüldse, loodusmuuseumis oli 

väga huvitav. 

• Hea muuseum soovin sulle öelda, et mulle meeldis see kuidas ma nägin 

fotomuuseumi. Seal oli vahva uks ma pole nii vana ust varem näinud. Mulle jäi 

meelde, et vaenlase kivist suurtükki oli müüritud kikendi käkendi müüri sisse. 

Mule meeldis kalamuuseum seal sain ma palju uut teada. Minu poolt pole 

muuseumile midagi soovidada see oli lõbus tarkusi täis ja ma ei leidnud mingeid 

ebameeldimusi. 

• Mulle meeldis näha erinevaid pilte vanasti kasutatud vahenditest 

(kaitseriided, gaasimaskid) mis seinade peal olid ning ka mannekeenid vanaaja 

inimestest. Mulle meeldis pikk tunnelkäik ja kummituse lugu. Kuulasime 

audiogiidi, kes rääkis käikude ajaloost. Käikudel oli mitu sissepääsu. Läbi aegade 

on käike kasutatud erineval eesmärgil - varjumiseks sõja ajast, gaasi rünnaku 

õppusteks. Nõukogude ajal elasid seal punkarid, taasiseseisvuse alguses elasid 

seal kodutud. Ma soovin muuseumil rohkem külastajaid ja ilusat suve! 


