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• Koomikseid saab luua igas aines ja igas
kooliastmes.

• Koomiks võib olla just ainete ühendaja.

• Koomiksid õpetavad jutustama lugusid,
looma karaktereid, arendavad loovust jne.



• Ettekande eesmärgiks on näidata, kuidas kahe
aineõpetaja heast koostööst võib välja kasvada
midagi suurt.

• Julgustada teha rohkem koostööd aineõpetajate
vahel.

• Kui midagi läheb hästi, siis ei tasu seda kunagi
hoida vaid oma koolile.



• Läänemaa Ühisgümnaasiumis (riigigümnaasium)
on eesti keele kursusest „Keel ja ühiskond“ välja
kasvanud hõimunädala tähistamine.

• 2017. aastal pühendati hõimunädal soomlastele
ja Soomele just Eesti 100 ja Soome 100 tõttu.

• Läänemaa Ühisgümnaasiumi kunstiõpetajal Liisi
Karydil tuli mõte, et hõimunädala raames võiks
toimuda koomiksikonkurss. Teemaks sai lõpuks
„Meie naaber Soome“: https://monikaundo.weebly.com/meie-
naaber-soome.html



• „Meie naaber Soome“ koomiksid ei sündinud
lihtsalt. Samas aitas tulemusele kaasa just
õpetajatevaheline koostöö.



• Konkursile „Meie naaber Soome“ esitatud
koomiksitest leidis motiive näiteks kirjandusest,
geograafiast, ühiskonnas toimuva kohta. Seega
toimus ainetevaheline lõiming.



• Koomikseid hindas ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja
Kalle Lõuna, kunstiõpetaja Liisi Karydi ning
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Monika Undo.
Kõik kolm tabasid koomiksites erinevaid
nüansse.

• Koomiksid: https://monikaundo.weebly.com/koomiksid.html



• Palusime koomikseid hinnata ka Soome
Instituudil.

• Soome Instituudile koomiksid meeldisid, oma
lemmikutele pandi ka auhinnad välja.



Koomiksinäituse avamine toimus Läänemaa
Ühisgümnaasiumis 16. oktoobril.



Näituse avamine

Näitusest:
http://www.laanlane.ee/2017/10/16/laanemaa-uhisgumnaasiumi-opilased-
voistlesid-koomiksikonkursil-meie-naaber-soome/



• Kindlasti oli näitus õpilasi innustav, sest samal
ajal oli koolis näitus ka Tove Janssonist, kellele
majandusliku sõltumatuse tõid just
muumikoomiksid:

http://www.laanlane.ee/2017/10/06/uhisgumnaasiumis-naeb-naitust-
muumitrollide-loojast-tove-janssonist/

Tove Jansson koos 
muumitrollidega.
https://www.moomin.com/en/



• Kui koolis on üleval mõni näitus, tuleks
mõelda, kuidas erinevates ainetundides seda
saaks ära kasutada.

• „Meie naaber Soome“ puhul kirjutati näiteks
arvustusi, 12. klass pidi kirjutama lõigu,
millised on soomlased eestlaste meelest.

• Kuna näitus on üleval novembri lõpuni, saab
veel ülesandeid mõelda.



• Mis edasi? „Meie naaber Soome“ edulugu
jätkub. Näitust on peagi võimalik näha ka
Lääne maakonna keskraamatukogus.



Aitäh kuulamast!


