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jagatakse viimaseid 
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Millal on õige aeg 
kõik kehvasti tehtud 
tööd järgi teha?

Õpilaste sünnipäevad

Tairica aavita 6B 23.11
Joosep Laus 1B 24.11
Tauri Põldema 3B 25.11
Carina Vahar 3B 25.11
Karolina Noor 10B 25.11
Marie Erlenbach 4B 26.11
Rene Riim 7B 28.11

Töötajate sünnipäevad

Katrin Keso-vares 22.11.
Sirje Metsküll 24.11.
Grete Pihl 26.11.
Maren Aaviste 28.11.*

Palju
õnne!

Juht tänab
Tänud põhikooli teatri-

õhtu “Segasummasuvila” 
läbiviimise eest peakorral-
dajale Eve Tuisule ja tema 
abilistele.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Aitäh Merle Rekayale ja 
Urve Aedmale ülekoolilise 
13. kirjandusviktoriini edu-
ka korraldamise eest. Palju 
õnne kõikidele võitjatele!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna 

juhataja

Saaremaa miniteadus-
päevade laureaadi tiitli päl-
vinud Laura Oolupit ja 
Minni Meistrsoni (6a), eri-
preemia saanud Mari Pa-
jussaart (11a) ja ettekanne-
tega esinenud Marianna 
Lahte(11c); Triin Jõgi(11a); 
Madis Aavikut(11c); Ka-
roliine Kaske(11e); Triinu 
Lompi(11b);  Janno Tilka(9c) 
ja Krõõt Kolterit(11a) ning 
õpilaste juhendajaid Sirje 
Kereme’d ja Raili Kaubit. 

UNESCO Läänemere 
Projekti seminaril Kohalas 
KG-d esindanud õpilasi: Eli-
abet Arge, Piret Spitsõn, Kris-
tin Liias, Sass Pääsk (10a.)

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Kõige kaunimad saarepiigad käivad Kuressaare Gümnaasiumis! Laupäeva õhtul, 17. nov. valiti taas kaunei-
maid saarepiigasid. Saarepiigaks 2007 krooniti Liina Oolup. Esimeseks kaunitariks sai Kadri Riis. Tema sai ka 
veel www.saarlase portaali lemmikuks ja kõige fotogeenilisema neiu tiitli. Teise kaunitari tiilti võitis Liina Sepp. Kõik 
neiud Kuressaare Gümnaasiumist.

Austatud õpetajad, gümnasistid, vilistlased!
Olete oodatud Suurele Teatriõhtule 2007 neljapäeval, 22. no-

vembril kell 17.00 KG aulas. Õhtu orienteeruv pikkus 5 tundi. 
Avatud kohvik-söökla Noorus.

Sissepääs kutsetega, gümnasistidel KG õpilaspiletiga, vilist-
lastel isikuttõendava dokumendi alusel.

Kohtume!

Rahvastepall Orissaares
Esmaspäeval, 12.novemb-

ril toimus Orissaare Spordi-
hoones Saare maakonna 4.-5. 
klasside rahavastepalli võist-
lus.

Nii poiste kui tüdrukute 
võistkondi osales 9. mängiti 
kolmes alagrupis. Tulemused 
päeva lõpuks kujunesid Ku-
ressaare Gümnaasiumi võist-
kondadele väga edukaks. Nii 
poiste kui tüdrukute võist-

kond saavutas I koha!
Tüdrukud koosseisus: Lii-

sel Nelis, Hedi Kereme, Joan-
na Kajak, Sissel-Maria Mä-
gi, Maria Lindau, Santa-Lotta 
Seppel, Loretta Tiits, Liina Sa-
lonen, Helina Väli. Võistkon-
na parim mängija - Liisel Ne-
lis.

Poisid koosseisus: Johan 
Vahter, Alari Saar, Mait Er-
lenbach, Marek Kesküll, Hen-

ri Lepik, Trevor Ling, Kar-
li Allik, Alari Adoson, Martin 
Kirs, Andreas Kalm. Võist-
konna parim mängija - Johan 
Vahter.

Palju õnne ning loomuli-
kult suur tänu õpilaste treene-
rile Marianne Baranile!

Inge Jalakas, 
spordi- ja tantsuosakonna 

juhataja
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Segasummasuvila ehk meie oma 
põhikooli teatriõhtu 2007

Neljapäeval, 15. novemb-
ril algusega 17.00 toimus Ku-
ressaare Gümnaasiumis jär-
jekorras 11. põhikooliastme 
teatriõhtu, mis seekord tu-
gines Astrid Lindgreni loo-
mingul ja kandis nime „Se-
gasummasuvila”.

Ürituse ülesehitus oli 
hästi koordineeritud: vaiku-
se saalis tagasid abiturienti-
dest turvatöötajad, tutvus-
tavate repliikidega hoidsid 
publikut kaasaelavana Pipi-
deks kehastunud õhtujuhid 
Hanna Martinson 8B ja Elina 
Kadaja 9A ning otse loomu-
likult olid tähtesinejad kogu 
ürituse vältel kõik 11 põhi-
kooliklassi.

Näitemängude lavasta-
misel tuli täpselt järgida et-
teantud reegleid: 1) trupid 
esitavad 10-minutilise näite-
mängu Astrid Lindgreni ai-
netel ja 2) dramatiseerimisel 
tuleb autori tekstist võimali-
kult täpselt kinni pidada. 

Vaatemängulist õhtut oli 
kogunenud vaatama saa-
litäis inimesi ja nende seas 
olid ka tõsiste nägudega, ent 

muidu sõbralikud žüriiliik-
med kooseisus: Anu Saabas, 
Reet Sillavee, Ann Tarkin, 
Mart Aardam, Käthe Pihlak, 
Gabriel Sepp ning allakirju-
tanu.

Etendused vaadatud, ku-
junes žüriil kindel arvamus 
paremiku osas. Peavalu val-
mistas aga see, kuidas jagu-
nevad laureaadid ja grand 
prix. Pärast pikka arutelu 
koorusid välja kaks paremat 
– 5B ja 6B. Viimase kasuks 
otsustasid lõpuks sellised 
märksõnad nagu hea kõlav 
tekstiesitus, valgusemäng 
ja julge Karlsson („Hirmu-
tan nad ainult natuke ilus-
ti surnuks, et nad seda ei 
tunneks.“). Siinkohal saab-
ki mainida, et suured ülla-
tajad selleaastasel põhikooli 
teatriõhtul olid 5. - 6. klassid 
oma süsteemsuse ja väga hea 
konkurentsivõimega neist 
mõned aastad vanemate põ-
hikooliõpilaste seas. Kui näi-
dendid vaadatud said, läks 
žürii otsust tegema.  S a -
mal ajal kui žürii otsustas, 
küsitles Helen Vatsfeldt 8B 

klassist 10 inimest publiku 
seast ja sai teada, mida nad 
arvavad. Siin on nüüd nen-
de vastused kokkuvõtlikult.

Milline etendus oli kõi-
ge põnevam ja ärevust teki-
tavam? Miks?

Kõige lahedam tundus 
paljudele 9A, sest see oli teh-
tud tänapäevaseks ja selles 
oli palju huumorit. Oli ka 
teisi arvamusi, kus öeldi, et 
väga hea oli 6B, sest neil oli 
väga hea Karlsson, kes näit-
les hästi.

Kes oli kõige parem näit-
leja? Mis oli temas nii silma-
torkav?

Enamus vastasid, et vä-
ga hea oli Ruth Tarus, sest 
ta mängis oma osa hästi väl-
ja, teine lemmik oli Elisabet 
Välbe, sest ta oli laval kõige 
energilisem ja elavam - nagu 
Karlsson ise.

Milline etendus tundus 
läbikukkununa või siis hal-
vasti välja mängituna?

Kaks esimest etendust 
olid liiga vaiksed – saali pol-
nud eriti  kuulda. 9A ja 9C 
näitemängud tundusid na-

Põhikooli 
teatriõhtu tänu

Suur aitäh teile, kes ai-
tasite kaasa põhikooli teat-
riõhtu „Segasummasuvi-
la“ meeldivale sujumisele: 
õhtujuhid Hanna Martin-
son 8.b ja Elina Kadaja 9.a 
ning teie juhendaja Maret 
Laurson, videomeister Ar-
vi Tanila, fotograaf Gert 
Lutter, helitehnik Tarmo 
Matt, žüriiliikmed Anu 
Saabas, Käthe Pihlak,  Reet 
Sillavee, Ann Tarkin, Lau-
ra-Liisa Perova, Mart Aa-
rdam ja Gabriel Sepp, re-
pertuaarialase kirjanduse 
otsija-edastaja Urve Aed-
ma, projektikirjutamise ju-
hendaja ja parem käsi Re-
nate Pihl, grand prix’ autor 
Triinu Toon 9.b ja tema ju-
hendaja Elle Jurkatam, 
kutsete ja aukirjade ku-
jundus Taavi Tuisk, kut-
sete ja aukirjade tekst 10. 
a klassi tüdrukud Elin Li-
gi ja Kerttu Salujärv,  käsi-
töömeistrid 6.a klassi tüd-
rukud Minni Meisterson 
ja Laura Oolup, aula tur-
vatöö 12.b õpilased Katrin 
Eiert, Hanna Tasa, Arne 
Rannaoja, Siim Saar, au-
la kordapanek 6.b klass ja 
Katrin Keso-Vares, ajakir-
janikud Laura-Liisa Pero-
va 12.c ja Helen Vatsfeldt 
8.b, jooksev abi Marit Tar-
kin, Heidi Truu, Merle Re-
kaya, Anneli Meisterson, 
Tiia Leppik, Külli Mänd, 
Maria Pihl 10.a. Suur aitäh 
hulgilaole Makros, kes ai-
tas kaasa auhinnalaua kat-
misel! Aitäh ürituse ano-
nüümsetele toetajatele!

Eve Tuisk, 
ürituse peakorraldaja

Grand Prix võitis 6B klassi etendus “Karlsson kollitab”. Fotod: Gert Lutter

Žürii on rahul. Foto: Arvi Tanila
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tuke segased. Ei saadud 
pointist aru.

Grand prix’i pälvis 6B 
klass etendusega „Karlsson 
kollitab“. Laureaaditiitli päl-
visid  5B klass - „Emil ja supi-
tirin“, 7B klass - „Me ei näita 
nägu“ ja 8B klass - „Karlsson 
tuleb sünnipäevale“. Pari-
maks meesosatäitjaks sai 
Priit Aavik 6B, parim nais-
osatäitja Kelly Talvistu 6A, 
parim kõrvalosatäitja Hen-
ri Lepik 5B, parim jutustaja 
Hanna Martinson 8B, parim 
väikevend Markus Mäemets 
8B ja parim osatäitja Kenno 
Õun 7B.

Žürii tegi võitja teatavaks 
poole tunni pärast ja selleks 
sai 6B klass. Helen interv-
jueeris 6B klassi peategelast 
Karlssonit, keda kehastas 
Priit Aavik.

Miks valisite just selle 
teksti?

„Kuna see tundus kõige  
huvipakkuvam ja naljakam. 
Sai kollitada ja nalja teha.“

Kui kaua võttis aega ko-
gu protsessi ettevalmistami-
ne? 

„Üpriski kaua. Proovi-
de ajad ei klappinud eriti 
näitlejate aegadega. Enamik 
proove toimus õhtuti klas-
sis, sest aula aegu eriti pol-
nud. Umbes 2-3 proovi sai 
aulas teha.“

Kui palju erimeelsusi tek-
kis proovides? Mille üle?

Erimeelsusi eriti polnud-
ki. Üks suurem vaidlus tek-
kis selle üle, kust tulevad 
röövlid lavale ja milline on 
nende liikumine.“

 Kes teile endale tänas-
test esinejatest meeldis? Mil-
le poolest?

„Meile meeldis 8b. Nad 
üllatasid koeraga ja Kar-
lsson oli ka vinge. Ka 9a oli 
lahe. Sellest meeldis kõige 
rohkem punkar väikevend, 
naerda sai.“

Kuidas teile meeldis pub-
liku reaktsioon?

„Hoolimata sellest, et la-
valt tänu valgustusele mida-

gi ei näinud, oli publik lahe 
– naeris, kui naljakoht oli ja 
see andis enesekindlust.“

Milline oli teie võidu va-
lem?

„Võidu valemit polnud. 
Andsime endast parima.“

 Mida soovitate esineja-
tele Suurel Teatriõhtul (min-
geid näpunäiteid)?

„Kõige rohkem peab ole-
ma enesekindlust ja vali hääl 
on ka väga vajalik. Põhiline 
on see, et laval peab jääma 
rahulikuks ja rolli sisse ela-
ma.“

Võrreldes eelmiste aas-
tatega on arenenud ka õpi-
laste lavaline julgus ja hea 
ettevalmistus. Mis muidu-
gi ei tähenda seda, et alati ei 
valmistataks üllatusi. Enim 
publiku hõikeid, kaasaela-
mist ja elevust pakkus 9A 
klassi näidend, mis oli väl-
jaspool igasuguseid reegleid, 
aga ometi oli selles omajagu 
võlu ja oli näha, et asjaga on 
tööd tehtud. Ka žüriiliikme-
te seas tekitas see tükk kõne-
ainet. Ürituse peakorraldaja 
eesti keele ja kirjanduse õpe-
taja Eve Tuisk mainis Elina 
Kadajat kui väga head lavas-
tajat ja tema head teksti mik-
simise oskust.

Äramärkimisvääriliseks 
pidas Eve ka Elisabet Väl-
bet 8B ja Kristiine Pajussaa-
rt 7B klassist kui väga vah-
vaid Karlssoneid ja 9C klassi 
Henri Kausi, kes esines väga 
veenva hulkurina. 

Kui tähtis pidustus läbi, 
jagas muljeid žürii esimees 
Gabriel Sepp, öeldes, et ta 
on liiga erutunud, et pike-
malt kommenteerida, kuid 
tema meelest oli väga lahe 
õhtu ning ootab elevusega 
Suurt Teatriõhtut.

Helen jagas eelpool arva-
musi vaatajate poolelt, ent 
ta ise leidis, et kõige põne-
vam oli 9A, sest see oli tões-
ti tükk, kus sai väga palju 
naerda. Helen lisas: „Parim 
näitleja oli Elisabet Välbe 
(8.b) - kõige elavam ja ta elas 

Segasummasuvila ehk meie oma 
põhikooli teatriõhtu 2007

oma rolli sisse. Halbu või lä-
bikukkunuid ei olnud, kõik 
olid vaeva näinud ja nad vä-
hemalt võtsid osa, mis on ju-
ba omakorda pool võitu.”

Vesteldes Evega ürituse 
emotsioonidest päev pärast 
teatriõhtut, leidis ta, et pä-
ris selgust veel ürituse kor-
damineku kohalt ei ole, aga 
õhtu laabus kenasti, esinejad 
olid vahvad ning õhtujuhid 
olid suurepärased. Eve lisas: 
„Mureks on aga see, et pub-
lik ei jõua ürituse lõpuni pai-
gal püsida ja see ei võimal-
da toimunut kokkuvõtvalt 
lõpetada. Turvatöötajad te-
gid oma tööd hästi, aga kõi-
gi juurde ka ei jõuta.”

Ennast ületasid ja meel-
divalt üllatasid Eve pil-
gu läbi noorimad osalenud 
klassid ja tekitasid temas 
väga positiivse tunde. Pan-
nes mõtlema, et mõni trupp 
võiks konkureerida ka Suu-
rel Teatriõhtul.

Mistahes ürituse korral-
damine ei ole kergete killast, 
aga sellise toimetamise - ve-
damise juures sünnib alati 
uusi ideid ja Eve leiabki, et 
järgmisel aastal juhib seda 
tööd arvatavasti keegi teine 
(traditsiooniks on saanud, et 
ürituse eestvedajad vahetu-
vad korda-mööda), aga kor-
ralduslikul poolel on juba 
sündinud uued nipid, ideed, 
kuidas hõlbustada žürii tööd 
ja näitlejatele on samuti või-
malik veel konkreetsemaid 
juhtnööre jagada.

Põhikooli teatripäev kaa-
sas väga palju lennukaid 
ideid ja jääme elevusega oo-
tama järgmise aasta huvita-
vaid lahendusi.

Laura-Liisa Perova, 
��C klass

Laureaadid

“Emil ja supitirin” 
5B klass

“Me ei näita nägu” 
7B klass

“Karlsson tuleb sünnipäe-
vale”, 8B klass
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Suure Teatriõhtu eel

Homme, 22. novemb-
ril on üheksas Kuressaare 
Gümnaasiumi Suur Teatri-
õhtu, millest võtavad osa 16 
gümnaasiumiklassi. Käib ki-
bekiire viimistlustöö riiete 
ja lavakaunistuste osas, vii-
maste ridade päheõppimine, 
aula ajad on tihedalt täis pi-
kitud ning kogu kool on äre-
vuses.

Millised on ootused seo-
ses Suure Teatriõhtuga?

Ürituse peakorraldaja 
Marit Tarkin ootab, et ko-
gu õhtu sujuks viperusteta, 
samuti ihkaks ta laval näha 
huvitavaid Bornhöhe käsit-
lusi ja saada korralikku teat-
rielamust nii nagu igal aas-
tal.

Meie kooli 12C klassi õpi-
lane ja selleaastase oma klas-
si näidendi peaosaline Pree-
dik Heinmaa loodab, et saab 
palju nalja ning kindlasti ka 
saab. Preedik lisab: „Kuna 

teatripidustus on arusaama-
tul kombel neljapäeval, siis 
oleks tore, kui see väga pi-
kaks ei veniks.”

KG Huvikool Inspira 
muusikaõpetaja Pilvi Karu, 
kes on ühtlasi ka neljandat 
aastat žüriis, arvas, et võiks 
olla etendusi, mis tõeliselt 
üllataksid nii taseme kui ka 
geniaalsete leidude osas, mis 
oleksid õpilaslikud ja kordu-
matud.

Mitmed aastad žürii lii-
ge olnud ja hetkel Kuressaa-
re Linnateatri teatrijuht Aa-
rne Mägi ütles, et suurim 
ootus on näha võimalikult 
palju head teatrit. Ta sõnas: 
„Kui kogu esinejate hulgas 
on kaks väga head etteastet, 
siis ma olen rahul. Tahan nä-
ha kirge ja hiljem selle eten-
duse üle järgi mõelda.”

Mihkel Miller on Kures-
saare Gümnaasiumi vilistla-
ne. Hetkel Tartu Ülikooli tu-
deng riigiteaduste erialal on 

Suure Teatriõhutuga seotud 
olnud neli korda, kolm kor-
da ise laval esinedes ja eel-
misel aastal lihtsalt osana 
publikust head näitemän-
gu nautides sõnas: „Otse-
selt midagi ei oota, küll ta-
haks näha häid näitemänge, 
millest paistab, et inimesed 
naudivad nende tegemist. 
Samuti võiks välja kooruda 
vähemalt paar-kolm eten-
dust, mis astuvad kõrvale 
juba sissetallatud radadelt 
ja julgevad proovida mida-
gi uut ja huvitavat. Eks saab 
näha, kas minu ootused saa-
vad tõeks...”

Meie kooli vilistlane He-
lena Pihel õpib praegu Tal-
linna Ülikoolis koreograa-
fiat. Suurest Teatriõhtust on 
osalejana naudingut saanud 
kolm korda, kaks viimast 
korda oli au tunda peaau-
hinna võitmise rõõmu. Žü-
riis on Helena teist aastat 
ning publiku seas on olnud 
kindlasti paar-kolm korda. 
Helena ütles, et ootused on 
alati ärevad. Ta lisas: „Oo-
tan, et saaksin kogeda se-
da sama erilist tunnet, mis 
valdas meie truppi, kui veel 
osalejad olime. Tahan seda 
tegemisrõõmu näha ka sel-
leaastasel üritusel. Loomu-
likult ootan kohtumist vana-
de sõprade ja toreda kooliga. 
Ja ega originaalsed ideed ja 
lahendused, ka väike nali, 
ei teeks paha. Tantsuinime-
sena ootan ka selles vallas 
huvitavaid lahendusi, sest 
mind väga köidab sõnateat-
ri seos tantsuga.”

Lastesõber ja KG Siht-
asutuse projektijuht-juhi-
abi Renate Pihl on kokku 
puutunud Suure Teatriõh-
tuga mitmeti. Esiteks olid 
ajad, kui gümnaasiumiklas-
sis sai ta ise õpilasena koos 
oma klassikaaslastega osa-
leda ning ükskord ka Grand 
Prix võidetud - 2001/02 õ.-
a. 12b klassi „Pipi Piksukk”! 
Teiseks, töötades KG-s on 
ta kaasa aidanud ka ürituse 
korraldamisel. Kolmandaks 
on Renate pea igal aastal ol-

nud sel üritusel osake publi-
kust. Renate ootused seoses 
selle tähtsa päevaga on ai-
nult positiivsed.

Ajakirja Muusa teatritoi-
metajana töötav Kutt Kom-
mel, kes on Suurest Teatri-
õhtust osa saanud  vähemalt 
kolm korda, rääkis, et põhili-
ne ootus on nagu kooliteatri 
puhul ikka: näha noori lava-
laudadel. Ta jätkas: „Noor-
tel on tavaliselt palju värs-
keid ja elavaid ideid, mida 
nad endale teadaolevate va-
henditega laval esitavad 
ja see on tihtipeale huvita-
vam kui see, mida sa suu-
res teatris näed. Mis seal sa-
lata, sealt saab endale hulga 
häid ideid, olgu teatritege-
miseks või mõneks muuks 
asjaks. Mul on siiani mällu 
sööbinud üks tantsuetteaste 
mõned aastad tagasi, mis oli 
osa ühest etendusest. See oli 
humoorikas ja samas kades-
tamisväärselt hästi ette kan-
tud, nii et sarnast elamust on 
olnud võimalus kogeda har-
va. Muidugi mitte iga asi, 
mida tehakse, ei pruugi vaa-
tajale huvitav olla, vahel on 
ka asja liiga kergelt võetud.”

Mida teha täna, päev enne 
Suurt Teatriõhtut?

Tegu on justkui tavalise 
kolmapäevaga, aga millise 
tundega inimesed siiski õh-
tul pea padjale panevad? As-
jaosaline Preedik Heinmaa 
ütles, et temal on kolma-
päev tavaline koolipäev, mis 
koosneb lauluproovidest ja 
korvpallimängust ning see-
tõttu ei jäägi ta ca 12-tunni-
sest koolipäevast muu jaoks 
eriti aega. Seega ei olegi vaja 
tagurpidi käimist ja peapeal-
magamist ennem praktisee-
rida…

Järgnevad mõned soovi-
tused:

Marit Tarkin: Päev enne 
teatriõhtut võiks teha pea-
proovi, kel veel tehtud ei ole. 
Need, kes hoolega juba vara-
kult valmistunud on, võiks 
lihtsalt üheskoos mõnusas 
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Sihvakas, uudiseid edastav teler, 2004. a. teatriõhtult. Fotod: Gert Lutter



5Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

ringis prooviperioodi lõpe-
tada.

Pilvi Karu: Võiksite veel 
proovi teha ja une korrali-
kult täis magada.

Aarne Mägi: Mõelge as-
jad rahulikult läbi. Ärge pa-
bistage ja tehke seda, mida 
kogu aeg teinud olete.

Mihkel Miller: Päev en-
ne Suurt Teatriõhtut tuleks 
kindlasti ikka koolis käia. 
Aga tegelikult... tuleks nau-
tida seda äärmise paani-
ka tunnet, et Sa pead varsti-
varsti lavale minema ja Sul 
pole sõnad peas ja Sa kind-
lasti unustad need vähesed-
ki sõnad, mis Sul siiski peas 
on ja kõiki neid ülejäänud 
psühholoogilisi probleeme, 
mis miskipärast ilmnema 
hakkavad.

Helena Pihel: Enne Suurt 
Teatriõhtut soovitan oma 
trupp kokku võtta ja kuskile 
teed jooma minna. Nii saab 
lihtsalt lähedasemaks, mis 
mõjub ka laval väga mõnu-
salt. Muidugi on see võima-
lus lõõgastuda ja samal ajal 
oma tegelaskujud läbi aruta-
da. Soovitan koos olla ja mit-
te rabeleda, lihtsalt puhata.

Renate Pihl: Vähemalt 
tunnike lõõgastust, nt kol-
mapäev, 21.11.07 kell 21.00 
Kanal 2- Inetu Betty.

Kutt Kommel: Näitlejad 
võtavad enne esietendust 
tavaliselt omal aja maha ja 
püüavad mitte üle pingu-
tada, selleks, et õigel het-
kel vormis olla. Kehv oleks 
see, kui sa näed enne lavale  
minekut hullupööra vaeva, 
pingutad ja muretsed, mida 
veel peaks tegema ja etendu-
se alguseks on sul toss väljas. 
Kui varem on palju ja põhja-
likult ettevalmistatud siis ta-
sub puhata ja isegi muudele 
asjadele mõelda.

Milliseid näpunäiteid 
võiks järgida homme, 
tähtsal teatripäeval?

Marit Tarkin: Olge rahu-
likud, kõik, mis tehtud, on 
tehtud, nüüd lihtsalt püüd-
ke see võimalikult loomu-

likult vaatajani tuua. Väike 
lavanärv käib alati teatri-
ga kaasas. Ja ärge oodake 
kramplikult enda teksti, 
vaid suhelge kõigi enda la-
vapartneritega, kui mitte 
sõnalise tekstiga, siis keha-
keelega, olge osa tervikust. 
Armsad lavastajad, teie mui-
dugi pabistate üle kõige, 
aga ärge sellega liiale min-
ge, kui suudate enda näitle-
jatesse enesekindlust süsti-
da, siis on tulemus kindlasti 
parem. Publikule aga soovin 
häid teatrielamusi ja peame 
lavalolijaile pöialt, nad on ju 
näitlejad meie endi keskelt ja 
põnev on näha, millega nad 
seekord lavalaudadel hakka-
ma saavad. Mina pean pöialt 
kõigile, okas kurku!

Pilvi Karu: Ärge unusta-
ge laval ära, et teid peab ole-
ma näha ja kuulda. Lava-
kujundus on ka tähtis hea 
etenduse juures.

Aarne Mägi: Igal lool 
peab olema konkreetne al-
gus ja lõpp lavastuse seisus-
kohalt. Vältida laval liigset 
tegevust ja loobuda kõigest 
üleliigsest nii lavakaunistu-
ses, tekstis kui ka liikumi-
ses.

Mihkel Miller: Näpunäi-
teid on väga mage jagada, 
sest keegi neid niikuinii mit-
te kunagi ei kuula, ainsa as-

Suure Teatriõhtu eel

jana tahaksin toonitada fakti, 
et Suur Teatriõhtu  eesmär-
giks on siiski lõbusa ajavii-
te ja õpilastele enda väljaela-
misvõimaluse pakkumine. 
See pole mäng mõisa pea-
le, kus olulisim on see, mi-
tu auhinda Sa lõpuks kok-
ku korjad. Kindlasti on tore, 
kui saad auhindu, kuid lõp-
pude lõpuks on oluline siis-
ki see, et tunned hästi ennast 
koos nende inimestega, kel-
lega koos on näidendit teh-
tud. Seega - ärge üle pingu-
tage, see on kõigest mäng.

Helena Pihel: Lavasta-
jad, ma loodan, et teie olete 
oma tiimiga heades suhetes, 
sest ainult tervik toob ter-
viku lavale. Usaldage oma 
näitlejaid, kunstnikke, muu-
sikuid ja teisi abilisi, sest 
nüüd on kõik juba tehtud. 
Näitlejad võtke rahulikult- ei 
ole mõtet terve päev lauseid 
peas korrata - usaldage üks-
teist ja loomulikult olge val-
mis abistama, kui lavapart-
neril midagi tuulde lendab. 
Kunstnikud ja muusikud ja 
ülejäänud abilised, te roki-
te! Ilma teieta ei oleks eten-
dust. Kui teil enne etendust 
midagi erilist teha ei ole, siis 
abistage nii palju, kui saate 
ja hoidke kätt, kui keegi en-
ne lavaleminekut liiga när-
vis on.  Aga tegelikult läheb 

kõik väga hästi ja ma ei suu-
da enam oodata Lavale!!!

Renate Pihl: Laval tuleb 
olla vapper ja ilus.

Kutt Kommel: Kui eriti 
palju aega pole ettevalmis-
tamiseks olnud, tasub kor-
rata ja läbi mõelda kõike se-
da, mida oli kavas laval teha, 
siis pole karta, et midagi sas-
si läheb või tekst ära ununeb. 
Kui kellelgi on hirm esine-
mise ees, siis tasub ette ku-
jutada, kuidas sa laval pub-
liku ees oma etteastet teed ja 
kui mõnus on seda teha, see 
annab tavaliselt hea ja kind-
la tunde. Kui ise ennast laval 
kindlalt tunned, siis on ka 
publikul seda hea vaadata 
ja rõõm on vastastikune. Kui 
üldse mingeid näpunäiteid 
jagada, siis tulekski leida se-
da rahu ja kindlust, millega, 
te laval üles astute, ning jul-
gust proovida, teha midagi 
teistmoodi ja paremini, kui 
tavaliselt tehakse.

Omalt poolt soovin mee-
leolukaid elamusi ja kustu-
matuid mälestusi. Tulge ja 
saage sellest traditsioonili-
sest, ent alti uudsest ja kor-
dumatust feeling’ust osa!

Laura-Liisa Perova, 
��C klass

Meie KG, 21. november 2007

Hallivanamehe peatuses ootavad enda bussi 2004. aasta laureaadid 12.B klassist. Fotod: Gert Lutter
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Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Õpetaja Kellaaeg Koht
Aaviste, Maren K 15.00-16.00 001

Adamson, Anna K 14.45-15.15;
R 15.45-16.15 005

Arak, Olle K 15.00-16.00 215
Arikas, Liia K 15.00-16.00 400A
Aru, Taimi N. 15.45-16.30 Võimla
Asumets,  Maren E 15.30-16.30 300
Auväärt, Anneli T 15.30-16.15 200A
Baran,   Marianne K 13.45-14.30 Ujula
Engso,  Inga N 12.00-13.00 209
Ewen, Derek Kokkuleppel
Haljas,  Riina T 15.30-16.30 411
Hütsi, Karin T 14.45-15.45 304
Jalakas, Inge E 14.00-14.45 024
Jasmin, Ruth T 14.00-15.30 306
Jasmin,  Ülle K 14.00-15.00 208
Jõgi,  Ave T 14.45-16.00 216
Jurkatam,  Elle E 14.45-15.30 203

Kaju, Johannes E 17.00-18.00 Võimla/
Tervisepark

Kanemägi,  Reene E 1515-16.45 105
Karise, Merit Kokkuleppel
Kask,  Ellen K 15.30-17.00 410
Kaubi,  Raili N 14.00-15.00 201
Kereme,  Sirje E 14.30-16.00 003
Keso-Vares, Katrin N 15.00-16.00 207
Kips, Kadi E 15.00-16.00 303
Kivilo,  Merike T 15.30-17.00 310
Kuiger,  Vilma R 13.45-15.00 409
Kull, Heiko T 15.00-16.00 111
Kuuseok,  Asta N 15.00-16.00 403
Käen, Tiina R 13.45-14-45 Võimla
Laurson,  Maret N 15.45-16.30 205
Leesi,  Maret E 15.45-16.30 001
Lehto, Laine T 15.45-16.30 203
Lehto,  Veikko N 14.45-15.30 102
Lutter, Gert K 14:00-15:00 218
Matvejeva,  Ursula E 1445-16.30 204
Mehik, Sirje T 14.00-15.00 308

Õpetaja Kellaaeg Koht
Mets,  Anne E 15.45-16.30 408
Metsküll,  Sirje N 14.45-16.00 104/004
Metsmaa,  Hilja T 15.00-16.00 215
Mulenok, Irina T 14.45-16.00 ´002
Mäeots, Marvi K 14.45-15.45 200
Mägi, Aarne Kokkuleppel
Nurk, Gerta N 15.00-16.30 105
Paomees, Piret N 15.00-16.30 405
Pesti,  Marje K 15.00.16.00 400
Peet, Kaarin T 16.00-17.00 103
Pihl,  Grete T 14.00-15.30 206
Pihl, Renate E 15.30-16.30 238
Puck, Kaja T 15.00-16.00 309A
Pärn,  Maria T 15.00-16.00 412
Rand,  Helle T 14.45-15.30 200A
Rand,  Mai K 15.45-16.30 101
Rekaya, Merle K 15.30-16.30 301
Riis, Ene T 12.00-14.00 108
Rääp,   Raina N 12.00-14.00 107
Salumaa, Kristel K 13.00-13.45 307
Sepp,  Ariita K 14.50-15.50 406
Sepp, Gabriel E 14.00-16.00 024
Tarkin, Marit T 15.00-16.00 305
Tiidovee, Raina N 12.00-14.00 109
Tiitson, Malle Kokkuleppel 103
Truu,  Heidi K 14.45-16.00 305
Truumaa, Irja R 14.00-16.00 225
Tuisk, Eve N 15.00-16.30 305
Tustit , Endel K 17.00-18.00 Võimla
Tustit, Malle K 14.45-16.00 303

Tustit,  Merle E,T 14.00-15.00;
N 13.00-14.00 106; 107

Vahar, Eneli K 15.00-16.00(G);
R 13.00-14.00(K) 103

Vahkal,  Signe N 16.00-17.00 401
Varik, Maidu N 16.00-17.00 238
Varjas, Marika E 15.45-16.30 404
Väli, Anni K 15.00-16.00 003
Välisson, Reet E 14.00-15.00 309
Vöö, Tiiu N 15.30-16.15 407

Aineõpetajate konsultatsioonide ajad
II õppeperiood 2007/2008

Esmaspäeval, ��.novembril 
käisime majandussuunaga 
külastamas Nasva Pagarit 
ja AS Tesmani, et teada saa-
da rohkem nende firmade 
tegevusest ja näha kuidas 
erinevad firmad tegelikku-
ses toimivad. 

Nasva Pagaris võttis meid 
vastu ääretult entusiastlik  
EBS-is ärijuhtimise eriala lõ-
petanud tegevdirektor Kai-
ri Sepp, kes meile äri olemust 
üldiselt tutvustas. Tulevikus 
soovitas ta meil õppimise kõr-
valt ka tööl käia ja kogemuste-
laegast täita, et õpitavat eriala 
paremini mõista. Peale selle 
tutvustati meile Nasva Paga-
ri tegevust ning viidi meid ka 
tootmisruumidesse, kus nä-
gime saiakeste erinevaid val-
mistamise etappe ja millisena 
need müüki jõuavad. Meile 
tutvustati ka uut toodet, mis 
varsti turule tuleb, milleks 
oli suussulav piparkoogi-õu-
na kook. 

AS Tesmanis ootas meid 
Kuressaare Gümnaasiumis 
põhikooli, Kuressaare Ame-
tikoolis müügieriala ja EBS-is 
ärijuhtimise  lõpetanud  Karol 
Kukk, kes on antud asutuses 
müügi- ja kliendisuhete juht . 
Esmalt ta tutvustas meile fir-
ma Toyota ja AS Tesmani aja-
lugu ja firma tööpõhimõtteid. 
Peale selle tutvusime uute 
toodetega ja nägime ka meh-
haanikute tööd. Ka selle fir-
ma juhataja Einar Soe on KG 
vilistlane. Seega eeskuju kui 
palju.

Täname õpetajaid Meri-
ke Kivilod ja Marje Pestit selle 
meeldiva vahepala eest, mis 
muutis koolinädala värvika-
maks. 

Merike Kivilo, 
inglise keele õpetaja

Kooli aineolümpiaadide nädal
Kuressaare Gümnaasiu-

mi  aineolümpiaadid toimu-
vad kaks korda aastas – 2.õp-
peperioodi neljandal nädalal 
ja 3.õppeperioodi teisel näda-
lal. Eesmärgiks on stimuleeri-
da andekate õpilaste arengut, 
motiveerida õpilaste ja õpetaja-
te ainealast  enesetäiendamist; 
avastada võimekaid õpilasi ja 
anda neile võimalus võrrelda 
oma oskusi ja teadmisi eakaas-
lastega; selgitada välja kooli 
esindajad maakonna olümpiaa-

dideks. Osalejad määrab olüm-
piaadile aineõpetaja vastavalt 
osakonna poolt kehtestatud 
korrale. Olümpiaadil osaleva-
tel õpilastel on õigus olümpiaa-
di toimumise päeval mitte osa-
leda tunniplaanilisel õppetööl.  
Kooliolümpiaadide toimumi-
se nädalal ei korraldata aine-
tundides hindelisi arvestustöid. 
Olümpiaadi tulemusi arvesta-
takse kooli klassidevahelises 
võistluses.

Esimesel olümpiaadinäda-

lal toimuvad järgnevad aine-
olümpiaadid kokkulepitud va-
nuserühmadena:

1) esmaspäeval, 26.novemb-
ril keemia (8.-11.kl.) ja loodus-
õpetus (3.-6.kl.)

2) teisipäeval, 27.novembril 
matemaatika (3.-12.kl.)

3) kolmapäeval, 28.novemb-
ril eesti keel (3.-12.kl.)

4) neljapäeval, 29.novmemb-
ril füüsika (8.-12.kl.) 

Anu Saabas, õppealjahuataja

Lühidalt


