Leia üles koolmeistri tuba. 19. sajandi lõpus elas siin
Ludvig Roose, kes on eesti kirjandusse jäädvustatud
õpetaja Laurina. Millega õpetaja Laur oma valge
triiksärgi sirgeks sai: elektritriikraud, triikraud,
aurutriikraud? Kirjuta ruudustikku selle sõna
viimane täht.

*Otsi üles ruum, kus püüab pilku Tootsi punane
maakera ja kus ööbisid kaugelt tulnud poisid. Kõik
elamiseks tarvilik toodi kodust kaasa. Siit võid leida
aardekirstu.
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Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Liigu edasi kohta, kus kooliõpilased hoidsid
kodust toodud nädala toiduvaru lähkrites,
karpides ja kottides, et hiired ligi ei pääseks.
Kuidas seda ruumi nimetati: sahtel, sahver,
sahk, sahharoos, sara? Kirjuta ruudustikku
selle sõna viies täht.

KIRJUTA VASTUS:
					

Teised mänguvälja muuseumid:

Korraldajad

Koostööpartnerid

Liivi Muuseum, Tubina Muuseum
Jääaja Keskus
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Aili Kalavus (tekst 2020)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2020)

Teised Palamuse muuseumi programmid
palamusemuuseum.ee
Kas märkasid muuseumis Lasteekraani multikatest
tuttavaid tegelasi? Kui leidsid nad üles, tee neist foto ja
saada võistlusele Lasteekraan.ee lehelt. Kõigi saatjate
vahel loosime välja palju toredaid auhindu.

Toetajad

TERE TULEMAST PALAMUSELE!
TERVITAN TEID KÕIKI, KES OLETE LEIDNUD
TEE MEIE TOREDASSE MUUSEUMISSE!

17. sajandil määrati köstrid ametisse igas
kihelkonnas ning neid rakendati ka köstrikooli,
hiljem kihelkonnakooli õpetajate ja juhatajatena.
Palamuse kihelkonnakoolihoone valmis 1874.
aastal. Selle lõunapoolses osas asusid toona köstri
Aleksander Georg Nieländeri eluruumid.

KÕNDIGE RINGI, NAUTIGE SAADUD TEADMISI JA
KUI TERVET REHKENDUST TEHA EI JÕUA, SIIS
TEHKE POOL, AGA KORRALIKULT!

*Liigu edasi kohta, kus valmistatakse kolm korda päevas
head ja paremat.
Tee rosinasupi retseptist pilt.
Kodus proovi retsept järele!

Kirjuta ruudustikku
tema ametinimetuse
esimene täht.

Kirjuta ruudustikku
kohviveski kuues täht!

*Mine trepist üles
teisele korrusele ja
vaata, mida sa seal
näed! Tee pilti!

Liigu mööda kihelkonnakoolimaja numbrite järgi.
Kihelkonnakoolimajas liikumiseks on sulle abiks
toa nimedega sildid. Igas punktis leiad tegevuse
juurest ühe tähe. Kirjuta tähed ruudustikku ja
jõuadki lahenduseni! Alustuseks mine köstrisaali.

A. G. Nieländeri harrastuseks oli nahkkinnaste
valmistamine, seepärast olid koolipoisid andnud
talle isegi Nahkkinda hüüdnime. Abikaasa Olga
oskas kõiksugu peenemat näputööd ning jagas oma
teadmisi ja oskusi ka koolis õppivatele tüdrukutele.
Perre sündisid poeg ja kaks tütart. Mis on poja nimi:
Bruno Benno Bernhard, Heinrich Georg Aadniel või
Ernst Heinrich Robert?

Kirjuta poja esimese
eesnime esimene
täht ruudustikku.

Järgmisena otsi üles klassituba. Kirjuta
ruudustikku tähestiku esimene täht.

*Võta nüüd hoog maha ning istu
koolipinki.

*Kirjuta oma ees- ja perekonnanimi
eraldi valgele paberile nagu saja
aasta tagune kooliõpilane: tindi ja
sulega! Kuidas näeb sinu nimi välja
vanaaegses gooti šriftis (kirjas)? Kas
oli raske?

Tee mälestuseks oma tööst pilt.

