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Ülesanne 1 

Lugege oma rollikaart läbi. Rääkige oma paarilisele rolliisikuna, kes olete, kust pärit 

ning miks õpite eesti keelt. Mis meeldib Eestis? Tutvustage rühmale oma paarilist.

Miks ma õpin eesti keelt?
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22  südikat  väliseestlast  ja  eesti  keelest  huvitatut  otsisid  pealkirjas  toodud  küsimusele
vastust  kahe nädala jooksul  Venevere puhkekülas korraldatud keele-  ja  kultuurilaagris.
Kohalike  tuginoorte  abiga  tegid  nad tutvust  Eesti  elu  ja  tegemistega,  et  säilitada side
esivanemate maa ja keelega.
Miks otsustasid tulla siia laagrisse ja õppida eesti keelt?
Millisena paistab Eesti sinu riigis?
Kuidas on laagris muutunud sinu ettekujutus Eestist?

KARL LADVA (14) SOOMEST Soovin veel rohkem teada saada eesti kultuurist. Ma pole
kunagi  eesti  keelt  õppinud  ning  see  laager  on  hea  võimalus  harjutada.  Eesti  on
soomlastele  paik,  kust  saab  tuua  odavat  alkoholi.  Samuti  peavad  soomlased  eestlasi
igavesteks sõpradeks. Olen Eestis olnud mitu korda. Eestlased on lahked ja naeratavad.
Eesti on kaunis maa.

PAUL MATUTE (16) MEHHIKOST Eesti  keel annab mulle rohkem võimalusi leida oma
juuri. Minu ema on eestlane ja ta püüab mulle kodus eesti keelt õpetada. Siin laagris saan
suhelda omaealistega ja see on tore. Mõned inimesed teavad Mehhikos Eestit küll, aga
üldiselt ei teata selle kohta midagi. Mõned pole kuulnudki. Eestlased tahavad kogu aeg
tantsida ja laulda. Nad on väga lahked ja avatud.

ANNIKA PUSKAR (16) USA-ST Minu isapoolne suguvõsa on Eestist pärit ja soovin õppida
eesti keelt, et nendega suhelda ning neid paremini mõista. Eesti keel on väga ilus ja erineb
teistest keeltest. Kui ma räägin oma sõpradele Eestist, ei saa nad aru, millest või kellest
ma räägin. Arvatavasti on Eesti ameeriklaste silmis liiga väike riik, et sellest midagi teada.
Olen Eestis juba neljandat korda. Siin on ilus loodus ja palju puid.

ELIZABETE GRINBERGA (13) LÄTIST Eesti keel on väga ilus keel. Ma õpin Riia eesti
põhikoolis ning eesti keeles on seal mõnus õppida. Läti ja Eesti on justkui õed. Lätlased
peavad  Eestit  väga  ilusaks  ja  käivad  siin  tihti  puhkamas.  Eesti  inimesed  on  väga
sõbralikud ja nad soovivad teistele head. Samuti on siin ilus loodus ja palju metsa.

ALJONA ANTONOVA (17) VENEMAALT Minu sugulased on pärit Eestist ja ma sooviksin
nendega  eesti  keeles  suhelda.  Paari  aasta  pärast  sooviksin  tulla  Tartu  ülikooli  keeli
õppima,  seega  oleks  hea,  kui  oskaksin  eesti  keeles  rääkida  ja  mõelda.  Poliitiline
situatsioon ei mõjuta venelaste suhtumist eestlastesse väga palju. Meile meeldib Eestis
puhata,  sest  siin  on  ilus  loodus  ja  head  inimesed.  Eestlased  on  tihti  kinnised.  Mulle
meeldib siinne loodus ja kultuur, millega tahaks veel rohkem tutvuda.
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