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 LavakuNst

LÜGi parim võrkpallivõist-
kond on 11. humanitaar
30. jaanuaril toimusid Haapsalu 
Wiedemanni spordihoones Lää-
nemaa Ühisgümnaasiumi klas-
sidevahelised võrkpallivõistlu-
sed. Osa võtsid kõik klassid – 
kokku 13 klassi.

Kõigepealt toimusid iga len-
nu sisesed mängud, kus kõik 
klassid mängisid üksteisega lä-
bi. Edasi superfinaali pääses iga 
lennust võitja. Finaali  pääsesid 
10. loodus-reaalklass (LR), 11. 
humanitaarklass (H) ja 12. spor-
di ja tervise klass (SST). 

Lõppvooru esimene mäng 
toimus 10. LR ja 12. SST vahel, 
mille võitis kindlalt 12. klass. 
Sellele järgnes 11dike ja 10dike 
mäng ning selle lahingu võit-
jaks tuli 11. klass. Järgmises 

mängus pidi välja selgitatama 
kooli parim võrkpallivõistkond. 

Tulisesse pallilahingusse 
asusid 11.H ja 12.SST. Esime-
se geimi võitsid 11ndikud, 
kuid teise suutsid enda ka-
suks mängida abiturendid. 
Kolmas ning otsustav geim 
oli väga pingeline ja kumbki 
võistkond ei kavatsenud või-
dust loobuda. Lõpuks suutsid 
siiski 11.H klassid õpilased ka-
vala mängustiiliga otsustava 
palli vastaste põrandale soku-
tada ja võit oli nende.

Läänemaa Ühisgümnaasiu-
mi klassidevaheliste võrkpal-
livõistluste võitjaks tuli esma-
kordselt 11. humanitaar.

Gert KäsK

Heina täbar olukord Hermanis
16. märtsil sattus 11.H klassiju-
hataja Karl Hein täbarasse olu-
korda, kui kokkulepitud klas-
silõunale  keegi  näole ei  and-
nud. Nimelt pidi 11.H klass ko-
gunema kella kolmeks Herma-
nisse. See olukord pani aga pe-
dagoogi muretsema ja nii il-
muski klassi Facebooki gru-
pi lehel postitus õpetaja Hei-
nalt: “Tere kus kõik on mui-
du? Ma Hermanis hetkel täit-
sa üksi...”Tema rõõmuks aga la-
henes olukord kärmelt, kui sel-
gus, et kõik õpilased vaid veidi 
hilinevad. Mõne aja pärast olid-

ki kõik kohal ja Karl Hein võis 
kergendatult hingata!   11.h

Vadim KonoV , anette mari-
lin Villand
11.h

Lavakunsti on võimalik õppida 
1–2 kursust. Need, kes õpivad 2 
kursust, teevad tundide raames 
ka lõputöö, mida saab näha ju-
ba laiem vaatajaskond. 

Sellel aastal tuldi välja eten-
dusega “Eestike ja sõbrad”, mis 
oli inspireeritud lasteraamatust 
“Jussikese seitse sõpra” (autor Sil-
vi Väljal), millega esineti ka Lää-
nema kooliteatrite festivalil. La-
vastus sündis lavakunstiõpilaste 
ning lavakunstiõpetajate koos-
tööna. Lavastuse valmimisprot-
sessis tehti mõttetalgud selgita-
maks välja, millised tegevused 
õpilastel eri nädalapäevadega 
seonduvad, nii et see oleks üht-
lasi koondportree tänapäevase 
keskmise eestlase nädalast, kus 
igat nädalapäeva kujutatakse sel-
lele omase tegevuse põhjal. La-
vastuses on ära kasutatud kõik 
lavakunstitunnis õpitud osku-
sed (tantsuline liikumine, pan-
tomiim, rütmiline liikumine, sõ-
na kasutamine jne)

Osades: Vadim Konov (Ees-
tike) Karmo Einman (Ise), Gert 
Käsk (Seis), ja Siim Suitsberg 

(Vus). Nädalpäevi mängisid Ale-
xander Clavel (Esmaspäev), Kar-
mel Lääts (Teisipäev), Ago Martin 
Mäesalu (Kolmapäev), Johanna 
Liiv (Neljapäev), Kadi K. E. Lõh-
mus (Reede), Kristina Zubkova 
(Laupäev) ning Anette Marilin 
Villand (Pühapäev). 

Lavastajad: Karel Rahu ja Mai-
ri Grossfeldt ja Karoline Suhhov.
Lavastuse jooksul peavad Eesti-
ke ja tema kolm sõpra Ise, Seis 
ja Vus läbima kõik nädalapäe-

vad. Iga päev tuleb neile ette uus 
olukord või tegevus, millega tu-
leb hakkama saada, et edasi järg-
mise päeva juurde minna saaks. 
Näiteks esmaspäev seondus õpi-
lastel kõige enam kooliga ja see-
pärast oldi Esmaspäeva külasta-
des koolis prantsuse keele tun-
nis. Eesmärgiks on jõuda rõõm-
salt pühapäeva juurde ning nä-
dalalõppu tähistada ja puhata. 
Kas aga asjad lähevad nii,  saab-
ki näha juba laval.

Žürii ning õpetajad olid eten-
dusega väga rahul ning maini-
sid, et seda oli lust vaadata. 
Etendus oli väga hästi tehtud 
ning moodustas terviku ning 
oli igati puhtalt mängitud. Va-
dim Konov pälvis tunnustuse 
näitlejatöö eest.

Kursuse õpilased on oma 
tööga väga rahul ning soovi-
vad oma meistriteosega esine-
da ka teistes Haapsalu ja Lää-
nemaa koolides.

LÜGis ei helise enam koolikell
5. märtsil 2018 teatas Lääne-
maa Ühisgümnaasiumi direk-
tor Ain Iro kooliperele läbi in-
fokeskkonna Stuudium, et järg-
nevad 2 nädalat koolikell ei he-
lise. Pärast kahte nädalat harju-
mist paluti iga klassi infopää-
likul koguda klassidest tagasi-
sidet nende kahe nädala koge-
muse kohta. 10. klasside õpila-
sed olid enamjaolt kõik kella 
ärajätmise vastu, 11. klasside 
õpilaste arvamused läksid  poo-
leks, niisamuti 12. klasside 
omad. Direktor tegi ka LÜG-i 
õpilasesinduses VÕLVis hääletu-
se ning seal selgus, et VÕLV on 
pigem kella ärajätmise poolt. 
16. märtsi õhtul tehti Stuudiu-
mi kaudu õpilastele ja õpeta-
jatele teatavaks, et elu jätkub 
koolikellata.

Õpilaste seas on see teki-
tanud vastakaid tundeid. On 
hulk õpilasi, kes on otsusega 
rahul ja tunnevad end ilma 
koolikellata mugavamalt. Sa-
mas on aga hulk õpilasi, kes 
pole selle otsusega üldse rahul. 
Küsides erinevate poolte arva-
musi, oli koolikellast loobumi-
se suurimaks pooltargumen-
diks, et see aitab õpilastel õp-
pida kella tundma ehk täpsust 
ning valmistada neid ette tule-
vaseks iseseisvaks eluks. Lisaks 
on hea uudis see, et nii mitmed-
ki hilinejad on hakanud palju 
varem tundi jõudma ning ei hi-
line enam.

Teisalt aga on kella ärajätmi-
ne mõnele õpilasele suur stres-

siallikas, sest tegusamatel õpi-
lastel on pidev kellajälgimine 
alateadvuses olev pinge. Kui 
kool üritab õpilasi stressist ja 
depressioonist säästa, siis on 
see suur vasturääkivus. Samu-
ti ka see, et  näpime nüüd liiga 
palju oma nutiseadmeid, kuid 
väga paljud just telefonist kel-
la vaatavadki ehk õpilane peab 
olema iga hetk nina telefonis. 
Õpilased on kogenud ka õpe-
tajate uuelaadset käitumist: nii 
mõnigi õpetaja alustab tundi ju-
ba mõni minut varem ning õi-
geks ajaks kohale tulnud õpi-
lased saavad asjatult pragada 
kui hilinejad. Arvamust aval-
das ka 12. klassi anonüümseks 
jääda sooviv õpilane, et meie 
koolikell on niivõrd neutraal-
ne ja kella helisemise lõpeta-
mine võtab ära viimasegi või-
maluse rõõmu tunda, et güm-
naasiumis ei ole me veel kõi-
ge eest ise vastutavad, terve elu 
peame niikuinii kella vaatama 
ning väljaspool kooli ju samuti 
heliseva koolikellata hakkama 
saama.  Omast kogemusest tea-
me, et 10. klassile on see kõik 
liiga järsk muutus, sest niigi on 
vaja harjuda pikemate tundi-
dega ja muude õppekorraldu-
se muutustega.  

Esile kerkis ka küsimus 
seoses tutipäeva ja lõpukella-
ga, et kas lõpukella peaks sa-
muti asendama viimase kella-
vaatamisega, sest kui koolikel-
la ei ole, siis puudub ka viima-
se kella mõte… 11.h

11.H noored näitlejad 
näitasid taset
Läänemaa Ühisgümnaasiumi humanitaarsuuna oodatuim 
suunaaine on lavakunst, kus on võimalik arendada endas 
nii improvisatsioonioskust kui ka näitlemist.

11.h tutvumas lääne elu tööga.  Arvo TArmuLA

11.H Lääne Elu toimetuses

11.h etendus "eestike ja sõbrad"  Hanna-Liina SaLumetS

Karl heina postitus FBs


