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Juht tänab
Kõiki kooli ning maakonna tööõpetuse olümpiaadidel
osalenud õpilasi ning õpetaja Heiko Kulli Saare maakonna
üldhariduskoolide
töö- ja tehnoloogiaõpetuse
konkursi korraldamise eest
Kuressaare Gümnaasiumis.
Raili Kaubi,
kunsti ja käsitöö osakonna
juhataja

Tänud Laine Lehtole ja
tema meeskonnale meeleoluka galakontserdi eest!
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Palju
õnne!

Õpilaste sünnipäevad
Maarit Meola 4A
Reedik Kivisoo 12C
Kaari Varipuu 10F
Tanel Tasane 11B
Laura Oolup 5A
Bret Maidsaar 10E
Martin Kirs 4B
Gertha Merk 12C
Katrin Rifk 10F
Eivo Purga 10D
Kaisa Tooming 10E
Krõõt Lõbus 8C
Gerda Ader 10A
Timo Lempu 8C
Maria Rand 11F
Rait Sagor 10C
Sass Pääsk 9C
Kataliina Raamat 9B
Siim Nurja 11B
Kairi Rassel 10F
Hendrik Putk 1A
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Töötajate sünnipäevad
Raivo Paasmaa
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Anu Saabas
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Enda töödest, tegemistest räägib õpetaja Genadi Noa.

Lk. 3

Fotohetki pühapäeval
Linnateatris toimunud
galakontserdist.

Lk. 4

Õpilased võistlesid
töö- ja tehnoloogiaõpetuses.

Kuidas Raulist sai Orav?
„Raul on rahumeelne,
kuid tema silmades on alati särasäde, oskab öelda ilusti, kuid ka teravalt naljatades ilma suunurki tõstmata,
ideaalse abikaasa materjal on
ta, “ütleb Teele Rauli kohta,
kes edukalt parodeeris meie
koolis Eesti Vabariigi aktustel Andrus Kivirähk`i tegelaskuju Ivan Oravat.
Juba kaugelt on näha tulemas 12e klassi Taavi punti,
kes tervele koolirahvale on
nalja ja naeru pakkunud erinevate üritustel, kuid Raul
on millegipärast jäänud tagaplaanile ja paljud ei oska
aimatagi, et selles noormehes on peidus suurepärane näitleja. Esmakordselt jäi
Raul minu vaatevälja õpetajate päeva puhuks tehtud
videos. Kahjuks ei saanud
tehniliste probleemide tõttu seda suurepärast linateost
kõigile näidata. Seejärel võis
teda näha Suurel Teatriõhtul mitte eriti suurt näitlejameisterlikkust nõudnud rollis. Ivan Orava osatäitmist
nõustus Raul vastu võtma
lihtsalt tingimusel, et saaks
veidi harjutada enne mini
missi ja mini misteril õhtujuhiks olemist. Sellest juhusest
aga sai alguse suurepärane
etteaste, mis tekitas kahinaid
nii õpilaste kui ka õpetajate seas. „Kes on see palgatud näitleja?“ küsisid õpetajad minu käest. Õpetajad
võib-olla teavad teada kui
suhteliselt tagasihoidlikku
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noormeest, kes tasapisi oma
õpingutes, päevakavade tihnikus sumpab ja sügeleb.
Ühiskonnaõpetuse õpetaja Maidu Varik tõdes, et
Raul suutis enda jaoks lahti mõtestada ka Ivan Orava
teksti sügavama tagamaa.
„Enne aktust vaatasin, et
mingi vanamees istub esireas,“ kommenteeris LauraLiisa, kes alles selle aktusega avastas Rauli olemasolu.
Kuidas siis sai 18-aastasest
meeldivast noormehest päevinäinud vana känd? Ega
see nii lihtsalt ei käinudki:
1,5 tundi pidi Raul istuma
liikumatult külmas ruumis,
kannatama nälga, karvade
kitkumist ja uudishimulikke
patsutajaid. Jumestuskunstnik Leenamari abil sai meie
Raulist kiilakas onu ja asen-

damatuks osutus teibi-abi
Kadri, kes tõttas appi, kleeplint käes, ja aitas maskeeringut veelgi paremini esile tuua. Sellest aga, kuidas
Raul oma rollist välja tuli ja
eemaldas viimasedki meigijäänused oma näolt beebisalvrätikutega, ajalugu vaikib.
Lõpetan Ivan Orava sõnadega: „Õpetuseks noortele ja meenutuseks vanadele.
Eesti Vabariigi ajal võis igaüks öelda, mis tahtis. Kõik
olid omavahel sõbrad, iga
kodanik tundis teist nägupidi ja tänaval ja anti üksteisele lakkamatult kätt...“.
Anneli Meisterson,
Ivan Orava (l)avastaja ja
austaja



Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Meie KG, 7. märts 2007

Õpilane küsib, õpetaja vastab...
Millised on Sinu hobid ja
meelitegevused?
Minu üheks põhiliseks
hobiks on vaimsete õppetekstide tõlkimine. Selle
eest ei taotle ma hetkel sissetulekut. Ühe ettevõtjaga
koos anname välja teatud
raamatuid, mida on raske
klassifitseerida. Nad võiks
lahterdada eneseabi alla,
kui nad ei hõlmaks enamat
– inimese teadlikukssaamist omaenda individuaalsest vaimsusest ja teispoolse elu (maisele järgneva
eksistentsivormi ja seda tingiva vaimselt-meelelise tajumisviisi) tundmist. Nende raamatute autoriks on
Bo Yin Ra. Need raamatud lähevad müügile oma
hinnaga.
Minu teiseks suuremaks
hobiks on sahtlisse kirjutamine. Sahtlisse sellepärast,
et avaldamiseks tuleks teos
valmis kirjutada. Aga kuna teosed on luulevormis ja
mahukad ning koolitöö võtab palju aega ja energiat,
siis võib värssdraama lõpetamine võtta veel mõned
aastad. Teemagi on paljuhõlmav – „Üks on kõik ja
kõik on Üks“. See aines on
põgusal vaatlusel nõiaring,
süvenemisel aga võluring,
kus iga leid on nii enda kui
kogu ülejäänu juures igiuus. Tegelen ka teise, lühema luuleteosega, mille tiitliks saab „Tähtede laul“ ja
mis seostab taevatähti kirjatähtede ja nende hääldamisel tekkivate häälikutega
ning püüab mõjutada lugeja teadvust kõlamaagiliselt.
Aga ehk saab neid kaht teemat ühendada? Mõistagi
enamhõlmava alla.
Mu kolmandaks hobiks
on maakodus mesilaste pidamine. See eeldab hoolt ja
kannatlikkust ja nõelamisel
tekkiva valu talumist halbade ilmade korral, mil mesilased peavad end kaitsma.
Eeldab ka kuldses keskeas

puu otsa ronimist, et püüda
sülemeid. Ehkki nõel on valus, on mesi magus ja alandab koolistressi. Mesilaste sumin mõjub rahustavalt
ja loometööks inspireerivalt, aga õpetajate ja õpilaste kära suuruse poolest optimaalse ammugi ületanud
mammutkoolis hajutavalt
ja kurnavalt.
Kas mõni nendest huvialadest tuleb kasuks ka
Sinu töös? Kuidas?
Mesindus oma saadustega tuleb kasuks õpetajatöös,
aga takistab ka kutsetööd,
sest sellal, kui mesilased sülemlevad, pole veel kool
lõppenud ja nädalavahetustel soovib minu enda klass
ühisüritusi, millest ma ei
saa neile keelduda. Kui jälle on klassiga mõnes metsamajas pidu panemas käidud, siis ütleb abikaasa
ikka, kui võimas mesilaspilv on sülemi näol teinud
mesilale hüvastijäturingi.
Tõlkimine aitab olla kursis saksa keelega, mida koolis õpetan.
Omalooming aitab koolitööle kaasa sellega, et endaavastatud seosed aitavad
rikastada ka filosoofilist nägemist, mida püüan koolis
õpilastessegi süstida. Samas
pakuvad õpilaste ütlused ja
suhtumised luuleteose kirjutamiseks elulist ainet.
Kas selline olukord võib
olla puuduseks, kus inimese elukutse on tihedalt
seotud tema hobidega?
Puuduseks võib see olla vaid siis, kui need soodustaksid
ühekülgsust.
Mesindus ja muu füüsiline töö maakodus pigem
täiendavad kutsetöö ja teiste hobidega tegelemist ning
mitmekesistavad elu. Kui
niisugusel juhul mõned hobid kutsetööga ka ühtivad,
siis nad seda ka soodustavalt toetavad. Nagu minu puhul tõlkimine ja keele

õpetamine ning filosoofiline omalooming ning filosoofia õpetamine.
Pingeline kutsetöö ja
aega ning keskendumist
nõudvad hobid võtavad
aga perekonnaelult seda,
mis talle kuulub, ning abikaasa ühistegevusteks ei jää
piisavalt mahti.
Kas mõni kooliaegsetest
hobidest on mõjutanud
Sinu elukutsevalikut?
Kaudselt küll. Kooliajal
aitasin kaasõpilastel inglise
keele kodulugemise tekste
tõlkida ja sealt siis tõlkimisharjumus kujuneski. Tõlkimine on aga süvendatud
lugemine ja tõlkimisoskus
lähendas mind keerukate
vaimsete tekstide sügavamale mõistmisele ja sealtkaudu filosoofiale ja selle
õpetamisele, kui laulva revolutsiooniga avanes selleks võimalus. Tõlk mulgimaal tähendas ülekantud
tähenduses inimest, kes ei
suuda midagi endale pidada, vaid räägib teistele edasi seda, millest oli lubanud
vaikida või millest ei tohi
tema intiimsuse tõttu kõrvalised isikud teada.
Kooliaegsest õngitsemishobist on kasuks tulnud
vaid püüd ja oskus õngitseda endast uudseid arusaamu ja leida endassesüvenemise teel seniavanematuid
seoseid. Nagu õngitsemine
vajab vaikuse säilitamist ja
kannatlikkust ja keskendumisvõimet, nii vajavad seda
ka pedagoogitöö, mesilaste
eest hoolitsemine ja kõiksuse üksikosade vaheliste
enamusele varjatud seoste
leidmine iseendas.
Kas Sinu huvialad kooliajast praeguseni on muutunud?
Kooliajal esinesid samad
huvid
jämedakoelisemal
kujul, nüüd aga mõneti peenemal kujul. Ka mesilaste

pidamine on peenike kunst.
Nooruses ma mesilasi kartsin, alles 23-aastaselt leidsin nendega kontakti. Nooruses tõlkisin tekste, mis
oma suunitlusega piitsutasid eelkõige välisesse, nüüd
aga eestindan tekste, mis aitavad taasjõuda oma hinge
seesmusse. Nooruses pidin
karjatama lambaid ja lehmi,
hoolitsema hobuse eest, tegema jahiloomadele vihtu,
kasvatama
metsavahikoha peal kuusetaimi. Nüüd
pean keskendumise ja töövõime säilitamiseks valitsema loomi eneses – kannatamatust, laiskust ja toorust,
et tabada tundes õhkõrna
ja vaid jäägitu pühendumise puhul hoomatavat. Kuusetaimede asemel pean kasvatama suhtumistes sageli
okkalisi õpilasi – pean suunama neid iseseisvuse saavutamisele ja elu kui terviku nägemisele.
Milline huviala on Sulle
elus kõige rohkem rõõmu
valmistanud?
Kahtlemata
omalooming luules, sest selle puhul on mul kõige vabamad
käed. Piirideks ja köidikuteks on vaid ühtlane rütm ja
piisav riim ning paratamatuse – kogu elus sisalduva
korra ja seaduspära – jälgimine ja järgimine. Õnnestunud omalooming nõuab
aga tahet – jääda enda ees
alati läbinisti ausaks. Ainult
sel puhul võib leida haruldast, endalegi kõige huvitavamat, mis on ka kõige suurema püsirõõmu allikaks.
Vastas Genadi Noa,
Kuressaare Gümnaasiumi
saksa keele ja filosoofia
õpetaja
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Galakontsert 2007 Linnateatris

Tänan galakontserdil esinenud õpilasi ja nende juhendajaid - Helle Rand, Pilvi Karu, Mai Rand, Veikko Lehto,
Merle Tustit, Kerstin Mandel, Heidi Truu, Merle Rekaya, Marit Tarkin; korraldustoimkonda - Anneli Meisterson, Renate Pihl, Arvi Tanila; õhtujuhte - Heli Vaher 12a ja Mikk Aeg 11d, abilisi-õpilasi ning Linnateatri meeskonda! Kohtumiseni KG galakontserdil 2008! Laine Lehto, peakorraldaja. Fotod: Renate Pihl



Toimetaja veerg
Kui vaid oleks annet
kunksmoorilikult haigusi nautida, kraadiklaase
kõrgete kraadidega lauasahtlisse koguda, et siis
hiljem parimaid tulemusi ikka ja jälle imetleda...
Paraku ei ole elu enamasti muinasjutt ja tüütud viirused viisid nii õpetajaid
kui õpilasi eelmisel nädalal haigevoodisse, kus
kuulu järgi sugugi mõnus
ei olnud, vaid köha, nohu,
peavalu ja tohutu väsimus
lausa piinavad olid.
Sellegipoolest oli 4.
märts igati tore pühapäev,
rahvas käis valimas, päike
paistis ja pärastlõunal toimus viiendat korda meie
kooli galakontsert ja kavasse planeeritud numbritest ei pidanud haiguste
tõttu midagi välja jätma.
Armas oli. Minule läks
eriliselt hinge Mikk Rajaveri esitatud luuletus
isast „Tõuse üles“, sest
just 4. märtsil oleks minu armas isa saanud 70aastaseks. Aitäh Sulle,
Mikk, siira esituse eest!
10. e aga tuletas meelde,
et aeg liigub ikka uskumatult kiiresti... Sest alles
need neiud-noormehed
olid viiendas klassis ja iga
keeletunni lõpus oli meil
traditsiooniks mängida,
mäletate:)Nii tekkis kontserti
kuulates-vaadates
kindlasti paljudel paralleele ja mõtteid meie eneste ja ümbritsevaga seoses.
Igatahes oli võimalik taaskord veenduda, et meil
on, mida hinnata ja hoida.
Saage siis terveks, kõik,
kes veel tõvevoodis vaevlevad, mõnikord aitab
seegi, kui lihtsalt kiusust
kraadiklaasi välja ei võta ja enesekindlalt usud,
et ma lihtsalt olen terve:)
Täpselt nii soovitasin teha ka galakontserti ühel
õhtujuhil Heli Vaheril ja
õnnestus. Kena nädalat ja
haarake päikest!
Marit Tarkin,
Meie KG peatoimetaja
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Kolmapäevast
kolmapäevani

Uued teosed kooli raamatukogus
Kivirähk, Andrus “Leiutajateküla Lotte”
Kass, Kristiina “Samueli võlupadi”
Samuel on natuke laisk ja
see ajab ta nõudliku ja tänitava ema iga päev täiesti marru. Seda enam, et Samueli
õde Susanna on usin ja korralik musterlaps. Samuel ise
muidugi leiab, et sama vastikut, ninatarka ja tuupurit
õde pole kellelgi teisel ja sellise õnnetusega ei tohiks küll
ühtegi üheksa-aastast poissi karistada. Kuid ühe ööga
muutub kõik. Selleks on vaja
ainult üht vana viletsat patja.
Karm, Hille “Väike vahva vanaema”
Selles raamatus jutustab
üks vanaema, kuidas tema
oli väike. Neist lugudest ei
puudu ka pisike õpetuseiva.
Kes muu kui vanaema peaks
kõnelema lihtsatest asjadest,
mis ometi on elu põhitõed.
Soosaar, Enn “Isa ja
aeg”.
“Vanaisa, isa ja poja eluajal on Eesti XX sajandil läbinud uskumatuid ajaloopöörakuid, mille mõjusid ja
tagajärgi on raske, kuid vajalik analüüsida.”
Uus, Eia “Kuu külm kuma”
Eestlannast maniakaaldepressiiviku läbielamised
Tais karmi režiimiga internaatkoolis, rahvaste paablis,
tundmatus kultuuriruumis.
Tuleb ka kiindumine keskealisse õpetajasse.
Arme, Lea “Duubeltüdruk”
«Miks tüdrukud lähevad võõraste meestega kaasa?» küsis Rein ettevaatlikult. «Nad tahavad nii väga
armastada,» ütles Marin.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja
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Õpilased võistlesid tööõpetuses
Saare maakonna üldhariduskoolide käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkurssidel
1. märtsil 2007.a. saavutasid
Kuressaare Gümnaasiumi
õpilased Kertu Saar II Koha
(9b) ning Andri Vanem III
koha (9b).
Konkurss oli mõeldud 8.
ja 9.klasside õpilastele. Konkursil osales 12 tüdrukut
üheksast koolist ning 9 poissi üheksast koolist.
Kuressaare
ametikoolis (tüdrukud) ja Kuressaare
Gümnaasiumis (poisid) kogu päeva kestnud konkurss
algas kõigil teoreetilise testi
lahendamisega.
Sellele järgnesid praktilised osad: poistel puidust
pingi disainimine ja valmistamine ning tütarlastel kalatootest kerge eine valmistamine, rahvusliku motiivi
tikkimine ning antud motiiviga kaunistatud eseme ka-

Foto: Raili Kaubi

vandamine.
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö- kodunduse maakonnavoorule eelnes
kooli olümpiaad 27. veebruaril , kus parimad olid:
8.klassi tütarlastest 1.Johanna Toplaan 8 b, 2. Reet Salumaa 8 c, 3. Mare-Li Aavik
8a 8.klassi poistest 1.Kristjan Lindau 8c, 2. Allar Aas
8a, 3. Timo Lempu 8c, Kar-

li Saar 8a 9.klassi tütarlastest
1. Kertu Saar 9b, 2. Juta Altmets 9b, 3. Kerttu Salujärv
9c 9.klassi poistest 1.Andri
Vanem 9b, 2. Mihkel Rand
9a, 3. Alan Väli 9a
Täname kõiki osalenud
õpilasi!
Raili Kaubi,
kunsti ja käsitöö osakonna
juhataja

KG raamatukogu võimaldab lisaks õppekirjandusele
laenutada koju ka muid teavikuid
Vastavalt raamatukogu
kasutamise eeskirjale laenutatakse raamatuid koju 28
päevaks ja seda peaks laenutaja ka meeles pidama.
Raamatu laenutustähtaja pikendamine on võimalik raamatukogu töötaja nõusolekul juhul, kui nimetatud
teavik ei ole vajalik teistele

lugejatele. Tähtaja pikendamiseks tuleb pöörduda raamatukokku.
Tähtaja ületamisel ei tasu lugeja küll viivist, küll
võib aga saada laenutuskeelu vastavalt hilinetud ajale.
Kuna laenutus on elektrooniline, siis registreerib arvuti
automaatselt võlglased ning

lisab need võlglaste listi, mis
on vaadatav kõigile aadressil www.oesel.ee/riksweb.
Pidagem kinni siis laenutustähtaegadest ja arvestagem ka kaasõpilaste soovidega lugeda populaarset
kirjandust!

Teated

Teated

Teated

KG´s Fashion Show 2007
15. märtsil kell 18.00. Eelregistreerimine 1. märtsini huvijuhi ruumis 239 või aadressil
anneli@oesel.edu.ee.
Peaproov 14. märts kell
16.00. Juhend kooli koduleheküljel ja Meie KG´s nr 17(306).

Holland - tulpide ja tuuleveskite maa (15. - 22. märts
2008)
Kutsume reisile kaasa 30.
lennu vallatuid noori, meiega
koos elu parimaid päevi veetma!
Info allakirjutanutelt!

14. märtsil on emakeelepäev,
Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäev.
Kooli aulas korraldatakse
selle auks pidulikud aktused:
1.-4. klass kell 9.45, 5.-8. klass
kell 10.45, 9.-10. klass kell 11.45,
11.-12. klass 12.45

Anneli Meisterson,
huvijuht

11C klassi seksikad poisid
(Kristjan ja Preedik)

Eve Paomees,
eesti keele osakonna juhataja
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee

Maren Aaviste,
raamatukoguhoidja

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Saaremaa Kaubamaja

