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Kuidas Raulist sai Orav? 
„Raul on rahumeelne, 

kuid tema silmades on ala-
ti särasäde, oskab öelda ilus-
ti, kuid ka teravalt naljata-
des ilma suunurki tõstmata, 
ideaalse abikaasa materjal on 
ta, “ütleb Teele Rauli kohta, 
kes edukalt parodeeris meie 
koolis Eesti Vabariigi aktus-
tel Andrus Kivirähk`i tege-
laskuju Ivan Oravat.

Juba kaugelt on näha tu-
lemas 12e klassi Taavi punti, 
kes tervele koolirahvale on 
nalja ja naeru pakkunud eri-
nevate üritustel, kuid Raul 
on millegipärast jäänud ta-
gaplaanile ja paljud ei oska 
aimatagi, et selles noorme-
hes on peidus suurepära-
ne näitleja. Esmakordselt jäi 
Raul minu vaatevälja õpe-
tajate päeva puhuks tehtud 
videos. Kahjuks ei saanud 
tehniliste probleemide tõt-
tu seda suurepärast linateost 
kõigile näidata. Seejärel võis 
teda näha Suurel Teatriõh-
tul mitte eriti suurt näitleja-
meisterlikkust nõudnud rol-
lis. Ivan Orava osatäitmist 
nõustus Raul vastu võtma 
lihtsalt tingimusel, et saaks 
veidi harjutada enne mini 
missi ja mini misteril õhtuju-
hiks olemist. Sellest juhusest 
aga sai alguse suurepärane 
etteaste, mis tekitas kahinaid 
nii õpilaste kui  ka õpetaja-
te seas. „Kes on see palga-
tud näitleja?“ küsisid õpe-
tajad minu käest. Õpetajad 
võib-olla teavad teada kui 
suhteliselt tagasihoidlikku 

noormeest, kes tasapisi oma 
õpingutes, päevakavade tih-
nikus sumpab ja  sügeleb. 

Ühiskonnaõpetuse õpe-
taja Maidu Varik tõdes, et 
Raul suutis enda jaoks lah-
ti mõtestada ka Ivan Orava 
teksti sügavama tagamaa. 

„Enne aktust vaatasin, et 
mingi vanamees istub esi-
reas,“ kommenteeris Laura-
Liisa, kes alles selle aktuse-
ga avastas Rauli olemasolu. 
Kuidas siis sai 18-aastasest 
meeldivast noormehest päe-
vinäinud vana känd? Ega 
see nii lihtsalt ei käinudki: 
1,5 tundi pidi Raul istuma 
liikumatult külmas ruumis, 
kannatama nälga, karvade 
kitkumist ja uudishimulikke 
patsutajaid. Jumestuskunst-
nik Leenamari abil sai meie 
Raulist kiilakas onu ja asen-

damatuks osutus teibi-abi 
Kadri, kes tõttas appi, klee-
plint käes, ja aitas maskee-
ringut veelgi paremini esi-
le tuua. Sellest aga, kuidas 
Raul oma rollist välja tuli ja 
eemaldas viimasedki meigi-
jäänused oma näolt beebi-
salvrätikutega, ajalugu vai-
kib. 

Lõpetan Ivan Orava sõ-
nadega: „Õpetuseks noorte-
le ja meenutuseks vanadele. 
Eesti Vabariigi ajal võis iga-
üks öelda, mis tahtis. Kõik 
olid omavahel sõbrad, iga 
kodanik tundis teist nägupi-
di ja tänaval ja anti üksteise-
le lakkamatult kätt...“.

Anneli Meisterson, 
Ivan Orava (l)avastaja ja 

austaja

Õpilaste sünnipäevad

Maarit Meola 4A 08.03.
Reedik Kivisoo 12C 08.03.
Kaari Varipuu 10F 08.03.
Tanel Tasane 11B 08.03.
Laura Oolup 5A 09.03.
Bret Maidsaar 10E 09.03.
Martin Kirs 4B 09.03.
Gertha Merk 12C 09.03.
Katrin Rifk 10F 09.03.
Eivo Purga 10D 10.03.
Kaisa Tooming 10E 10.03.
Krõõt Lõbus 8C 10.03.
Gerda Ader 10A 10.03.
Timo Lempu 8C 11.03.
Maria Rand 11F 11.03.
Rait Sagor 10C 11.03.
Sass Pääsk 9C 12.03.
Kataliina Raamat 9B 12.03.
Siim Nurja 11B 12.
Kairi Rassel 10F 12.03.
Hendrik Putk 1A 12.03.
Mairo Hallik 7A 12.03.
Pilvi Käiro 12A 13.03.
Siim Maripuu 11A 13.03.
Frederick Kalmberg 11F 13.03.
Mirjam Ool 10E 14.03.
Hannes Lõhmus 10A 14.03.
Anni Kadakas 9C 14.03.

Töötajate sünnipäevad

Raivo Paasmaa 09.03.
Helle Rand 11.03.
Maret Leesi 12.03.*
Anu Saabas 13.03.

Palju
õnne!

Juht tänab
Kõiki kooli ning maakon-

na tööõpetuse olümpiaadidel 
osalenud õpilasi ning õpeta-
ja Heiko Kulli Saare maa-
konna üldhariduskoolide  
töö- ja tehnoloogiaõpetuse  
konkursi korraldamise eest 
Kuressaare Gümnaasiumis. 

Raili Kaubi, 
kunsti ja käsitöö osakonna 

juhataja

Tänud Laine Lehtole ja 
tema meeskonnale meele-
oluka galakontserdi eest!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Foto: Gert Lutter
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Õpilane küsib, õpetaja vastab...
Millised on Sinu hobid ja 
meelitegevused?

Minu üheks põhiliseks 
hobiks on vaimsete õppe-
tekstide tõlkimine. Selle 
eest ei taotle ma hetkel sis-
setulekut. Ühe ettevõtjaga 
koos anname välja teatud 
raamatuid, mida on raske 
klassifitseerida. Nad võiks 
lahterdada eneseabi alla, 
kui nad ei hõlmaks enamat 
– inimese teadlikukssaa-
mist omaenda individuaal-
sest vaimsusest ja teispool-
se elu (maisele järgneva 
eksistentsivormi ja seda tin-
giva vaimselt-meelelise ta-
jumisviisi) tundmist. Nen-
de raamatute autoriks on 
Bo Yin Ra. Need raama-
tud lähevad müügile oma-
hinnaga.

Minu teiseks suuremaks 
hobiks on sahtlisse kirjuta-
mine. Sahtlisse sellepärast, 
et avaldamiseks tuleks teos 
valmis kirjutada. Aga ku-
na teosed on luulevormis ja 
mahukad ning koolitöö võ-
tab palju aega ja energiat, 
siis võib värssdraama lõ-
petamine võtta veel mõned 
aastad. Teemagi on palju-
hõlmav – „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 igi-
uus. Tegelen ka teise,  lühe-
ma luuleteosega, mille tiit-
liks saab „Tähtede laul“ ja 
mis seostab  taevatähti kir-
jatähtede ja nende häälda-
misel tekkivate häälikutega 
ning püüab mõjutada luge-
ja teadvust kõlamaagiliselt. 
Aga ehk saab neid kaht tee-
mat ühendada? Mõistagi 
enamhõlmava alla.

Mu kolmandaks hobiks 
on maakodus mesilaste pi-
damine. See eeldab hoolt ja 
kannatlikkust ja nõelamisel 
tekkiva valu talumist halba-
de ilmade korral, mil mesi-
lased peavad end kaitsma. 
Eeldab ka kuldses keskeas 

puu otsa ronimist, et püüda 
sülemeid. Ehkki nõel on va-
lus, on mesi magus ja alan-
dab koolistressi. Mesilas-
te sumin mõjub rahustavalt 
ja loometööks inspireeri-
valt, aga õpetajate ja õpilas-
te kära suuruse poolest op-
timaalse ammugi ületanud 
mammutkoolis hajutavalt 
ja kurnavalt.

Kas mõni nendest huvi-
aladest tuleb kasuks ka 
Sinu töös? Kuidas?

Mesindus oma saaduste-
ga tuleb kasuks õpetajatöös, 
aga takistab ka   kutsetööd, 
sest sellal, kui mesilased sü-
lemlevad, pole  veel kool 
lõppenud ja nädalavahetus-
tel soovib minu enda klass 
ühisüritusi, millest ma ei 
saa neile keelduda. Kui jäl-
le on klassiga mõnes met-
samajas pidu panemas käi-
dud, siis ütleb abikaasa 
ikka, kui võimas mesilas-
pilv on sülemi näol teinud 
mesilale hüvastijäturingi. 

Tõlkimine aitab olla kur-
sis saksa keelega, mida koo-
lis õpetan.

Omalooming aitab koo-
litööle kaasa sellega, et en-
daavastatud seosed aitavad 
rikastada ka filosoofilist nä-
gemist, mida püüan koolis 
õpilastessegi süstida. Samas 
pakuvad õpilaste ütlused ja 
suhtumised   luuleteose kir-
jutamiseks elulist ainet. 

Kas selline olukord võib 
olla puuduseks, kus ini-
mese elukutse on tihedalt 
seotud tema hobidega?

Puuduseks võib see ol-
la vaid siis, kui need soo-
dustaksid  ühekülgsust. 
Mesindus ja muu füüsili-
ne töö maakodus pigem 
täiendavad kutsetöö ja teis-
te hobidega tegelemist ning 
mitmekesistavad elu. Kui 
niisugusel juhul mõned ho-
bid kutsetööga ka ühtivad, 
siis nad seda ka soodus-
tavalt toetavad. Nagu mi-
nu puhul tõlkimine ja keele 

õpetamine ning filosoofili-
ne omalooming ning filo-
soofia õpetamine.

Pingeline kutsetöö ja 
aega ning keskendumist 
nõudvad hobid võtavad 
aga perekonnaelult seda, 
mis talle kuulub, ning abi-
kaasa 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 tõlkimis-
harjumus kujuneski. Tõl-
kimine on aga süvendatud  
lugemine ja tõlkimisoskus 
lähendas mind keerukate 
vaimsete tekstide sügava-
male mõistmisele ja sealt-
kaudu filosoofiale ja selle 
õpetamisele, kui laulva re-
volutsiooniga avanes sel-
leks võimalus. Tõlk mulgi-
maal tähendas ülekantud 
tähenduses inimest, kes ei 
suuda midagi endale pida-
da, vaid räägib teistele eda-
si seda, millest oli lubanud 
vaikida või millest ei tohi 
tema intiimsuse tõttu kõr-
valised isikud teada. 

Kooliaegsest õngitsemis-
hobist on kasuks tulnud 
vaid püüd ja oskus õngitse-
da endast uudseid arusaa-
mu ja leida endassesüvene-
mise teel seniavanematuid 
seoseid. Nagu õngitsemine 
vajab vaikuse säilitamist ja 
kannatlikkust ja keskendu-
misvõimet, nii vajavad seda 
ka pedagoogitöö, mesilaste 
eest hoolitsemine  ja  kõik-
suse üksikosade vaheliste 
enamusele varjatud seoste 
leidmine  iseendas.

Kas Sinu huvialad kooli-
ajast praeguseni on muu-
tunud?

Kooliajal esinesid samad 
huvid jämedakoelisemal 
kujul, nüüd aga mõneti pee-
nemal kujul. Ka mesilaste 

pidamine on peenike kunst. 
Nooruses ma mesilasi kart-
sin, alles 23-aastaselt leid-
sin nendega kontakti. Noo-
ruses tõlkisin tekste, mis 
oma suunitlusega piitsuta-
sid eelkõige välisesse, nüüd 
aga eestindan tekste, mis ai-
tavad taasjõuda oma hinge 
seesmusse. Nooruses pidin 
karjatama lambaid ja lehmi, 
hoolitsema hobuse eest, te-
gema jahiloomadele vihtu, 
kasvatama metsavahiko-
ha peal kuusetaimi. Nüüd 
pean keskendumise ja töö-
võime säilitamiseks valitse-
ma loomi eneses – kannata-
matust, laiskust ja toorust, 
et tabada tundes õhkõrna 
ja vaid jäägitu pühendumi-
se puhul hoomatavat. Kuu-
setaimede asemel pean kas-
vatama suhtumistes sageli 
okkalisi õpilasi – pean suu-
nama neid iseseisvuse saa-
vutamisele  ja elu kui tervi-
ku nägemisele.

Milline huviala on Sulle 
elus kõige rohkem rõõmu 
valmistanud?

Kahtlemata omaloo-
ming luules, sest selle pu-
hul on mul kõige vabamad 
käed. Piirideks ja köidiku-
teks on vaid ühtlane rütm ja 
piisav riim ning paratama-
tuse  – kogu elus sisalduva 
korra ja seaduspära – jälgi-
mine ja järgimine. Õnnes-
tunud omalooming nõuab 
aga tahet – jääda enda ees 
alati läbinisti ausaks. Ainult 
sel puhul võib leida harul-
dast, endalegi kõige huvita-
vamat, mis on ka kõige suu-
rema püsirõõmu allikaks. 

Vastas Genadi Noa,  
Kuressaare Gümnaasiumi 

saksa keele ja filosoofia 
õpetaja
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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, Re-
nate Pihl, Arvi Tanila; õhtujuhte - Heli Vaher 12a ja Mikk Aeg 11d, abilisi-õpilasi ning Linnateatri meeskonda! Koh-
tumiseni KG galakontserdil 2008! Laine Lehto, peakorraldaja. Fotod: Renate Pihl

Toimetaja veerg
Kui vaid oleks annet 

kunksmoorilikult haigu-
si nautida, kraadiklaase 
kõrgete kraadidega laua-
sahtlisse koguda, et siis 
hiljem parimaid tulemu-
si ikka ja jälle imetleda... 
Paraku ei ole elu enamas-
ti muinasjutt ja tüütud vii-
rused viisid nii õpetajaid 
kui õpilasi eelmisel nä-
dalal 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 toi-
mus viiendat korda meie 
kooli galakontsert ja ka-
vasse planeeritud numb-
ritest ei pidanud haiguste 
tõttu midagi välja jätma. 
Armas oli. Minule läks 
eriliselt hinge Mikk Ra-
javeri esitatud luuletus 
isast „Tõuse üles“, sest 
just 4. märtsil oleks mi-
nu armas isa saanud 70-
aastaseks. Aitäh Sulle, 
Mikk, siira esituse eest! 
10. e aga tuletas meelde, 
et aeg liigub ikka usku-
matult kiiresti... Sest alles 
need neiud-noormehed 
olid viiendas klassis ja iga 
keeletunni lõpus oli meil 
traditsiooniks mängida, 
mäletate:)Nii tekkis kont-
serti kuulates-vaadates 
kindlasti paljudel paral-
leele ja mõtteid meie enes-
te ja ümbritsevaga seoses.  
Igatahes oli võimalik taas-
kord veenduda, et meil 
on, mida hinnata ja hoida. 
Saage siis terveks, kõik, 
kes veel tõvevoodis vaev-
levad, mõnikord aitab 
seegi, kui lihtsalt kiusust 
kraadiklaasi välja ei võ-
ta ja enesekindlalt usud, 
et ma lihtsalt olen terve:) 
Täpselt nii soovitasin te-
ha ka galakontserti ühel 
õhtujuhil Heli Vaheril ja 
õnnestus. Kena nädalat ja 
haarake päikest!

Marit Tarkin, 
Meie KG peatoimetaja

Galakontsert 2007 Linnateatris
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

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.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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

Ajalehte toetavad:

Õpilased võistlesid tööõpetuses
Saare maakonna üldha-

riduskoolide käsitöö ja ko-
dunduse  ning töö- ja tehno-
loogiaõpetuse 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. Kon-
kursil osales 12 tüdrukut 
üheksast koolist ning 9 pois-
si üheksast koolist.

Kuressaare ametikoo-
lis (tüdrukud) ja Kuressaare 
Gümnaasiumis (poisid) ko-
gu päeva kestnud konkurss  
algas kõigil teoreetilise testi 
lahendamisega.

Sellele järgnesid prakti-
lised osad: poistel puidust 
pingi disainimine ja valmis-
tamine ning tütarlastel  ka-
latootest kerge eine valmis-
tamine, rahvusliku motiivi 
tikkimine ning antud motii-
viga kaunistatud eseme ka-

vandamine.
Töö- ja tehnoloogiaõpe-

tuse ning käsitöö- kodundu-
se maakonnavoorule eelnes 
kooli olümpiaad 27. veeb-
ruaril , kus parimad olid: 
8.klassi tütarlastest 1.Johan-
na Toplaan 8 b, 2. Reet Sa-
lumaa 8 c, 3. Mare-Li Aavik 
8a 8.klassi poistest 1.Krist-
jan Lindau 8c, 2. Allar Aas 
8a,  3. Timo Lempu 8c, Kar-

li Saar 8a 9.klassi tütarlastest 
1. Kertu Saar  9b, 2. Juta Alt-
mets  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

Kolmapäevast 
kolmapäevani

Uued teosed kooli raa-
matukogus

Kivirähk, Andrus “Leiu-
tajateküla Lotte”

Kass, Kristiina  “Samue-
li võlupadi”

Samuel on natuke laisk ja 
see ajab ta nõudliku ja tänita-
va ema iga päev täiesti mar-
ru. Seda enam, et Samueli 
õde Susanna on usin ja kor-
ralik musterlaps. Samuel ise 
muidugi leiab, et sama vas-
tikut, ninatarka ja tuupurit 
õde pole kellelgi teisel ja sel-
lise õnnetusega ei tohiks küll 
ühtegi üheksa-aastast pois-
si karistada. Kuid ühe ööga 
muutub kõik. Selleks on vaja 
ainult üht vana viletsat pat-
ja.

Karm, Hille “Väike vah-
va 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 elu-
ajal on Eesti XX sajandil lä-
binud uskumatuid ajaloo-
pöörakuid, mille mõjusid ja 
tagajärgi on raske, kuid vaja-
lik analüüsida.”

Uus, Eia “Kuu külm ku-
ma”

Eestlannast maniakaal-
depressiiviku läbielamised 
Tais karmi režiimiga inter-
naatkoolis, rahvaste paablis, 
tundmatus kultuuriruumis. 
Tuleb ka kiindumine keskea-
lisse õpetajasse.

Arme, Lea “Duubeltüd-
ruk”

«Miks tüdrukud lähe-
vad võõraste meestega kaa-
sa?» küsis Rein ettevaatli-
kult. «Nad tahavad nii väga 
armastada,» ütles Marin.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

KG´s Fashion Show �007
15. märtsil kell 18.00. Eel-

registreerimine 1. märtsini hu-
vijuhi ruumis 239 või aadressil 
anneli@oesel.edu.ee.

Peaproov 14. märts kell 
16.00. Juhend kooli kodulehe-
küljel ja Meie KG´s nr 17(306).

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Holland - tulpide ja tuule-
veskite maa (�5. - ��. märts 
�008)

Kutsume reisile kaasa 30. 
lennu vallatuid noori, meiega 
koos elu parimaid päevi veet-
ma!

Info allakirjutanutelt!

��C klassi seksikad poisid 
(Kristjan ja Preedik)

Foto: Raili Kaubi

Vastavalt raamatukogu 
kasutamise eeskirjale laenu-
tatakse raamatuid koju 28 
päevaks ja seda peaks lae-
nutaja ka meeles pidama. 
Raamatu laenutustähtaja pi-
kendamine on võimalik raa-
matukogu töötaja nõusole-
kul juhul, kui nimetatud 
teavik ei ole vajalik teistele 

lugejatele. Tähtaja pikenda-
miseks tuleb pöörduda raa-
matukokku.

Tähtaja ületamisel ei ta-
su lugeja küll viivist, küll 
võib aga saada laenutuskee-
lu vastavalt hilinetud ajale. 
Kuna laenutus on elektroo-
niline, siis registreerib arvuti 
automaatselt võlglased ning 

lisab need võlglaste listi, mis 
on vaadatav kõigile aadres-
sil www.oesel.ee/riksweb.

Pidagem kinni siis lae-
nutustähtaegadest ja arves-
tagem ka kaasõpilaste soo-
videga lugeda  populaarset 
kirjandust!

Maren Aaviste, 
raamatukoguhoidja

Teated
��. märtsil on emakeelepäev, 
Kristjan Jaak Petersoni sün-
niaastapäev.

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

Eve Paomees, 
eesti keele osakonna juhataja

Teated Teated


