Lihula Gümnaasiumi ajaleht

juuni 2018

Eesti Vabariigi 100.aastapäeva ja Lihula keskhariduse
80.aastapäeva auks toimus koolis direktori pidulik vastuvõtt
18. ja 19. aprillil toimusid Lihula keskhariduse 80. aastapäevale ning
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulikud direktori
vastuvõtud. Kõik Lihula Gümnaasiumi õpilased said personaalse
vastuvõtu kutse: 1.-6.kl õpilased üksinda ja vanemad õpilased koos
saatjaga.
1.-6. klassile toimus vastuvõtt koolimajas. Kontsertosas astusid üles
õpilased ise, kes lauldes, kes rahvatantsu tantsides. Õhtujuhtideks
olid Jakob Leever ja Anett Kumm, kes olid kehastunud Tommyks ja
Annikaks. Kõne pidas koolidirektor Janar Sõber. Kontsertblokile järgnes kätlemistseremoonia. Lapsed ootasid põnevusega järjekorras ja
pärast tugevat
k ä e p i g i s tu s t
direktoriga olid
nad oodatud
tordilauda.
Pärast maiustamist kogune-

ti tagasi aulasse, kus neid ootas Pipi (Ille Palusalu), kes nendega
laulis ja erinevaid mänge korraldas. Laste säravaist silmist oli näha,
et pidu meeldis neile väga.
7.-12. klassi õpilastele ja õpetajatele toimus direktori vastuvõtt kultuurimajas. Esinemisnumbrite vahele lugesid Lihula Gümnaasiumi õpetajatest ja töötajatest vilistlased katkendeid kooli kroonikast, alustades keskhariduse algusest 1938.aastal ja jätkates tänapäevani. Noori
oli tervitama tulnud Lääneranna valla abivallavanem Andres Annast.
Kutse vastvõtule oli mõeldud kahele ning enne kätlemist hõigati välja
nimed, just nagu presidendi vastuvõtul. Pärast tordisöömist olid kutsutud oodatud peeglisaali tantsupõrandale, kus muusikat tegi endine
õpilane Rivo Rehe. Õhtu jätkudes seadis end lavale meie kooli õpilastest koosnev Katrin & The Boys Band, kelle muusika saatel said
kuni peo lõpuni kõik vahvasti jalga keerutada.
Mõlema peo korraldusmeeskonnaks olid etiketikursuse õpilased 11.
klassist. Täname Hilje Tammarut, kes meile suureks abiks oli.
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Viielisi“ pärjati

„

Tänavusest õppeaastast tuli tublimatel ainetundjatel võtta mõõtu juba Pärnumaa parimatega. Kui esialgu puges hinge kahtlus, kas väiksemal Läänemaal võistlema harjunud
õpilased suudavad konkurentsi pakkuda tunduvalt suuremal Pärnumaal, oli kahtlus asjata. Tubli õpilane on edukas vaatamata , kus ja kellega ta võistleb.
2017/2018 loetelu on muljetavaldav.

kiituskirjadega

Silver Nikkel, 7. klass

geograafiaolümpiaad II koht (Läänemaal)

bioloogiaolümpiaad I koht

matemaatikaolümpiaad II-III koht

Ajaloo-olümpiaad I koht

loodusteaduste olümpiaad II koht (Läänemaal)

Nuputa viktoriin I koht (võistkonnas veel samuel Kastepõld ja Indrek Kivisalu)

mälumäng Varia I koht (võistkonnas Erek Arpiainen, Markus Lille, Samuel Kastepõld,
Juhan Johannes Raudsik)

osalemine vabariiklikel olümpiaadidel loodusteadustes, bioloogias (5.koht) ja geograafias (4.koht).

Vivia Aruots

Samuel Kastepõld, 7. klass

geograafiaolümpiaad III-IV koht

bioloogiaolümpiaad II-III koht

Nuputa viktoriin I koht

mälumäng Varia I koht

loodusteaduste olümpiaad III koht

Kirsi Kunz

Erik Mikkus, 12. klass
eesti keele olümpiaad I koht

osalemine vabariiklikul eesti keele olümpiaadil

4.klass

1.klass
Eenok Arpiainen
Ranek Heinmets
Radele Kanter
Karl Reinmaa
Karmen Ristikivi
Carmen Tiivits
Kristella Viherpuu

2.klass
Kertu Kärp
Gregor Hendrik Mölder
Emily Verk
3.klass
Katrin Aruots
Helina Oosim
Meriel Vahula

Gertu Küttmann, 9. klass

bioloogiaolümpiaad II koht

matemaatikaolümpiaad III koht
Erek Arpiainen, 5. klass

matemaatikaolümpiaad II-III koht

Alisa Veepalu

6.klass
Helena-Karmen Kamarik
Jakob Leever
Tubli matemaatik Erek

Kristel Oosim

Alisa Veepalu, 4. klass

matemaatikaolümpiaad III järk

7.klass

Lysette Vahtra, 10. klass
eesti keele olümpiaad I koht

Marietta Viherpuu

Inga- Garmen Küttmann, 11.klass

bioloogias I koht

Silver Nikkel

Samuel Kastepõld
Kulla Saatmäe
8.klass
Kardo Roosma

Kenneth Lomp, Helina Oosim, Marcus
Reisel, 4.klass

kirjandusviktoriin II koht
(Läänemaal)
Keili-Kertu Sahkai, Meriel Vahula,
4.klass

kirjanduse olümpiaad III koht

10.klass

Hanna Malk
Birgit Mikkus
Liisa, Jana ja Iris NEP finaalis

Katrin Veek
11.klass
Liisa Raavel

Liisa Raavel, Iris Kivisäk, Jana Viljak, 11.klass

osalemine Noored Euroopa Metsades viktoriini finaalis

Svea Stahlman

Joel Veedler, 11.klass

eesti keeles II koht

Hõbemedal gümnaasiumi lõpetajale

Inga-Garmen Küttmann

Erik Mikkus
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18.mail tänati tublimaid
Jana Viljak
18.mail toimus Lihula Kultuurimajas
tänupidu, kus tänati ja tunnustati Lihula
Gümnaasiumi tublimaid õpilasi, keda oli
kutsutud sel aastal kokku 114. Lisaks õpilastele tänati õpetajaid, lapsevanemaid ja
kooli toetajaid.
Tänupidu algas hümniga. Seejärel esitas
isamaalise sisuga laule tütarlastekoor
„Reede” ja solistid Iren Sieberki juhendamisel. Külalisi oli tulnud tervitama Lääneranna
valla vallavanem Mikk Pikkmets, kes rõhutas,
et hea kooliharidus on väga olulisel kohal.
Direktor Janar sõber tervitas oma tänukõnes
kõiki külalisi ning soovis tublimatele õpilastele sooja käepigistusega õnne. Iga kutsutu sai
tänukirja ja kooli sümboolikaga meene.
Esimesena kutsuti saali ette 7. klassis
õppiv Silver Nikkel, kes on tubli
õpilane ning saavutas geograafiaolümpiaadil II koha, bioloogiaolümpiaadil I koha, matemaatikaolümpiaadil II-III koha, ajalooolümpiaadil I koha, loodusteaduste
olümpiaadil II koha, Nuputa viktoriinil I
koha, mälumängul Varial I koha ning osales vabariiklikel olümpiaadidel loodusteadustes, bioloogias ja geograafias. Saal saatis
sooja aplausi teele Tartusse, sest samal ajal
võistles Silver vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil.
Esimeste hulgas kutsuti ette veel
11. klassis õppiv tubli õppija Liisa Raavel. Ta
on ka tubli matemaatikas ja lõõb kaasa õpilasesinduse ning kodutütarde tegevustes. Lisaks tegeleb ta väitlemise, mälumängu, ürituste korraldamise ja ajakirjandusega. Liisa
sooritas hea tulemuse kooli eesti keele olümpiaadil ja osales Noored Euroopa Metsades

finaalis.
Samuel Kastepõld õpib 7.klassis, ta on tubli
õpilane, kes saavutas geograafiaolümpiaadil
III-IV koha, bioloogiaolümpiaadil II-III koha,
Nuputa viktoriinil I koha, Varial I koha, loodusteaduste olümpiaadil III koha ja oli klassi
parim Känguru võistlusel.
9. klassi õpilane Gertu Kütmann on tubli õppija ja sportlane. Ta saavutas bioloogia olümpiaadil II koha ja matemaatika olümpiaadil III
koha, lisaks tegeleb ta veel mälumängu ja
ajakirjandusega.
Erik Mikkus, kes õpib 12.klassis on
tubli õpilane ja aktiivne ajakirjanik, kes saav u t a s
Pärnum a a
eesti
keele

olümpiaadil
I koha ja osales
edukalt vabariiklikul eesti
keele olümpiaadil jõudes esikümnesse. Erik on ka aktiivne ürituste
korraldaja ning õpilasesinduse juht.
Lapsevanemaid tänas lauluga ``Kodu`` Karita
Üksvärav, ksülofonipalaga esines Hugo
Noormets. 7. klass täies koosseisus kandis
ette loo nimega ``Don`t worry, be happy``,
selle loo olid nad selgeks õppinud kitarridel
õpetaja Ave Piia juhendamisel. Veel esinesed
Joosep Michels viiulipalaga, Samuel Kastepõld metsasarvel, Melody Villers ja Andri
Lobjakas esitasid laulu „Mandoliinid öös” ja
Karita Üksvärav esitas soolotantsu.
Tänupidu ilma õpetajate ja koolitöötajate

tänamiseta ei oleks Tänupidu,
nii said ka kõik
õpetajad ja koolitöötajad tänatud, kes on
näinud väga palju vaeva selleks, et õpilastel
oleks meeldiv koolis käia. Piduliku õhtu võtsid
oma esinemisega kokku Minu tantsukooli
suuremad ja väiksemad tantsijad ning Katrin
& The boys band.
Direktor Janar Sõber: Tänupidu on Lihula
Gümnaasiumi jaoks üks tähtsamaid traditsioone. 18. mai kui nii öelda koolis käimise
lugu Lihulas üldse 1786. a alguse sai, on
väga sümboolne, oluline ja õige päev tänupeoks. Tänupidu on peaaegu ainus koht,
kus ma saan oma õpilasi kättpidi ja sügavalt
silma vaadates tänada. Samuti oma õpetajaid, lapsevanemaid ja abistajaid.
Ja mulle pakub väga suurt au, kui meie inimesed seda päeva oluliseks peavad, riietades end pidulikumalt, tundes end erilisena
ning olles tänulik ja uhke meie kooli üle.
Birgit Mikkus: Tänavune tänupidu oli mulle
näiteks erakordselt meeldejääv - ja mitte
ainult sellepärast, et olin õhtujuht või kuna
meie klass korraldas sündmust. Sel aastal
olid väga lahedad etteasted. Oli rõõm näha,
kuidas lavale astusid ka pillimängijad, eriti
kuna käin ise muusikakoolis. Lauldud laulud
olid kenad ning tantsud kaasahaaravad. Kõned olid südamlikud ja näitasid suurepäraselt
meie kooli ning selle pere tähtsust. Mulle
isiklikult jäi aga kõige meeldejäävamaks ja
huvitavamaks lugu, mida 7. klass koos esitas,
kuna oli väga tore vaadata, kuidas nad terve
klassiga koos olid midagi nii vägevat teinud.
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Lääneranna õpilased võistlesid
Lihula Gümnaasiumi staadionil
Liisa Raavel
4. juunil toimus Lihula Gümnaasiumi staadionil Lääneranna valla koolide esimene ühine spordipäev 1.-8. klassidele. Osalejaid oli ligi 250 kõikidest Lääneranna valla
koolidest: Lihulast, Varblast, Metskülast, Kõmsilt, Virtsust, Lõpelt ning Koongast.
Sündmust tuli avama abivallavanem Andres Annast ning
auhinnad andis üle Lääneranna valla spordispetsialist
Ann Meriste-White.
Võisteldi viiel alal: pendelteatejooksus, 400 meetri jooksus, 60 meetri jooksus, kaugushüppes ja palliviskes. Lastel oli põnev võistelda nii suure konkurentsiga, sest sellisel suurel hulgal inimestega polnud pea keegi neist kunagi võistelnud.
Võistlus kestis terve koolipäeva, auhinnakohtadele jõudsid kõikide koolide esindajad. Kohtunikeks olid 11. klassi
õpilased.
11.klassi õpilane Svea Stahlman kommenteerib sündmust nii: “Olla spordipäeval kohtunik oli mulle uus kogemus. Kõik sujus kenasti ja suuremaid tõrkeid ei olnud.
Kõik õpetajad ja õpilased olid kannatlikud, kui esines segadusi.”

6.klassid praktiseerisid võõrkeeli
Eliise Lepp
9. mail toimus Lihula Gümnaasiumis 11. klassi õpilase Eliise Lepa uuri- kõik ülesanded, kas siis selleks oli lause tõlkimine või siis selfi tegemine
mistöö raames Lääneranna valla koolide võõrkeelepäev 6. klasside- mõne kindla ehitise juures. Juhised olid nii inglise, eesti kui ka vene keele.Õpilasi oli kokku 24 viiest Lääneranna valla koolist: Lihula Gümnaasiu- les.
mist, Lõpe koolist, Koonga koolist, Varbla koolist ja Metsküla Algkoolist.
9. mai valis Eliise korraldamise päevaks, kuna Euroopa päevaga pühitseNoortele oli ette valmistatud mitmesuguseid tegevusi: õpilased tegutse- takse rahu, ühtsust ning sallivust. Kõike seda, mida on vaja suures valsid meeskondadena, kus panid oma teadmised proovile mälumängus las.
ning lahendasid erinevaid ülesandeid inglise ja vene keeles. Kõige pikem
ning arvatavasti ka kõige põnevam mäng oli orienteerumine Lihula lin- Korraldusmeeskond soovib tänada kõiki koole ning noori, kes osa võtsid.
Ilma nendeta poleks see olnud võimalik.
nas.
Noored said juhised ning pidid liikuma mööda Lihula tänavaid ja täitma Eliise Lepa uurimistöö juhendajaks on õpetaja Inna Esko.
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Osaluskohvik ühendas
Lääneranna aktiivsed noored
Liisa Raavel
Kolmapäeval, 21. märtsil toimus Lihula
Gümnaasiumis Lääneranna noori ühendav sündmus- Lääneranna valla noorte
osaluskohvik. Kohal olid esindajad
Varbla, Lihula, Kõmsi, Koonga,
Virtsu, Metsküla ja Lõpe koolist.
Osaluskohvik on sündmus, kus noored
saavad koos oma ala spetsialistidega arutleda vabas õhkkonnas ühise laua taga
kohalike ja üle-eestiliste aktuaalsete teemade ja valupunktide üle.
Osaluskohviku eesmärgiks oli ühendada
valla noori ning leida ühiseid puutepunkte. Viies laudkondades arutati erinevate
teemade üle.
Mida on õige internetti postitada? Selleteemalist laudkonda juhtis Lihula Gümnaasiumi 11.klassi õpilane ja õpilasesinduse liige Svea Stahlman. Arutelu
tulemusena selgus, et alati tuleb enne
mõelda, kui midagi teha ning noored on
teadlikud erinevatest ohtudest ja abisaamise võimalustest.
Haldusreformi ja Lääneranna valla tuleviku teemade arutelu suunas Lääneranna
Vallavolikogu liige Margit Merila. Kokkuvõttena nenditi, et on noored uue valla

suhtes väga positiivsed ning ootavad
uuelt vallalt palju, leiti ka murekohti,
kuid neid kõiki on võimalik parandada.
Virtsu Kooli direktor Stanislav Nemeržitski rääkis noortega koolistressist.
Laudkonna kokkuvõttest selgus, et stressi
ärahoidmiseks saame palju ise ära teha
ning stressi tekkimise põhjused on alates
koolikiusamisest lõpetades suure hulga
kodutöödega. Tähtsaim mõte, mis lauast
selgus oli, et õppigem õppimise ajal.
Noorte suviseid töövõimalusi aitas selgitada Terje Jürivete Pärnumaa Rajaleidja
keskusest. Päeva lõpuks oli noortel selge,
millised isiksuseomadused on väga tähtsad olemaks hea töötaja, keda ka tööandjad soovivad.
Viiendas laudkonnas aitas Lääneranna
valla noorte koostööd lahti mõtestada
Lihula noortemaja noorsootöötaja Anneli
Pikkmets. Kõige enam noori puudutavas laudkonnas tuli välja, et noored on
väga huvitatud ise tegemisest ning 80%
noortest tunneb enda kaasatuna ja 95%
oleks valmis kohe midagi ägedat koos
korda saatma.
Noored olid väga asjalikud kaasa rääkijad

ja arukad. Alguses välja käidud plaan
valida parimad kõnelejad osutus lauajuhtidele parajalt peadmurdvaks ülesandeks.
Põhjaliku kaalumise tulemusena tunnistati parimateks Karmen Pikkmets, Kirill
Semenov, Kevin Reidar Bachaus, Kulla
Saatmäe ja Margus Pikkmets.
Päeva juhtis Haapsalu noortevolikogu
esimees Karl Edward Uibo.
Korraldajad tänavad toetajaid, kes sündmuse toetamisel suuresti abiks olid:
AS Varbla Puhkeküla,Võilille Köök OÜ,
ValiceCar OÜ, Romantiline Rannatee,
Lihula Maaparandus AS, Greencube OÜ,
Lihula Gümnaasium, K.MET AS, Mätiku
Talumeierei OÜ, Lääneranna vald, Sakste Maja OÜ, Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo OÜ.
Suur tänu lauajuhtidele, kes oma igapäevatöö kõrvalt päeva noortega veetsid,
ning paljudele abilistele Lihula Gümnaasiumist.
Sündmust korraldasid Liisa Raavel ja
Katrin Veek.
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Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistati
erinevate üritustega
Liisa Raavel

Veebruarikuus tähistasime Eesti Vabariigi
100.sünnipäeva suurejoonelise vastlapäevaga, mil peeti
maha suurejooneline talvine tantsupidu, tehti koolimajas
sporti, ehitati 100 lumememme , päeva lõpuks haaras
kogu kooliperet tuline lumesõda, kus osalesid nii õpilased kui õpetajad.
Hommikul alustasime spordivõistlustega. Pole just tavapärane, et lühikestel distantside jooksudes võisteldakse koolimaja
koridorides, ent võistlused kulgesid edukalt ja koolimaja seinadki jäid püsti.
Päeva tähtsündmuseks oli siiski kogu kooli haarav tantsupidu,
mis peeti kooli siseõues. Idee tuli Lihula Gümnaasiumi rahvatantsuõpetajalt Pilvi Kaselt, kes oli seda mõtet mõlgutanud
juba pikka aega, aga kehalise kasvatuse õpetaja Kristi Kangur haaras härjal sarvist ning nii sai peo korraldamine alguse.
Proove tehti mitu kuud ja kui õige päev kätte jõudis, kandis
kogu koolipere rahvariideid. Õpilased olid algul veidi pelglikud, aga kui sündmus käes, tundsid noored sellest rõõmu ja
tagasiside oli ainult positiivne. Tantse said vaatama ka tulla
kohalikud elanikud.
Kui tantsud tantsitud, siis läksid 1.-6. klassid töötubadesse,
kus said palju uut ja huvitavat teada. Suuremad hakkasid
ehitama Eesti Vabariigi auks kooliõuele 100 lumememme.
Lõpuks pidasid õpilased ja õpetajad, koolidirektor kaasa arvatud lumesõda.
Kõigi meelest oli päev korda läinud ning väga lõbus.
Lihula Gümnaasiumis ei lõppenud sellega suure juubeli tähistamine. 23.veebruaril oli kultuurimajas pidulik aastapäeva
tähistamine. Kontserdi andsid Mihkel Matiisen ja Birgit Sarrap.
Traditsiooniliselt toimus rongkäik Lihula pargi ausamba juurde.
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Õpilasesindusel oli eriline aasta
Erik Mikkus, ÕE president

Tänavune aasta on meie kooli õpilastele olnud mitmeski
mõttes eriline. Lihula vallast sai sel aastal Lääneranna vald ning
ühest naaberkoolist sai järsku õige mitu. Kuid võib-olla suuremgi
muutus oli maakonnavahetus. Pidime tuttavale ja armsale Läänemaale ütlema “head aega” ning saama pärnumaalasteks. Tänavused olümpiaadid ja võistlused toimusid meie jaoks juba Pärnumaal.
Palju on toimunud ka meie enda koolis. Õpilasesindus on
aasta vältel teinud tööd, et korraldada üritusi ja osaleda ka
ise sündmustel, samuti oleme tegelenud paljude
muude asjadega.
Vaieldamatult selle aasta suurim
muutus oli hommikupuder. Õpilasesinduse
algatusel ning juhtkonna ja vallavalitsuse
toel on võimalik kõigil Lihula Gümnaasiumi
õpilastel süüa pärast esimest tundi kõht täis
maitsvat ja tervislikku hommikusööki.
Kolm meie noort olid valimisvalvurid:
jälgisime, et kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandidaadid
korralikult käituksid ning lõime kaasa valimisjaoskondade tegevustes. Sel sügisel olid taaskord mitmed meie noored Matsalu Loodusfilmide Festivalil vabatahtlikud.
Sügisvaheajal uuendasime ka õpilasesinduse ruumi - viisime välja vana mööbli, tõime asemele uut ning värvisime ühe seina
tahvlivärviga, samuti sai üks vana kapp täiesti uue ilme. Nüüd on ka

meie ruumis tunduvalt kodusem ja mõnusam atmosfäär töö tegemiseks.
Sel aastal hakkas põhjalikumalt tööle kooliraadio - valisime
meeskonna, kes tegeleb kooliraadioga ka edaspidi ning seeläbi
toovad
veel mitmeid aastaid koolipere vahetundidesse muusikalist vahepala.
Kümmekond õpilasesinduse liiget sai motivatsiooniks osaleda noortekonverentsil Lahe Koolipäev
2017 - Meie vabadus, ning meie kooli õpilane
Katrin Veek valiti tunnustuskonkursi Hea Eeskuju 2017 finalistiks.
Osalesime ka kadripäeva korraldamisel, samuti olime abiks lastevanemate üldkoosoleku, päkapikupeo ja Lääneranna osaluskohviku korraldamisel.
Mitmed meie õpilasesinduse ning ka õpilasesindusse mittekuuluvad noored on ka Lääneranna valla noortevolikogu liikmed ning
kolm noort olid kuni maavalitsuste töö lõpetamiseni Läänemaa
Noortekogu liikmed.
Kindlasti ei ole see kõik, millega tegelenud oleme, sest
oleme aasta jooksul käsitlenud veel teisigi probleeme, tegelenud
erinevate sündmuste ja toimetustega. On olnud väga tegus aasta
ning jääb üle vaid loota, et samasugune tegusus jätkub ka edaspidi
ning ehk toob tulevik veelgi enam aktiivsust.
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Õppida on võimalik ka väljaspool kooli:
vahvad väljasõidud Lihula Gümnaasiumis
Jana Viljak
Päris tavapärane on, et igal õppeaastal toimub meie koolis palju erinevaid projekte ja väljasõite. Nii ka
tänavu, mil külastati palju põnevaid
paiku ja kogeti uut ja huvitavat.
Oktoobrikuus käisid 1.-2.klassi ja 3.-4.
klassi õpilased õppekäigul Penijõel
Matsalu rahvuspargi looduskeskuses,
kus Nele Sõber tutvustas õpilastele
erinevaid taimeliike, looma- ja linnujälgi. Üheskoos käidi ka Penijõe vaatlustornis, kust avanes suurepärane vaade. Koos meisterdati paberist kaunistusi ning mängiti vahvaid mänge.
Sügisene väljasõit viis gümnasistid
Tallinnasse ja Virumaale. 10.-11. oktoobrini toimus Lihula Gümnaasiumi
10. ja 11.klassi riigikaitse õppekäik
Tallinna ja Virumaale. Õpilased külastasid Vahipataljoni, Rakvere politseimuuseumi, Vaivara Sinimäe muuseumi, Narva Hermani kindlust ja KohtlaNõmme kaevandusmuuseumi.
Vahipataljonis tutvustati sõdurite igapäevast elu ning näidati õppeklasse,
sööklat kui ka magalaid. Toimus varustuse ja relvade tutvustus, peale mida said soovijad ajateenijatele küsimusi esitada.
Järgmine peatus oli Rakvere politsemuuseumis, kus tutvuti korrakaitsajate
tööülessanete ja varustusega. Õpilased said proovida oma reaktsioonikiirust simulaatoris, kus tuli autoroolis
istudes punase fooritule süttides vajutada piduripedaali, nii sai teada pidurdusteekonna pikkuse. Veel õpetati
nippe, kuidas kaitsta oma kodu ja
iseennast varaste eest ning vaadata
erinevaid väljapanekuid. Mängisime
läbi “massirahutused”. Igal õpilasel
avanes võimalus uurida oma sõrmejälgi ning need mälestuseks koju kaasa
võtta. Lõpetuseks kehastusime nn
eriüksuslasteks ning läbisime Airsoft
relvadega simulatsiooni. Ka sai iga
osaleja teada, kas temas on piisavalt
spiooni, läbides laseritega takistusraja.
Pea pooled said sellega vigadeta hakkama.
11. klassi õpilane Henri Jõgi arvas
järgnevat: “Mulle meeldis politseimuuseumis eriüksuse tegevuste immiteerimine, kuna laskmine oli päris vinge ja
tegevust oli palju ning giid oli tore ja
oskas huvitavalt rääkida. Väga tore oli
ka see, et see muuseum oli interaktiivne ning palju sai ise kaasa teha.”
Järgmine peatus oli Sinimäe Põhikoolis, kus toimus tuline võrkpallilahing
Sinimäe noortega. Mängu tulemuseks

oli 1:1. Hiljem tegid Lihula noored jalg ja kübar, vaid tegelikult on seente
omavahelisi pallimänge ning pärast maailm palju mitmekülgsem. Väljasõitu
omavalmistatud õhtusööki sisustasid toetas KIK.
Novembrikuus käis 7.-9-.klass Tallinnas JUST filmifestivalil, kus vaadati
filmi „Keemilised“ ning peale filmi oli
õpilastel võimalus küsida filmitegijatelt
küsimusi. Veel said noored võimaluse
käia Turbas Eesti Mootorispordi muuseumis, kus tutvuti väljapanekutega
Eesti motospordi ajaloost.
Aprillis külastasid 1. ja 4.klass Tallinnas asuvat Eesti Loodusmuuseumi.
1.klass läbis rännaku ürgmeres, sukeldudes ajarännakule Eesti ala merepõhja poole miljardi aasta tagustest
aegadest tänapäevani. Tutvuti digitaalselt ellu äratatud eriskummaliste mereasukatega ning nende mitmemeetriste mudelitega ning ehtsate kivististega muuseumi kogudest. 4.klass tutvus
Eestis elavate putukatega ning said
teada, millised nad välja näevad, kus
ja kuidas elavad ning mida söövad,
kuidas nad ennast kaitsevad. Samuti
aega lõbusate seltskondlikute kaardi- räägiti nende aasta- ja eluringist ning
mängudega.
kasust või kahjust inimesele. Mõnda
Kolmapäeva hommik algas Sinimäe putukat said õpilased ka ise mikrosmuuseumi külastusega, kus sai tutvu- koobi all uurida.Ka see õppekäik toida Teise maailmasõja aegse lahingva- mus KIK-i toetusel.
rustusega. Edasi liiguti Narva Hermani Maikuus käisid 3., 5. ja HEV klassi
linnusesse, kus tutvuti erinevate püsi- õpilased Eesti Põllumajandusmuuseunäitustega kindluse ajaloo ja olude mis. Seal said nad tutvuda mesinduse
kohta.
ajalooga ning mesindusinventariga.
Viimane peatuspaik oli Kohtla-Nõmme Läbi mängu ning filmivaatamise uuriti
kaevanduspark. Seal ootas osalejaid mesilaste tegevusi ja eluprotsessi taringkäik rikastusvabrikusse ja maa- rus. Õpiti tundma meesaadusi: suir,
alusesse põlevkivikaevandusse, mis taruvaik, õietolm, mesilasema toitepiim
asus 8 meetri sügavusel. Ringkäigu ning vaadeldi mikroskoobiga õietolmu
läbivaks teemaks oli kaevurite töö ning ning suiraterasid. Veel saadi teadmisi
giid tutvustas masinaid, millega kaevu- mee ja meesaaduste kasulikkusest
rid töötasid, kui kaevandus oli veel inimese tervisele ning arutleti selle üle,
kasutuses.
kuidas funktsioneerib kooslus: mesilaAinar-Sten Junker: Väljasõit meeldis ne, keskkond ja inimene. Soovjad said
mulle, kuna külastasime mulle huvi- maitsta ka meesaadusi. Peale mesila
pakkuvaid kohti nagu Vahipataljon ja külastust käidi ka Helme koobastes,
Politseimuuseum.“
ordulinnuses ja ohvriallikate juures.
Õppekäik toimus tänu Kaitseressurssi- Mai alguses osalesid 10.-11.klassi õpide Ameti toetusele.
lased messil Noor Meister ning külasOktoobri keskpaigas käisid 2. ja 3. tasid Filmimuuseumi ja Ajaloomuuseuklass Tallinnas Eesti Loodusmuuseu- mi töötube. 10.kl sai ülevaate Eesti
mis. Seal osalesid 2.klassi õpilased ajaloost ja 11.klass lihvis avaliku esiLäänemere-teemalises õpitoas, kus nemise oskusi.
nad täitsid iseseisvalt mereteemalisi Lisaks nimetatud projektidele on õpilatöölehti ning tutvusid erinevate välja- sed külastanud paljusid erinevaid
panekutega. 3.klass õppis aga seente muuseume ja huviväärsusi.
mitmekesisuse ja nende osa looduses.
Ka nemad täitsid töölehti ning said
väga palju teadmisi seente kohta, tuleb ju välja, et seen ei ole ainult uhke
puravik või kärbseseen, selline, kel on
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Mälumängu traditsioonid jätkuvad
Iris Kivisäk
Juba teist korda toimus 7.- 12. klassi
õpilastele ja õpetajatele mälumängusari
“Mälugigant”.
Sel
aastal
olid korraldajateks Juhan Johannes
Raudsik, Jaagup Esko, Järmo Ader ja
Kevin Reidar Bachaus, kuid vajadusel
abistas ja juhendas neid Margus Morševitski, kes oli eelmisel aastal sarja
algatajaks.
Võistlusel võtsid omavahel mõõtu viis
õpilaste ja kaks õpetajate võistkonda,
kes kumbki võistlesid eraldi arvestuses.
Sari koosnes kuuest voorust, millest
viimane oli finaal. Finaali tegi eriti põnevaks see, et jagati duubeldatud kohapunkte, mis andis võimaluse pürgida
tabelis kõrgemale ka väiksema skooriga võistkondadel.
Õpilastiimidest võitis naiskond LOOS,
kes oli terve sarja kestel üllatanud kõiki
oma pika edumaaga. Võistkonna koosseisu kuulusid Liisa Raavel, Kristyn Pihelgas, Jana Viljak, Inga-Garmen Küttmann, Gertu Küttmann ja Iris Kivisäk

Õpetajate arvestuses käis tihe rebimine
esikoha nimel viimase vooruni, kuna
võistonnad
olid
väga
tasavägised.Võitjana väljus heitlusest võistkond
MÄLUKAS koosseisus Lili Ring, Peeter
Hermik, Heli Raavel.
Mälumängusari “Teritaja” toimus 1.3.; 4.- 6. ja 7.- 9. klassi õpilastele. Juba
kolmandat hooaega korraldasid seda
õpetajad Kaire Pärnpuu ja Eda
Aavik. Vastata tuli küsimustele, mis
puudutasid loodust, kirjandust, kultuuri,
Eestit, sporti ja muusikat. Kahele nooremale vanusegrupile oli lisaülesandeks
pildi mõistatamine. Pilt oli lõigatud tükkideks ja pandud esimesel korrusel asuvale stendile ning päev-päevalt lisati
sellele puuduvaid osi. 7.-9. klassi võistkondadele anti lisaks uurimisülesanne,
mille lahendamiseks võis infot otsida nii
teatmeteostest kui ka internetist.
1.-3. klassis tuli võitjaks võistkond HAID
koosseisus Mairo Roosma, Robin
Oosim, Taavi Tiidussalu ja Karl-Kristjan

Vokk
4.-6. klassi vanuserühma võitja oli
võistkond VÕILEIB: Timmo Kaasik,
Rasmus Kepp, Erek Arpiainen, Paul
Lomp, Eric Reisel ja Kevin Leemets
7.-9. klassi arvestuses oli parim võistkond TIIRUTAJAD koosseisus Gertu
Küttmann, Karita Üksärav, Käde Vald,
Liset Laev.
11. aprillil sõitis Lihula Gümnaasiumi 8
noort Pärnusse, kus toimus võistkondlik
mälumäng “Varia”. Meie kooli 5.-9.
klassi võistkond Markus Lille, Silver
Nikkel, Erek Arpiainen, Juhan Johannes Raudsik ja Samuel Kastepõld saavutasid maakondliku esikoha. Gümnaasiumi arvestuses võistlesid Katrin Veek,
Hanna Malk ja Roland Söötmaa, kes
saavutasid oma vanusegrupis kolmanda koha.

Saa tuttavaks: Silver Nikkel
Silver Nikkel on oma üpriski noore vanuse poolest saavutanud väga palju häid tulemusi nii erinevatel olümpiaadidel
kui ka muusikakonkurssidel.
Tänavu 28.aprillil andis Zonta Pärnu klubi üle projekti
„Andekas laps“ stipendiumid, mille üks neljas saajast on
Silver.
Silver alustas oma kooliteed Metsküla algkoolis, sügisest
õpib Lihula Gümnaasiumi 7.klassis.
Juba teises klassis osales ta bioloogia olümpiaadil, mis on
tegelikult mõeldud kuuenda klassi õpilastele, ta võistles
endast neli aastat vanematega ning saavutas III koha. Ka
sel aastal suutis Silver teha väga häid tulemusi kõikidel
olümpiaadidel, milles ta osales (loetelu lk 2). Tublid saavutused on ette näidata ka vabariikliketl olümpiaadidelt geograafias (4.) ja bioloogias (5.)
Lisaks õppimisele tegeleb Silver palju muuga. Ta osaleb
noorkotkaste tegevustes, tunneb hästi loodust ning talle
meeldib väga osaleda rännakutel, samuti kuulub ta Kaitseliidu Lääne maleva orkestrisse, kus ta mängib trombooni.
Eesti Vabariigi ja Kaitseliidu 100. sünniaasta puhul heiskas Silver Eesti Vabariigi riigilipu Pika Hermanni torni.

Koolikaaslased ütlevad Silveri kohta nii:
´´Ta aitab alati, kui keegi on hädas! Ta on sõbralik. Ta
joob palju kalja. Ta teab palju ajaloost.´´
´´ Hästi tark, aga ta ei eputa oma teadmistega, ta on pigem tagasihoidlik``
Pärnumaa tublide õpilaste tänupeol esindasid Silver ja
klassivend Samuel Kastepõld Lihula Gümnaasiumi.
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Meie 9 aastat
Gertu Küttmann

9 aastat tagasi alustasime kaheksateistkümnekesi oma kooliteed Lihula Gümnaasiumis. Esimesed neli
aastat oli meie klassijuhatajaks Anne
Kruus. 5.klassist praeguseni on meil
klassijuhatajaks olnud Lili Ring. Aastate jooksul on meid tulnud juurde
ning samas ka teistesse koolidesse
ära rännanud.
Meie klassi õpilased paistavad silma
selle poolest, et me oleme olnud tegusad, kes meist tegeleb spordiga,
kes muusikaga. Klassi tüdrukute
seas on väga populaarne ratsutamine. Paljud tegelevad jalgpalli, korv- 9.kl lõpetajad
palli, kergejõustiku ning ujumise või
tantsimisega. Lisaks on mitmed käinud Lihula muusika-ja kunstikoolis.
On mõni käsitööringis osaleja ning
tegutseb mitu tubli kodutütart, noor- Õnnela Lilleoja
kotkast.
Oleme üheskoos üle elanud mitmeid
töid teemadel, mida oskas klassis Gümnaasiumi jooksul on meie klassist läbi käinud mitmeid erinevaid
ainult üks õpilane, aga huvitaval inimesi, kuid tugevalt lõpuaktuse poole sammuvad 13 abiturienti. Selle
aasta 12. klassi võib kirjeldada kui kelmikaid ning salapäraseid noori,
kombel sai ikka enamused “viied”. kes enne ütlevad ja tegutsevad, ning alles pärast mõtlevad, mida oleks
Oleme käinud paljudel väljasõitudel, saanud tegelikult teha.
mis on muutnud kohati igavad kooli- Me oleme kõik nii erinevad, aga teisest küljest rohkem sarnasemaid
päevad lõbusateks. Külastasime üli- inimesi ei leia. Kunagi ei võinud teada, kas kooli jõuti krossikal, discgolfi
lahedaid uurimislaboreid Tartus. Tal- kettal või ei jõutud üldse, kuna välja tuli uus arvutimäng, mis vajas mänvistel jõulupidudel ja kevadistel gimist. 3 gümnaasiumi aastat on näidanud, et klassikaaslaste abiga
suursündmustel oleme pidanud klas- saab ka kõige lootusetum must lammas oma hinded korda ning asjad
siga välja mõtlema huvitavaid esitusi tehtud.
ja neid kõik koos laval ka teistele näi- Meie koosseisu on edukalt juhtinud Marje Loide, tänu kellele oleme just
sellised, nagu me oleme. Gümnaasiumi aega läbiv lause võiks olla
tama.
"teeme nii, et hundid oleks söönud ja lambad terved", sest just nii on
Meil on kogu aeg olnud klassis 18- klassijuhataja Marje meid motiveerinud õppima ning hindeid paranda20 õpilast ning mul on hea meel, et ma ja peab tõdema, et see on pakkunud tuge ja tahet edasi minna.
meid sel aastal nii palju lõpetab. Mi- On uhke pidada end 76. lennuks. Lend, mis lõpetab Lihula Gümnaasiunu arust oleme üks igati vinge selts- mi esimesena Pärnu maakonna koosseisus.
kond ning loodetavasti oleme olnud
heaks eeskujuks ka noorematele.

76.lennu tiivad juba kannavad

76.lend
Joosep Bork

Heino Pärnpuu

Hanna Hatto

Ainar-Sten Junker

Karmen Murumets

Paul Pilme

Helerin Leemets

klj Marje Loide

Õnnela Lilleoja

Mittestatsionaarid

Kärol Kalde

Ingrit Nikkel

Mandrik Tšekenjuk

Elisabeth Kais

Joel Rummel

Anett Koitsaar

Ülo Siim Kaisel

Delein Nõmm

Erik Mikkus

Ingemar Idvani
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Külalised teevad koolipäevad mitmekesisemaks
Iris Kivisäk
Kõrvaltvaatajale võib tunduda, et koolis käib õppetöö vaid
ainetundides ja muuks vahvaks eriti aega pole. Reaalsus on
aga see, et tihti tulevad kooli erinevad inimesed, kes on elus
midagi saavutanud ja tahavad noortele oma lugu rääkida. Maailmapilti avardavad loengud on mõnus vaheldus tavapärasele õppetööle. Sin on vaid käputäis loengutest, mis sellel
õppeastal toimusid.
28. märtsil käis vanematel õpilastel ja õpetajatel külas haridusminister Mailis Reps. Minister arutles eksamite vajalikkuse
üle ja uuris, kas õpilastele jäetakse kodus lahendamiseks palju
ülesandeid.

Southwestern Advantage Eesti esindaja
Merke Mehide pidas 10.-11. klassi õpilastele väga motiveeriva koolitunni sellest, kuidas elus läbi lüüa ja
tagada endale hea majanduslik seis. Kõlama jäid mõtted, et
kõik on võimalik ja ei pole vastus.
Maikuus jagas Helen Adamson 4.-9.kl õpilastele oma kogemuslugu koolikiusamise teemal. Ta teab väga hästi, mis tunne
on olla kiusatav ja tal oli noortele edasi anda tähtis sõnum: Ei
kiusamisele!
Kristjan Kaljusaar viis gümnasistid ajas kaugele tagasi, rääkides, kust on pärit esimesed aumärgid ja mille eest neid tol
ajal anti. Lõpuks jõuti ka Eesti aumärkide süsteemi juurde.
Tuli välja, et aumärkide kujundus pole aegade jooksul väga
palju muutunud.
Juuni algul toimus loeng palgalõhe teemal. Lilian Promet Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioonist rääkis palgalõhest, miks see Eestis nii valus teema on ja tegi asja ka näitlikuks, lastes õpilastel panna kirja oma palgasoovid ja võrreldes
siis poiste ja tüdrukute soovitavat palka. Üheskoos leiti, et
naised küsivadki sama töö eest vähem palka kui mehed.

LG stiilinädalal riietuti tuduriietest nohikuni
Katrin Veek

Liisa Raavel

2.-6.oktoobrini toimus koolis
õpetajate ja õpilaste stiilinädal,
kus sai riietuda erinevate teemade järgi, kaasa lüüa põnevates
tegevustes tegusatel vahetundidel
ning nädala lõpus diplomeid ja
tänukirju jagada. Igal teemapäeval
kõlas kooliraadiost stiilikohane
muusika.
Nädala esimese päeva teema ehk
“Tudupäev” sai valitud selle järgi, et
esmaspäeva hommikul ei peaks hakkama enda aega raiskama lokkide
tegemisele või kapist riiete otsimisele. Otseses mõttes voodist kooli tundus teema, mis varasematel aastatel
on populaarne olnud ning mida ka
meie kooli õpilased ise soovitasid.
Nii sai juba hommikul näha kooliteel
vahvaid hommikumantlitega tegelasi,
kellel padi või kaisukaru kaenlas.
Koolis oli neid tunduvalt rohkem, kellel pidžaama, kellel hommikumantel,
kellel sassis soeng või lokirullid alles
peas. Tegus vahetund kujutas endast hommikuvõimlemist, mida viisid
läbi Brita Pikla, Anna Luuk, Cetlin
Mikker ja Regle Kurnim. Teine tegevus oli kiire meeskonnamäng, mis
peletaks une silmast ja kaotaks ära
väsimuse.
Teisipäev ja 1990ndate idee oli vaadata ja otsida kodust riideid, mida
meie vanemad vennad/õed või
emad/isad oma nooruspõlves kand-

sid. 90ndad on ka viimase aja moetrend ja vahva oli vaadata, kuidas
lapsed seda enda jaoks tõlgendasid.
90ndad tõid kaasa kolme triibuga
dressid, 3 numbrit suuremad kleidid,
teksaseelikud ja vahvlilokid.
Vahetunnis sai tantsida 90ndate
muusika saatel kaaslasega ajalehtede peal, tingimusel, et kumbki neist
jalgadega maja ei astu. Tegevuse
tegi keerulisemaks muusika peatamisel ajalehe kokku murdmine, mis
tähendab, et iga pausiga läks tantsuplatsiks olev ajaleht väiksemaks.
Kolmapäevale läksime vastu veidi
lihtsamalt. Triibud-täpid-ruudud tundus päevana, kus iga õpilane leiab
endale midagi selga ja oleks võimalik
100% kaasa tulla. Kool täitus kolmapäeval triibuliste, ruuduliste ja täpiliste riiete kandjatega ja eriti vahva
oli vaadata neid, kes olid need kõik
kolm endale selga tõmmanud. Tegus
vahetund kujutas endast otsimismängu, kus tuli leida teatud arv triipude, täppide või ruutude kandjaid.
Neljapäevaseks õpetajate päevaks
korraldasime piduliku päeva, et koju
jätta dressipüksid või lohvakad pusad. Šikid noormehed ja kleitidesseelikutes neiud nägid kenad välja.
Vahetunnis said kolmeliikmelised
meeskonnad mõõtu võtta mälumängus, mille küsimused olid koostatud
piduliku riietuse, õpetajate päeva ja

tähtsate sündmuste kohta.
Reede lõpetasime vaiksete nohikutest tegelastega. Esimene asi, mis
nohikutel kooli tulles vastu vaatas, oli
kandik numbritega, kust tuli võtta
endale number ja päeva jooksul kooli
pealt endale sama numbriga nohik
leida, et temaga koos pilti teha ja
loosis osaleda. Tore oli vaadata,
kuidas kanti trakse, seelikuid, prille
ning kahele poole punutud patse.
Vahetundide ajal toimus päeva ja
nädala parimate autasustamine ning
lisaks jagasime ka tänukirju silmapaistvate kostüümide eest.
Nädala jooksul oli palju kaasalööjaid
ja tublisid osalejaid, kuid siiski selgitasime välja stiilsemad ja silmapaistvamad koolikaaslased.
Nädala stiilsem 1.-3.klassi arvestuses
oli
Karl
Reinmaa,
4.6.klassis Kristel Oosim, 7.-9.klassis
Markus Sõber, gümnaasiumis Anna
Luuk ja õpetajate arvestuses Ille Palusalu. Nädala stiilseimaks klassiks
sai 11.klass, sest tegu oli klassiga,
kus igapäevaseid kaasategijaid oli
kõige rohkem klassi koguarvust ning
kelle kostüümid jäid kooli peal silma.
Omalt poolt täname kõiki, kes stiilinädalaga kaasa tulid, teid oli nii palju! Lisaks olite ka väga loovad, suur
aitäh kõigile!
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Pool kooli lustis Läänemaa tantsupeol
Käesoleva aasta 26. mail toimus
Haapsalus Läänemaa tantsupidu.
Pidu oli, nagu praegusel juubeliaastal kombeks, pühendatud
Eesti Vabariigi 100 sünnipäevale
ning samuti Heljo Talmeti 95. sünniaastapäevale. Peo kangelasteks
olid sellel korral noored.
Ettevalmistused peoks algasid
loomulikult juba mitu kuud enne
peo toimumist. Kõige keerulisem
oli ehk noortel korraldajatel kelle
ees müts maha, sest nad olid aktiivsed ja mängisid väga olulist
rolli selle suurepärase ürituse korraldamiseks. Meie, tantsijad, alustasime proovidega samuti suhteliselt vara ning kui tantsud lõpuks
selged ja rahvariided valmis olid,
jõudis tantsupidu kiirelt kohale,
sest elevus oli suur.
Pidu algas rongkäiguga- tee ääres
oli palju tuttavaid ning meie rühma
taga kõndisid Vormsi lapsed, kes
meie eeskujul oma kooli nime
täiest kõrist rahvale hüüdsid. Kui
jõudsime Haapsalu Piiskopilinnusesse hakkas tants kohe peale.
Nauditi sooja ilma jälgides kannatlikult kõiki keerlevaid mudilasi,
naisi, mehi ja vanamemmesid,
kes tulid kõik kokku, et osa saada
ühisest hingamisest ning rõõmust
mida toob tantsimine ning koos
millegi suurema korda saatmine.
Lihula neidude rühma tantsijate
muljed:
Iris Kivisäk: Olgugi, et päev oli
päikseline ja rahvariietes oli väga
palav olla, oli see tore ja meeldejääv päev. Äge on teha midagi,
mis endale meeldib ja näha, kuidas ka teised seda naudivad.

Jana Viljak: Sel aastal käisin ma
Läänemaa tantsupeol teist korda
ja ilmselt ka viimast, kuna nüüd
kuulume me ju Pärnumaa koosseisu, kuid vaatamata sellele oli
ka sel aastal kõik väga tore ja ini-

mesed sõbralikud. Ka ilmaga vedas meil, kuigi võib öelda, et rahvariietega oli ikka suhteliselt palav, aga see meid ei seganud, kuna tantsud olid meil selgeks õppitud ja proovides said need ka viimase lihvi. Ma arvan, et sellised
üritused on väga tänuväärsed,
kuna see aitab säilitada meie kultuuri ning väga paljude nooremate
laste silmadest oli ka näha seda,
et nad ei tantsi vaid selle pärast,
et koolis on nii ette nähtud, vaid
neile meeldib see päriselt ka.
Üheks tähtsaks tantsupeo osaks
oli muidugi ka rongkäik, kus kõik
said näidata oma
rahvariideid
ning
sellega rõõmustada
inimesi, kes olid tulnud
rongkäigule
kaasa elama. Ma
arvan, et see on
väga lahe, et meile on antud koolis
võimalus käia rahvatantsu tundides,
eriti, kui meile on
ka veel nii hea
õpetaja.
Läänemaa tantsupidu on
väga vahva traditsioon, mis ühendab nii nooremaid,
kui vanemaid inimesi.
Eliise

Lepp: Minu jaoks oli selle aasta
Läänemaa tantsupidu emotsionaalne. Põhjuseks see, et viimased 11 aastat olen seal käinud
ning see aasta oli viimane kord.
Kõik need üksteist aastat nautisin
tantsimist ning ka väiksemate juhendamist. Rongkäigus karjusime
ning hüüdsime uhkusega nii valjult
"LIHULA" kui hääl lubas, õhtuks
oli küll hääl ära kuid see oli seda
väärt.
Proovid olid väga huvitavad, kuna
kord me tantsisime naistega teine
hetk neidudega oli raskusi sest
teised tantsisid tantse veidi teisti,
kuid saime lõpuks väga hästi hakkama. See aasta meeldis mulle
väga see, et lavataja töõd said
teha noored, kellest mõned ka
minu head tuttavad. Tore et anti
noortele selline võimalus.
Päev sujus hästi ning olen õnnelik, et meid, nüüd olles Pärnumaa
osa, kaasati ikkagi teise maakonna üritusse. Selleaastane tantsupidu oli meeletult emotsioonide
rikas ja andis inimestele nii hingeliselt kui meeleliselt mälestusi.
Järgmise korrani!
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Ohutuspäev õpetas praktilisi teadmisi
Iris Kivisäk
19. mail toimus Lihula Gümnaasiumi sisehoovis Lääneranna ohutuspäev. Naiskodukaitse Lääne ringkond õpetas praktilistes töötubades esmaabi andmist, Aide Autokool tõi kohale pöörleva auto, Päästeameti Lihula komando korraldas võistlusmängu, tutvustati politsei ametit, räägiti auto turvavarustusest; vaadati, kuidas päästjad autot
seibideks lõikasid ja toimus veel palju muudki huvitavat.
Soovi korral said osalejad uurida, kui suur on nende kaal
auto kokkupõrkel erinevatel kiirustel, need numbrid olid
jahmatavalt suured. Kohale tulnud õpilased olid kaasa
võtnud ka sõpru ja vanemaid. Päev lõpus pakuti osavõtnutele suppi ja kringlit.
Kristin Kunz, korraldaja: “Ohtuspäeva idee sündis sellest,
et käisime eelmisel aastal KEATil (ohutuslaager “Kaitse
end ja aita teist”- toim.), aga kuna sinna sai minna kõigest kaheksa inimest klassist, mõtlesime teha ise sarnase ürituse. Käisime oma idee välja peaaegu kohe peale
KEATi ja suvel käisime juba õpetajaga rääkimas, mida
ohutuspäeval teha ja keda sinna kohale kutsuda. Õpetaja
Ave-Piia lükkas asjale hoo sisse ja kirjutas rahastuse
jaoks projekti. Päev oli väga tore ja selle kohta saime

vaid positiivset tagasisidet.”

Kodutütardel ja noorkotkastel oli tegus aasta
Gertu Küttmann

Kodutütardel ja noorkotkastel on olnud tegus aasta. On osa võetud erinevalt võistlustelt, matkamängudest, laagritest.
22.-24. septembril toimus matkamäng Kotkaretk, kust võtsid osa ka Lihula kodutütred
ja noored kotkad. 22. septembri õhtul koguneti Virtsu kooli spordisaali ning järgmise
päeva hommikul hakkas matkamäng pihta.
Retkest võtsid meeskonnad osa rohelisel ja
punasel rajal. Rohelise raja meeskondade
jaoks lõppes retk 23. õhtul, kuid punase raja
võistkonnad jätkasid matkamist 24. varahommikul.
18. novembril toimus Haapsalus laskepäev,
millest võtsid osa ka Lihula kodutütred. Tegu oli väga toreda päevaga. Meeldiv oli, et
sai lisaks laskmisele niisama ka sõpradetuttavatega juttu ajada. Ei olnud suurt pinget. Pigem oligi eesmärgiks harjutada ja
ennast laskmises arendada. Meie kodutütarde võistkond sai võistlusel 5. koha. Individuaalarvestuses sai Gertu Küttmann 16.
koha, Nathali Ploomipuu 21. koha, Anett
Aavik 22. koha ja Keitlin Nikkel 23. koha.
19. novembril toimus Rannakülas Algallika
külalistemaja ümbruses väike Kadakaralli
nooremale koolieale. Matkamängu korraldasid tulevased noorte kotkaste ja kodutütarde juhendajad. Laste koostööoskus pandi

proovile viies erinevas kontrollpunktis: takistusrada, KIMI-mäng, meditsiin, täpsvise ja
metsloomade jälgede tundmine. Nende
jaoks, kes matkamängudest varem osa pole
võtnud, oli tegu uue ja huvitava kogemusega. Neil, kes aga juba varem sellistest matkamängudest osa on võtnud, oli kindlasti
veidike lihtsam rada läbida. Erinevast matkakogemusest hoolimata said kõik midagi
uut teada.
4.-5. jaanuaril toimus maskiball ning osaleda said kõik noored alates seitsmendast
klassist. Laagrit korraldasid kolm tubli noort:
Keitlin Nikkel, Nathali Ploomipuu, Gertrud
Helin. Kohale ei tuldud mitte ainult Lihulast,
vaid ka igalt poolt mujalt Läänemaalt ning
ka Hiiumaalt. Laagris viidi läbi mitmeid huvitavaid töötubasid: piparkookide valmistamine, peotantsu õppimine, õhtuse esituse
ettevalmistamine. Kaks töötuba olid mõeldud suupistete valmistamiseks õhtusele
ballilauale. Lisaks oli ka veel üks tantsu
töötuba, kuid seekord õpiti seltskonnatantse. Hiljem oli veel töötubasid, kus tüdrukutele räägiti meikimisest ning ka soengutest.
Pärast õhtusöögi söömist oligi kohale jõudnud aeg hakata ennast balli jaoks valmis
sättima. Õhtu oli väga tore. Õhkkond oli
mõnus ja seltskond lahe. Sai tantsida, män-

gida erinevaid mänge, niisama teistega juttu
rääkida ning minna ka fotonurka sõpradega
pildistama. Fotonurgas toimetas Eliise
Lepp, kes oli tegelikult terve päeva jooksul
kaameraga ringi jalutanud ning meie tegevusi kaamerasse jäädv us tanud.
9.-10. veebruaril toimus Haapsalus spordilaager. Laste võistkondadesse jagamine
toimus loosi teel. Laagrisse jõudes sai iga
laps loosiga võtta omale sedeli, millel oli
tema võistkonna number. Laagris oli jällegi
palju erinevaid tegevusi. Suurel osal olidki
tegevused sportlikud või spordiga seotud.
Osalejad said ujuda, arendada oma meeskonnatöö oskusi. Sai harjutada laskmist,
mängida erinevaid pallimänge ning toimus
ka tegevusi õues. Õues toimus näiteks linnajooks. Laagri lõpus autasustati laagri
parimaid võistkondi ning ka individuaalarvestuse parimaid.
Aasta jooksul on meil toimunud muidugi
veel mitmeid üritusi ja matkamänge. Näiteks tänupidu 24. veebruaril, erinevad järgukatsete õppepäevad ning koondused, matkamäng Valge Laev 28. aprillil ja Mägramatk väiksematele 12. mail. Oleme olnud
terve aasta vältel väga tegused ja osa võtnud ning ise ka korraldanud mitmeid laagrid
ja üritusi.
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Kuulsate esinejate jäljendajad kohtusid Lihulas
Eliise Lepp

21.märtsil toimus Lihula Gümnaasiumis esimene Lääneranna Koolinoorte Playback, kus osalesid
Lõpe kooli, Lihula Gümnaasiumi
ning Metsküla algkooli 1.-9.klassi
õpilased.
Eesti sajanda juubeli puhul olid
esitatavad lood eesti keelsed või
originaalis esitatud Eesti artistide
poolt.
Esinejad olid jagatud kolme vanusegruppi. Nooremas vanuseastmes olid 1.-3. klassi õpilased,
keskmises 4.-6. klassi õpilased
ning vanemas 7.-9. klassi noored.
Esitusi oli kokku seitse ning õhtu
jooksul võis laval näha lausa 54
esinejat. Esinemisi hindas ja kommenteeris ka kolmeliikmeline žürii,
kuhu kuulusid Lihula Gümnaasiumi rahvatantsu õpetaja Pilvi Kase,
Lääneranna teataja toimetaja Kristina Kukk ning Lihula Kultuurikeskuse noorsootöötaja Anneli
Pikkmets.
Noorema vanusegrupi võitjaks tuli
Metsküla algkool Kreisiraadio looga “Leto Svet”. Ka keskmises vanuseastmes pälvisid esimese koha Metsküla algkooli kasvandikud,
kes parodeerisid Indrek Ventmanni lugu “Tempel”. Vanema vanuse
esikoha tiitel läks aga Lõpe kooli
loole “Aasta ema”, mida originaalis esitab ansambel Naised köögis. Lisaks põhiauhindadele oli ka

kuus eriauhinda. Hääletuse käigus
selgus rahva lemmik, kelleks osutus Lihula Gümnaasiumi 7.9.klassi grupp, nad parodeeris Liis
Lemsalu lugu “Aeg on käes”. Parim meesartist oli Indrek Ventmann loost “Tempel” ning naisartist Kihnu Virve loost “Merepidu”.
Parimaks matkijaks osutus žürii
hinnangul Margus Pikkmets, kes
esines Kristiina Ehinina. “Julge
hundi rind on rasvane” kategooria
pälvis lugu “Hõbedased tiivad”,
mida esitas Lihula gümnaasiumi
noorem vanuseaste ning parimad
kategoorias “Back” ehk parimad
taustatantsjad olid Lihula keskmise vanuseastme õpilased looga
“Teemant”.sdfghjhgfdssss
“Esialgne idee korraldada Lääneranna Koolinoorte Playbacki tuli
mul juba 20.oktoobril, kui ma osalesin fotograafina Noorte eestvedajate konverentsil Audrus, kuid
tol hetkel ei osanud ma mõelda, et
see võiks kunagi teoks saada, see
oli ainult mõte minu peas, millest
keegi ei teadnud. Kuid juba kaks
nädalat peale konverentsi, 3.-5.
novembril toimus Varbla koolimajas jätkukoolitus “Ideest projeketini”, sel hetkel saigi idee esmakordselt paberile kantud, muidugi
on see aja jooksul veidi muutunud, kuid mõte on ikka samaks
jäänud. Peale koolitust oli meil

Üks pilt, tuhat sõna

päris mitu kokkusaamist,
kuid
reaalne korraldamine ja sponsorite otsimine algas umbes kuu ennem üritus, selleks ajaks oli tegelikult ka juba olemas paar esimest
toetajat. Tegemist oli palju ja õige
ruttu saabuski see päev, kui polnud aega enam muule mõelda,
kui sellele, et kõik oleks lõplikult
paigas. Pool tundi enne sündmuse algust oli õhus tunda päris palju ärevust, kuid see hakkas tasapisi hajuma, kui ma olin sündmuse
sisse juhatanud ning andnud ka
sõna Lihula Gümnaasiumi direktorile Janar Sõbrale, kes tervitas
kõiki esinejaid, žüriid ja pealtvaatajaid.
Ürituste korraldamine pole nii lihtne, kui see välja paistab. Eriti hea
tunde tekitas minus see, et ma
nägin laval väga palju noori, kes
eelistavad jääda pigem tahaplaanile, me lihtsalt ei märka neid, kas
nende arglikuse tõttu või sellepärast, et neid pole varem lihtsalt
kaasatud. Ma arvan, et isegi oma
väheste kogemuste juures ürituste
korraldamises möödus Lääneranna Koolinoorte Playback väga
edukalt ning kõigil oli lõbus. Eriti
hästi oli seda näha, kui lastel lõid
silmad särama autasustamise alguses, kuna kõik ihkasid ju võita.
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Kilu kannab traditsioone
Liisa Raavel

2017.aasta omaloomingukonkursi „Minu Eesti 100 aasta pärast“ Läänemaa võidutöö

Elasid kord must leib ja Tallinna kilu. Nad elasid täiesti igapäevast Isesõitvad autod peatusid, robotid lõpetasid töö ja isegi raketid
elu, kord olid pere toidulaual, teinekord seisid igavatel poeriiultel. jätsid sõidud kosmosesse ära, sest nende mikrosüsteemid said
häiritud. Kuna kõik jäi ootamatult vaikseks, tekkis kilul üks mõte.
Nii kulges nende elu kuni aastani 2117…
Koos leivaga haarasid nad kaasa ühte riiulinurka jäetud taluvõi
Ühel päeval küsis must leib kilult:”Mis meist nüüd saab?” Kilu
paki ja suundusid talli, kus kõiksugu liikuvate robotite hulgas leidus
mõtles kord ja vastas mõtlikult:”Mis meist ikka saab?” “Vanasti
vanadest aegadest pärit valgelakaline täkk, muuseumist laenutati
ennemuiste olime me rahva põlistoit,” sõnas leib,” nüüd aga ei
vanker ja nii läksid nad kolmekesi reisile või tuurile, nagu moodsad
kõlba me robotite söögiks ning inimesed on pirtsakaks muutuelanikud seda nimetasid.
nud.?” Leib küsis nii keerulisi küsimusi, et kilu ei saanud pooltest
Esimene koht, kuhu sõideti, oli Vooremaa, kuid enam polnud see
arugi.
kindlasti VOOREMAA, vaid hoopis Majamaa, seal oli elamuid otTallinna kilu mõtles sellele, mida vanavanaema oli talle kord öelsast otsani, inimesi palju, autod igal pool. 100 aastat tagasi oli
nud. “Üks õige kilu on sitkem kui Nõmme Kalju, tugevam kui Mart
olnud seal ilus loodus. Ta lausus ainult: ”Inimesed on kõik ära
Seim ning vapram kui president.” Tol ajal ei saanud Tallinna kilu
rikkunud.” Teekond jätkus Lahemaale, kõikjal olid lagendikud,
aru, mida see memmeke seletab, kuid nüüd taipas, et kilud on
metsast polnud jälgegi. Ühes teeotsas oli upakil roostetanud silt
enneolematu eesti rahva toidupoolis just nagu must leib või kama.
„Sagadi mõis“, mõisa ennast aga polnud…
Kilu ohkas ja ütAga miks? Pisike ja armetu kilu, koos kaaslastega tihedasti külg
les:”Inimesed on kõik ära rikkunud.”
külje kõrval karpigi topitud, aga enneolematu! Paari sammu kaugusel lamab uhkes roosas rüüs Norra lõhe, aga näe, õige eestlane Viimane koht, kuhu kilu läks, oli Matsalu. Vanasti oli seal palju
olevat meid armastanud. Või siis leib, tavaline must nätske kaku- linde, kuid nüüd hakkasid juba kaugelt silma valged betoonist rajake, iga sarmikas pitsa teeks talle silmad ette, kuid ometi on eestla- tised, neoonkirjades säras seinal „Tuumaelektrijaam“. Kilu poetas
pisara ja kordas:”Inimesed on kõik ära rikkunud.” Väike tüdruk,
sed kodust kaugel olles just teda igatsenud.
kes oli seiklusel kaasas käinud ning kõike suu ammuli vaadanud,
Kilu mõtles, sügas lõpust ja vastas siis lõpuks leivale:” Meie looküsis:”Kas tõesti oli kõik nii ilus?” „Oli jah!“ Tüdruk teatas:”Mina ei
must ei saa ära kaotada, meid saab vaid pisut muuta. Võibolla
taha niimoodi elada, tahan loodust ja linnulaulu, tahan mahlakat
sinu kuju ja puistaku sinna peoga pähkleid või puuvilju, minuga
kiluvõileiba.”
saab vürtsidega eksperimenteerida, aga me jääme ikka kiluks ja
Kilu pakkus välja, et ainult ühtmoodi saab Eestit päästa. Mitte keeleivaks!”
gi, mitte kunagi ei tohi lasta traditsioonidel surra. Kui me austame
Kilu ahmis õhku, ajas end uimedele püsti ning hüüdis üle kogu
kõike rahvuslikku, armastame leiba ja kilu, kanduvad põlvest põlve
kaubanduskeskuse nii valjult, et kõlaritest, kust ainult technomuuedasi meie kombed ja tavad. Ja nii veel aastatuhandeid.
sikat kostus, samuti kilulik kilje kostis: ”Mina olen enneolematu,
olen traditsioon ning mind ei kaota keegi! Juba 150 aastat tagasi
teati mind Euroopas kui Eesti tuntud toiduainet. Mina jään!”

Vastuvõtt Lihula Gümnaasiumi
10. klassi astumiseks võetakse
dokumente vastu
18.-26 juunini ja 16.-30.augustini
kella 09.00 -15.00 kooli kantseleis.
Info liia.pold@laaneranna.ee
mittestatsionaarsesse õppevormi dokumentide vastuvõtt samuti
30.augustini. Õppetöö toimub esmaspäeviti ja teisipäeviti.
Info heli.raavel@laaneranna.ee
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