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Müncheni Eesti kooli tulevad lapsed, kes tahavad eesti 
keelt rääkida. Iga kuu teisel laupäeval kell 11.30 on 
nad kohal Rießbachstrasse 12. Neid on 30. Nad ei tule 
traditsioonilisse kooli, vaid loovkooli.

Päris pisikesi (vanuses 2–5) tervitab alati Jänku 
Juss, seejärel loetakse tibud üle ja lauldakse tuntud 
eesti lastelaule, mängitakse näpu- ja ringmänge või 
tehakse tähepatjadega igasuguseid liikumismänge – 
kõige väiksemad on tublilt teel Eesti Keele Maale.

Keskmise rühmaga (vanuses 6–8 aastat) teeme 
loovkirjutamist. Loovkirjutamise mõte on rikastada 
sõnavara, olla leidlik, mängida sõnadega tuju heaks ja 
veel paremaks. Igas tunnis püüame koostada ühiselt 
ühe loo. Samas ei lähe me mööda koduloostki.

Suurtega (vanuses 9–15 aastat) teeme sel aastal 
filmiprojekti. Ideid pakkumas oli seitse tüdrukut ja üks 
poiss. Küsimus oli, millest üldse filmi teha, kui eelnev 
kogemus puudub, aga midagi lahedat teha tahaks. 
Ideid oli mitmesuguseid, nagu näiteks „Salapärase 
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beebi kättemaks”, mis tõi suurtel tüdrukutel, Helenal 
ja Helinal, muige näole, väikesel poisil Matthiasel aga 
viis suunurgad alla, kui võitis hoopis filmiteema „Minu 
Müncheni Eesti kool”.

Selle projekti raames filmivad lapsed kogu õppeaasta 
vältel tegevusi koolis, pärast paneb eesti poiss Oskar 
filmi kokku: see oleks ilus punkt õppeaasta lõpetamisel.

Omaette üllas eesmärk on lastele eesti kultuuri 
tutvustamine: igal aastal on meil imeline õppesõit 
Eestimaale. Sel aastal käidi Setomaal setu kombestiku 
ja toitudega tutvumas – väliseesti laste huvi oli pilvini.

Euroopa kultuuripärandi aasta raames on meil eri-
vaatluse all eesti kunst ja kunstiteosed: lastele tutvus-
tame Johann Kölerit, kes maalis „Kalevipoja” koostaja 
F.R. Kreutzwaldi portree.

Me ei lähe koolis kunagi mööda Eesti tähtpäevadest. 
Uuel aastal kutsume külla Eesti Vabariigi 100 raames 
giid-pedagoogi Eesti Rahva Muuseumist, kes teeb siin 
Eesti ajaloo töötoa. Sellega alustasime juba eelmisel 

Külas käis Indrek Koff.
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aastal ja tahame nii ka jätkata igal uuel õppeaastal. 
Kevaditi on meil kavas olnud näputöötöötoad.

Jõulude hakul on meil tavaks koos laste ja vanema-
tega küpsetada kooliruumes piparkooke, süüa ühiselt 
kartulit ja seapraadi hapukapsaga. Jõulupuu on eriti 
oodatud sündmus, siis astuvad meie lapsed üles: kõlab 
laul, klaver ja eesti keel, sest pidutseb eesti meel.

Müncheni Eesti Kool kutsub ka igal aastal külla kir-
janikke Eestist. Kaks aastat tagasi väisas meid näiteks 
Hea Lapse peatoimetaja, unustamatu Leelo Tungal. 
Oktoobris külastasid meid kaks sulemeistrit: Indrek 
Koff ja Epp Petrone. Indrek Koff oma rahuliku oleku 
ja meelega pani kõiki kuulama ja kaasa tegutsema: 
alustuseks mängis ta kornetil tuntud eesti lastelaule ja 
lapsed arvasid ära, millise lauluga on tegu. Kirjanik ju-
tustas meile ise oma raamatutest. Saime aru, et Indrek 
Koffi lasteraamatute maailmas valitseb kord, see tagab 
turvatunde, mida laps hädasti vajab. 

Epp Petrone tuli külla nagu peresõber, võttis oma 
„Meie Eesti” raamatu välja ja hakkas seda sirvima, jutt 
vulises nagu ojake: kirjanik rõõmustas ise oma raamatu 
üle ja rõõmustasime ka meie.  Saime teada, et ta kinkis 
selle raamatu Eestile Eesti Vabariigi sajandaks juube-
liks. Ta korraldas meile viktoriini setu ja saare keele 
kohta, vastavad sõnad olid kõik selles õpikus. Tore fakt 

lipsas ka sisse: eestlastel ja sakslastel on ühine rahvus- 
lill – rukkilill. Epp Petrone ärgitas lapsi raamatut ja 
töövihikut uurima, kui ema-isa ei oska vastata, siis soo-
vitas ta kasutada internetti. Saime teada, et kirjanik ar-
mastab väga muinasjutte ja konksuga küsimusi. Tema 
„Meie Eesti”raamat ja töövihik on meie koolitundides 
nüüd kasutusel. Muide, sellest raamatust saime teada, 
et Kalevipoja nimi oli Sohni. Kas te, Eestimaa lapsed, 
teadsite seda? Meie Münchenis ei teadnud.

Nipitavat kooliaastat Münchenist soovivad eesti keele 
õpetaja Anu Stolovits ja -Müncheni Eesti Kooli pere

PS! Müncheni Eesti koolil oleks hea meel 
kodueestlaste üle, kes tahaksid tulla meile 
külla ja lastele midagi põnevat õpetada või 
huvitavaid töötube korraldada.
Iga sorti põnevad ideed on teretulnud. 
Kirjutage meile: munchenieestikool@gmail.com
Abistavaks ideede väljakäimisel võib saada meie 
koduleht: https://muenchenieestikool.wordpress.com/

Epp Petrone oma raamatuga.
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KARU KIIRUSTAS EESTISSE
Karu Peeter läks vanaemale külla. Ta võttis kooki kaasa 
ja pani punase mütsi pähe ja pistis morsipudeli põue.

Rebane läks kaasa, sest teadis, et karu vanaemal oli 
väike jänes. Ta tahtis selle jänese ära varastada ja ära 
süüa.

Karu läks sellepärast Eestisse, et tahtis vanaemalt 
kinki saada. Kingipaki sees oli väike lõbus jänes ja karu 
Peeter ei andnud seda jänest mitte kellelegi.

MÜNCHENI EESTI 
KOOLI ÕPILASTE 
ÜHISTÖID

TIBU TANTSIB TANGOT
Tibu Tiina tahab tantsida. Ta tilistab tigedalt trianglit. 
Tigu Tiit tuleb tantsule. Tiina ja Tiit tormlevad tragilt. 
Tants tuleb traagiline, sest tuul tõuseb ja toob tormi. 

KASSI PIIMATIIM

Kassile maitseb piim.
Kahjuks seal sees on liim. 
Mida teha piimaga?
Ah, olgu ilma piimata!
Joogu parem vett!
Söögu parem mett!
Nii soovitas piimatiim.
Kinnitas siili-Siim. 
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