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Jo rewj au h n tQa rr ;(uarmega
fiiltego /eile meeldib tegeledo?

Lastega tegelemine on minu meelistegevus. Peale selle
uritan ka ftiisilist ja vaimset vomri hoida. Kuna
malemdngud venivad tavaliselt viiga pikaks, tegelen rohkem
kabega.

lfportlikud sssvutused ?

Koolinoorena olin parim 100m ja 200m jooksus.
Kabetarnises olin samuti viiga kdva. Naljaga pooleks oeldes
viskan ma ketast viiga kaugele, ainult viga on selles, et teen
seda ilma hoota. Palju suuremad mehed ei viska ka hooga
nii kaugele. kui mina seda teen.

;kuidns /eil dppimine koolis edenes?

Mul olid kdik 5. Kooli l6petasin kuldr.nedaliga. Uks aasta
oli kehaline 4, see ka kaelaluutllllrrlr t6ttu. Teine 4 oli
giimraasiurnis eesti kceles. kuna kiriutasin m6ned s6nad
kokku.
^ l',emmiktssmnt?

Lhn. tekib kt'rsimus. missugune raamat on iildse
lenurikraarnat'/ Praegusel ajal on n-rulle igatahes vdga
vajalik "Tartu tiihetomi kalender"

/eie elu tippsiindmus?

Ei olegi olnud nii suuri tippsirndr.r.rusi. Nimetada v6iks ki.ill
igasugu konkursside v6itmist. Igatahes, 1996. aasta tipp-
siindmuseks v6ib lugeda 6ppekirjanduse alase konkursi
v6itmist. Arvatavasti on suurimad tippsiindmused alles ees.

/e s6idste qqtogn. ,llout te olete omonud

iuhilube?
No, piiris kaua juba, 25 aastat.

-{ros otete teinud ko m6ne evorii?

Imekspandav v6ib-o1la, kuid ma pole teinud iihtegi avariid.
See tuleb vist hea reaktsiooni siitiks panna.

,Kot iiletnte tihti kiirust jo kas olete ks vobele

i'dtdnud?
Tuleb tunnistada, et tiletan kiill. Aastas jiitin vahele umbes 2
korda. Viimati maksin trahvi 3-50 EEK-i. See juhtus suvel,
kell 9.00 hommikul, kui hakkasin Raplast P6ltsamaale
s6itnla. Ktila liakkas lSpperna, maju enam polnud ja rna
lisasin kiirust Ning kohe sealsamas p66sas kiikitas
politseinik. Utlesid. et kuna kiila pole veel l6ppenud. kelrtib
kiirusepiirang. Mis nrul siis ule jai ... Muidu kiirust ei
tleta kunagi ohtlikes kohtades.
fl$iftiseid ojalehti loete?

"Postimees" on ainuke ajaleht. mille tztielikult labi loen.
Kahjuks peab neniima, et "Eesti Ekspress" on igavaks
muutunud. Kuid loen seda ikkagi, tavaliselt testin orna
huumorimeelt I 0 kiisimuses.

,Kuidos sshtute 6piloste ideesse dnds v'dtjn

Qeoolkooli omo ojoleht?

See oli igati oodatud idee. Vriga hea. Olen valmis ka
edaspidiseks koostooks.
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oimet us:
T-o.irn et aj ad:

Lau ri Lugna
Kati Kapp
Mari l i is  Valkonen
Anna-Greta Gutrnan

Graa f i ka  j a  ku j  undus :

Eero Elenunn

Abi l ised:

Kristen Alvin
Janno Si imar
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ia€S. /oimetuselt
Hoiad oma kaes Reaalkooli 6pilaste hiiiilekandja "Reaali

Poiss" esimest numbrit. Praeguste kavatsuste jiirgi hakkab
leht ilmuma keskmiselt kord kuus. Loodetavasti leidub
piisavalt sundmusi, millest kirjutada, ning rohkesti lugejaid,
kellele kirjutada. Teie soovide viiljaselgitamiseks oleme
paigutanud lehe viimasele ktiljele ankeedi, mille palume
tiita, viila l6igata ning anda m6ne toimetuse liikme kiitte
(vaata vasakule). Vastajate vahel loositakse v?ilja meene.
Loomulikult aitavad lehe arengule kaasa ka kaastodd, mis
on alati teretulnud. Samuti v6iks teatada Opetajate
andekatest ritlustest rubriigi "Pedagoogiline Piirl" j aoks.
Opetajad v6ivad olla mureta, sest toimetus v6tab endale
kohustuse iitleia nime mitte avaldada.
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Reaali Kaunitar'97 valimisel on k6ik
grinnaasiumi klassid kohustatud viilja
panema kaks oma klassi siiravamat
neidu. Klassisisene valimine on iga
klassi enda teha. Ntiiteks 1lk klassis
iahendati asi viiea lihtsalt. Klassis lasti

ringi kiiia iiks hiiiiletusleht, kuhu siis
k6ik dpilased kirjutasid oma valiku.
Lisaks kolmele esikaunitarile valitakse
6pilaste poolt veel Kooli Lemmik.
Uritust korraldavad I lb ja I lk klass.
Reaali Kaunitar '97 valimise
eesmiirgiks on viilja selgitada kooli

J/i listlaspiiee (* vi li stlaspidu

kolm kaunitari, keda saata esindama
meie kooli Kesklinna Kaunitar '97

valimisele, mis toimub 28. veebruaril
Tallinna Reaalkoolis.

r'aani r'agna
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Tallinna Reaalkooli on l6petanud
enam kui 6000 vilistlast, nende seas
suursugused keen-rikud, arhitektid,
kr-rltuuritegelased. sportlased jne.
Ukskord aastas on nad k6ik kokku
tulnud Tallirma Reaalkooli
vilistaspiievale.
Aastaid oli vilistlaspiiev jaanuari
viimasel piihapiieval, kuid riigikbrra
mlrLrtlrsega viidi vilistlaspiiev kooli
stimripdevaga samale piievale sep-
tembri l6ppu. See iileviimine pahan-
das paljusid vilistlasi, kes olid aastaid
har.junud kokku saama jaanuans.
Tdnar,u on otsustatlld poorduda tagasi
vanade traditsioonide juurde ning 25.
laanuaril on tulernas Reaalkooli
vilistlaste sportlik ja pidulik koos-
viibimine Tallinr,a Reaalkoolis. Te
iitlete kohe, et 25. jaanuar 1997on
laup:iev ja mitte pirhapiiev. Asi on

nimelt selles, et vanasti oli kornrnu-
nistliku korra jiirgi laupiiev toopiiev
ning pidutseda sai vaid pirhapiieval.
Niiiid on asiad palju lihtsamad - pidu
vdib alustada juba laupZieval ning
soovi korral jiitkata seda pirhapiievalgi.

Seekord toimuvad piieval palli-
miingud naistele ja meestele ning 6htul
on v6imalik tantsida Kuldar Rajapu
Kammerorkestri saatel n6rke-miseni.
Avatud on "Miilestustetuba", kus on
v6imalik vaadata vanu fotosid ning
nostalgitseda, tuletades meelde
koolielu. Avatud on kohvikud ja

baarid, mist6ttu vilistlastel ei peaks
olema p6hjust peolt varakult ara
haihtuda m6nda kesklinna pubisse'v6i
keldrisse (reaali vaimuga koos on ikka
hubasen,). Samuti ol-r 6htu jooksul
oodata hulgaliselt i.i I latLrsi

Kooli traditsioonide kohaselt on
abituuriumi klassid kaasatud korral-
damisse. l2c klassi n2igusad neiud
aitavad elumerd seilanud reaalikaid
nende jiiiidvustamisel vilistlasvihiku-
tesse. i2b klassi noored kabedad kaed
aitavad onu Bellal aulale iluravi teha
ehk teisis6nu peokorda seada.
Organiseerimisse on kaasatud ka
paljud teised klassid.
Uksed avatakse 6htul kell 18.00 ning

avavalss on 19.15 paiku.
Kutseid on v6imalik saada eel-miiiigist
(kooli kantseleist kooli-piievadel kella
9.00-15.00) hinnaga 30 kr. ja samal
piieval40kr.

Jrirgmisest numbrist v6ite lugeda,
kuidas pidu 6mestus ning mida
arvasid vilistlased ise.

.4,aant ^(ag"a



n, .

.r'9'\iii
4falapiirane liihend Ql

G-5 on 6pilaste seas kasutatav
mugandus, rnis tiihendab viit kesklinna
giimnaasiumi 6pilasomavalitsust, kes
l8.detsembrll 1996 kirjutasid alla viie
kooli koostodlepingule. Koost66lepin-
gu osapoolteks on Tallinna Gustav
Adolfi Giimnaasiumi Opilasomavalit-
sr-rs, Tallirura Reaalkooli Esinduskoda,
Tallinna 2 l.Keskkooli Opilasomavalit-
sus, Tallinna Inglise Kolledzi
Opilasparlament j a Tallinna Prantsuse
Liitseumi dpilaskond.

liii,.
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Leping iseenesest on vaid viiike osa
koostdost, mida on tehtud juba

pikemat aega. V6ib oelda, et esimeseks
iirituseks oli meie kooli poolt
korraldatud G-5 korvpallitumiir.
Jiirgnes Tallinna Inglise Kolledzi poolt
korraldatud 60-ndate stiilipidu 6.
detsembril. Tallinna 21. Keskkool ja

GAG kutsusid oma j6ulupidudele

kiilalisi teistest G-5 koolidest. Hetkel
toimuvad maahokiv6istlused Tallinna
Prantsuse Liitseumi eestvedamisel.

oZllehsander priftft 70

Kavas on korraldada joonistusv6istlus,
mis kaiks riindniiitusena k6igis
koolides. Suurejoonelise stindmusena
on tulemas Kesklinna Kaunitar '97

valimised 28.veebruaril meie koolis.
Kiiivad jutud ka suuremast peost,
m6nes Tallinna doklubis. Niisiis
tegevust jiitkub.

laat y'aSaa

Reedel, 17. jaanuaril kogunes terve
hornmikupoolne vahetus ja pedagoo-
giline kollektiiv meie kooli aulasse, et
tiihistada 6p. Priki 70.
juubelit. Sirnnipiiev oli pidulik.
Si.innipiievalaps astus sisse ja siis ltiks
lahti! K6igepealt vtiike etteasts
laulukoorilt (loomulikult stinnipiieva-
laul); 6nnitlused (nagu siinnip?ievalaps
ise hiljem iitles) tulid nii tilemustelt,
kolleegidelt, vilistlastelt kui ka
Spilastelt. Kolleegidest moodustus
koguni pikk-pikk saba. Seejiirel lasi
lanlnl k6lada jzlllegi Evelyn (l2a),
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keda saatis klaveril Mariliis (l0b).
Viimase kimbu andsid tile Riita (l2b)
ja Lauri (llk) 6pilaste nimel ning
piiris v6imsalt tuli k6igil vtilja ka kooli
deviis: urS rOrcIDE - KOIK UHE
EEST! Aga siis pandi
siinnipiievalaps hoopis saali keskele
istuma ning Ade (l2a), Kristi (12c) ja
Katrin (10b) hakkasid oma seelikuid ja

ialgu loopima neljas ilmakaares.
Aplaus oli loomulikult v6imas ja kui
Katrin veel lugupeetud
siinnipiievalapsele musi ka andis, ei
paistnud vaimustusel l6ppu tulevat.

giaul oo popp!!!

L6puks anti s6na ka siinnipiievalapsele
endale. Ta tiinas k6iki 6nnitlejaid ning
iitles, et peab seekord s6na ja jiitab

kevadel dpetajatooga htivasti. Raske
uskuda! Eeskava oli selleks korraks
l?ibi, dpilased lasti koju, 6petajad jaid

tiihtsat piieva meenutama iihispildiga.

Kar.K;pp

M/
Laupiieval. I l. jaanuaril sai teoks
laulukoori viiljas6it Prirnusse. S6idu
eesmiirgiks oli selgeks 6ppida laulupeo
repertuaar. Kuna seltsis on segasem,
tegirnegi seda kolme Piirnu kooliga.
Selle tarvis" et kdigil oleks teada, mida
me seal tegime ja millega iileiildse
hakkama saime, panin ma k6ik siia
tiksikasj alikult kirj a.
9.00.(ni6ned juba varemgi) koguneb
viisi pidav seltskond kooli juurde.
9.01. saabub 6p. Karp ning teatab
meile, et buss juba ootab rneid.
Kr"rni 9.15.-ni k?iiakse helistar-nas
puuduvatele hingedele ning selgub, et
99%o neist niieb veel 6ndsalt und. See
sel leks. s6i t  algab kel l  9.15. l9 laul ja,
I 6petaja ning I bussijuhiga.
9.32. frletanre Tallirura piiri & 9.32.-
10.45. naudivad k6ik bussis6itu. Keegi
rloormees loeb k6va hziiilesa anekdoote

ette. Kui on naljakas, naeravad k6ik,
kui ei ole naljakas, naerab tema
tiksinda. M6nel inimesel on 6ine uni
natuke liihikeseks jaiinud. Ja miks ka
mitte - bussis6it on selle korvamiseks
parim variant.
10.45. iiletame Plirnu piiri. S.t., et
oleme j6udnud suvepealinna. Kuna
praegu ei ole suvi, oleme ikkagi meie
pealimast tulnud ning me ei viisi seda
ka iga hetk k6igile meelde tuletamast
("Me oleme Tallinnast...").
10.51. j6uame Ulej6e Giimnaasiumi
ette. Sinna jiiiimegi. Ukse peal on
vastas keegi viiga r66msameelne
6petaja, kellel on nARVISEIT hea
meel, et me piirale j6udsime.

Kella I L00.-ks juhatatakse r-neid
neljandale korrusele aulasse ning
tehaksc tcatavaks, ct peale Ute.loe
Giimnaasiumi ia Tallirura Reaalkooli

on laulma tulnud ka Raekiila KK ja

Piirnu Lydia Koidula nim.
Reaalgirmnaasium. Viiga meeldiv.
Hii?ileriihmad jagatakse erinevatesse
klassidesse ja HURRAA! liiheb lahti
laulmiseks. Ega meid enne 12.25. sealt
iira ei lastagi. siis tehakse
5-minutine paus, mis Piimu aja jiirgi

osutub hoopis 25-minutiliseks. Einoh,
pole hullu, oleme ju ikkagi Eestimaa
teises otsas!
12.50.-15.00. tegeldakse piieva
pdhitegevuse - laulmisega.
15.00. on katte j6udnud ptieva k6ige
oodatum aeg ... saab sooma. Seda
lastakse mgil nautida tervelt tur,d 1a
siis liiheb k6ik samamoodi edasi nagu
honunikulgr.
Jillegi veendusime selles, et Pirnus
kehtib t6epoolest teine ajaarvestus.
Uhiskondlik koosviibimine (pidu) pidr



algama kell viis, kuid muusika kostis
meie k6rr.u alates kella seitsmest.
K6ige tantsuhimulisemad lauljad olid
tulnud k6ige kaugernalt (Tallinnast),
kuid varsti pandi tuled pdlema ja
hakati ette astuma (etendati etteasteid).
Raekiila kool laulis meile paar lugu
erinevatest muusikalidest, Koidula
kool nriitas aga "CIRCUST". Meie
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htitidsime oma k6lavate hiiiiltega iile
Piirnu linna "Pumtsika-pum...".Siis
lasti meid jalle tantsima ja
tantsuplatsilt tiris iira see teadmine, et
bussijuht on oodanud juba tund aega
ning emme-issi ka kodus ootavad.
Bussis6it moodus kaasa elades
soovikontserdile. Hii5l oli alles veel
Martil (l0b), kes laulis ette terve

./eaoloinete p6ev

"Untsakate" repertuaari ning edastas
tervitusi iihest bussi otsast teise.
Eks seda muidugi laulupeol
niiha./kuulda ole, kui selgeks repertuaar
meil sai, aga endi arvates oleme "asjas
iisna kodus".

Kati Ka/4'
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Vanarahva kalendris on palju selliseid
tiihtpiievi, mida ka Reaalkoolis
tiihistatakse ( Niiiteks kadripiiev, mar-
dipiiev, j6ulud, vastlapiev, jt.) Ja kui
otseselt midagi suurt ei toimu, siis
m6nusat sagimist ja elevust on tunda
ikka.

Aga reaalainete piieva pole
kirjas ei tiheski kalendris ega ka kooli
traditsioonide nimekirjas rnitte. Ometi
v6is18. jaanuaril iga reaalkooli hom-
mikupoolne 6pilane endale kooli
minnes julgelt delda:
''Tiina on reaalainete pdev". Suure-
pdrane idee selline priev korraldada
sihvatas fiit-rsikadpetaja Jaak Saukase
peas. Tema motoks on juba: Fiiiisika
on imelihtne, mis siis veel reaalainete
piieva elluviimisest riiiikida.

Kell7.45 - 10.30 oli v6imalik
iahendada matemaatika tilesandeid
ning kel l  11.00 - 13.30 oma vabal

valikul kas fiiiisika .ydi keemia
probleemide iile pead murda. Miks
nendest oliimpiaadidest olid
kohustatud osa v6tma k6ik 6pilased?
Sellepiirast, et ka need, kes enne
raskema astmega iilesannetega
tegelenud ei ole ,saaks oma v6imeid
proovile panna.

Paljudel 6pilastel tekkis juba
kahtlus, et kas nad rnitte sisseastumis-
katsetel pole. Ei, pabistamiseks polnud
iildsegi p6hjust, sest mitterahuldavaid
hindeid klassipiievikusse ei kirjutatud
ja isegi lahendaja nirni oli salastatud.
Et Spilased piiris anontiiimseks ei jiiiiks
anti igaiihele kood.

Jzirgmiseks piievaks, s.t. 9.
jaanuariks olid nobedarnad 6petajad
j6udnud juba to6d i.ile vaadata ning
punktidki kirja panna. Oli neid, kes
pettusid ja 6meks ka neid, kellel
punktitabelit vaadates p6sed hea-

meelest punaseks lahvatasid ning
silmad sdrama l6id. R66mu jiitkus veel
ka 16 jaanuariks, millal tubli-maid
lahendajaid autasustati tiinu-kirja ja

direktori kiiepigistusega; tekkis
kindlasti tunne: Hea on olla Reaalkooli
6pilane.

Op.tuju Sirje Jaupi s6nul on
Itihemal ajal tulemas ka humanitaar-
ainete piiev. Kuidas ja misr-noodi see
viilja ndeb, jii6gu juba selle ala
spetsialistide otsustada.

Uldkokkuv6ues ei olnud
reaalainete piiev mitte mingil juhul
rutiinihiilrija, vaid pigem kasulik piiev
rneile k6igile. Vanarahva kalendrisse
see piiev kiill ei pzi^iise. aga iga
aastaaste kooli traditsioonide hulka
vdiks kuuluda killl.

7/kaitztol/alfuaz,t

P e.do.googi l ise.d pcir l  i  d :

Kui sussi aknale paned, siis pane alati kumrnik selle k6rvale, sest headele lastele tootl
piikapikk hAid asju, halbadele lastele aga pissib. K.ummik tuleb panna selleks. et suss
gtdr_iaks ei saaks. Kuij6uluvana tuleb pane alati vatipiiksid jalga knna tal on vitsakirnp
Kaasas
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Taibukas ja tzipne xl - XII klassi 6pilane leiab 6htuti
tood drikoolituse materjalide paljundajana ja
kasutaiana. Helista 2 nddala iooksul.

(16.00-20.00) tasuvat
klientide andmebaasi

Telefon | 654 20 38

I(ii.sithrssed-el: Nimi K/ass
1. Missugune artikkel oli se//es numbris Teie aruates parim?

2. Kellega v6iks teha interujuu jergmises /ehes?

3. Milliseid teemasid peaks Reaalipoiss veel kajastama?


