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GAGi opilased ei taha
Reaalkooli oma maija
silH sAtDt-A

GAG| 6pilared esinesld
Postimehesla EesU
Pievalehes avaldustega, et
nad on 6htupoolses vahetuses
6ppides luba piisvalt
kannatanud ia tahavad n0iid
rahulikult oma malas 6ppida.

Mullu 6htuti Liivalaia tdnavas
tarkust taga n6udnud
gi imnaasiumi 6pi lased on
pahased,  e t  ne i le  aas ta tk i

Gustav Adolfi Gumnaasiumi (GAG|) Opilased v6itlevad oma maja eest:

kirjutab Postimees.
GAGI d i rektor  Ain Si imann
leiab Postimehes, et tema kooli
6pilased halavad naiivselt. "Ega
mina ei taha ka endale kaela
v6tta teise kooli ZOO 6pilast, aga
tuleb arvestada reaalsusega.
See variant on halbadest k6ige
vfiem halb," titles Siimann.
Keskl inna har idusosakonna
juhataja Ain Saaret i i t les, et
cAG val i t i  Reaalkool i
asupaigaks, sest see on suurim
i ihevahetusel ine kool

h inget6mbeaega e i  anta,  keskl innas.

Reaalkooll Jergmlse aasta asukoht tekltab emoGloone. INTERNET

Reaalkooli fihvardab GAG| saatus
Reaalkool i  6pi lased peavad
t6endol ise l t  i i le j i i rgmisel
6ppeaasta l oma
vastremondi tud kool imaja
jagama 21,  keskkool i
6pi lastega,  sest  nende maja
hakatakse remontima.
Keskklinna haridusosakonna
juhata ja Ain Saaret  i i t les

Postimehele, et jdrgmisel aastal
l i iheb remont i  keskl inna
suurim kool, 1300 6pilasega 21.
keskkool, ja sealsed 6pilased
j  agatakse t6entiol is el t
k6rvut iasetsevate Ingl ise
Kol ledzhi  ja  remondi tud
Reaalkooli vahel. Reaatl Polss

Direktor eitab koolide vahelist s6da
Tallinna Reaalkooli direktor
Gunnar Polma ei tas Gustav
Adolfi Giimnaasiumi (cAG) ja
Reaalkool i  vahel ise t i i l i
olemasolu.
Polma i i t les,  et  kahe kool i
juhtkondade vahel  on
te inete isem6istmi  ne.  "Tege-
likult ei ole tiili ka kahe kooli
6pilaste vahel," kinnitas ta.
Direktor i  s6nul  on p6hi l ine
probleem sel les,  et  GAGi
jiirgmine abituurium tunneb, et
neid on juba kaks aastat
hiiiritud ja niitid nad tahavad
rahu. "See on m6istetav," nentis
Polma.
Reaalkooli 6ppealajuhataja Tiia
Luuk i i t les,  et  remondi  a ia l

T i la  Luuk 'Mele o leme
mengukannid selles mdngus.'

MSTARAAMAT

GAGi ruumide kasutamine ei
ole Reaalkooli otsustada. "lvteie
oleme mt ingukannid sel los
mdngus,"  s6nas Luuk.  Reaal l
Polss

l,leljapdeyal, 13. mail kell 14.00
Reaalkool Tallinna finaalis
K6ik Kalevi sporclihall i  orna kooli v6istkonda
on tasuta.

toetamalll Uritus

TANA TEHES

Direktor lubab rasket
aastat
Reaalkool i  d i rektor  Gunnar
Polma lubas, et jdrgmine aasta
tuleb Reaalkooli 6pilastele vdga
raske ja tunnistas, et ta tegi
l6ppeval kooliaastal 6pilaste ja
6petajatega suheldes vigu.

Loe lk .4

Reaalkooli
matemaatikadpetaja
Andres Talts vOitis
reisi
Loe  l k .3

Katrin Veskimie Yaliti
Kesklinna kaunitariks
Nel japdeval  ,  kuuencla l  nra i l
valiti G5 koolide neidude soast
Keskl inna kauni tar .Kauni  tar i
valimised v6itis Reaalkooli 1z
b 6pi lane Kat t r in  Veskimi ie,
Reaall Polss
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Sisuliselt ei
muutunud midagi

Sellel aastal juhtus palju. Reaali poiss kirjutas enam, kui
8Ost siindmusest.
Selgeks sai, et kooli hakatakse remontima. Thli uus direktor
ja koos temaga dpilasi tirritavad muutused: kirjutati
kodukord, mis keelab puududa, 6pilastel keelati kooli hoovis
autosid parkida. Uue niihtusena v6is meie kooli nime kohata
ajalehes seoses mingisuguste jamadega.
Uks asi ei ole koolis muutunud. Ttmnid jiiiivadikka tira.
Rohkemgi, kui eelmise direktori ajal.
Ttrndub, et kuigi kogu aeg midagi juhtus, sisuliselt koolis
sel aastal midagi veel ei muutunud. Koridoridest kadusid
ktill toolid, aga tundides jai k6ik endiseks.
Lootus jiiiib, et tundide iirajiitrnist p6hjustanud 6petajate
tiiiendkoolitamistest on kasu ja jiirgmisel aastal muutub ka
tundides midagi.

Rr.r,lu Polss

Postlaadress: "Reaali Poiss", Estonia pst 6, Tallinn 1014g
E-post: Reaali.Poiss@mail.ee

Tolmotajad: Siim Saidla; Thavi Einaste
Tohnlllne tolmetJa: faak Simm
Reporterld: Kati Ktipp; Andres Kauts; Tirnel Einaste; Mari Nuga;
Hedi Ruubel

Roaatl Polss Internefls: httpy'/www.real.edu.ee/reaali3oiss/

Reaall Polss tuwub k6lgt kaast66dega. Kaast6ld et tagastata.

ARVAMUS
TSITAAT

"Kul ma 5ra el tee, slls mul lu el t6uce kar' selgitas 12 k
6pilane Kristjan Kajakas 6petaja Sirje faubile pohjust, miks ta ei
soovi kodust t66d teha.

"Sa iildse el kuula, mls ma sulle riigln. Mut et ote
iihtegl nll lollakat 6pllast klasstsr" iitles opetaja Jaak
Saukas kooli sekretfirile 6petajate arvutitunnis.

KIRJAD

Asjalik kirl
Kirjutan teile nyyd yhe oma
arust  as ja l iku mai l i
kommenteer imax te ie
viimast ajakirja (st aprill).
Esiteks muidugi esilehel kohe
mingi  nn
laimuartikkel

reporteri
Reaalkooli

kodulehekyljele, Ma saax aru,
kui see olo< m6ne lugeja kiri,
aga kui  se l l ine tegelane
miirgitaxe 6ra kui reporter, on
asi naljast kaugel. Lihtsalt tuleb
keegi  Andres ja  s6imab,  et
lehekylg on jama, kusjuures ei
mingi t  se lg i tust ,  mi l les see
jamadus seisneb v6i  mida
paremini tulex teha... Ma ei tea,
mida te kooli lehekyljelt si is
veel  ootate,  ku i  just  mi t te
informat i ivsust? -  seda
Reaalkooli kodulehekylg ju on.
Tema plussid ongi -l ihtsus ja
informatiivsus. Arge virisege -
oma viga, et selle kodulehekylje
loomisel ei osalenud v6i vtilja
langesite! Zhiiri i  tegi parima
val iku l
Teisel t  lehekyl  je l t  le iame

6nnetu lugeja kirja, mil les ta
pi i r ib  to imetusel t  rek laami
avaldamise kohta kool i
a ja lehes.  Nagu ndha,  o lete
n6uks v6tnud mitte vastata,
niisiis on selge, kelle kette need
rahad li ixid. Ja uue reklaami
leiame viimaselt lehekyljelt.
V i imasel  lehekyl je l  on veel
muudki  huvi tavat .  Nimel t
l e i ame  s i i t  kaks  suu r t
nel jakandi l is t  hal l ikat  kast i ,
mis endast  i ihmaseid p i l te
kujutavad. Ma ei tea, milles asi,
aga kas te ise ei m6ista, et Reaali
Pois i  t rykk imise tehnika e i
v6imalda sel l is te fotode
lehtepanekut?! ! !
Stoor i  kehal ises suvetd6le
jddmisest  on ka sel l ine
pastakast vii l ja imetud. Eesti
keeli l ihtsalt k6mu. Ja Reaali
Poiss on saamas k6muleheks. fa
kokkuv6tteks peab mainima, et
kuigi ma saan aru, et meie kool
ei ole mingi ajakirjanduskool,
iiiiib Reaali Poiss alla paljudele
te is te le pal  ju  n6rgemate
koolide lehtedele. cooLER

Ettevaatust, emakeeleOpetaja! ! !
Reaali Poisi toimetaja kirjeldab ohtusid, mis varitsevad koolilehe tegijat

Koolilehe toimetajat varitsevad Te{K.f;fW'{,ffiflk KoLUMN Meie toimetuses ei olnud
kolrn suurt ohtu toimetuse 

W.,..1. r.ry.4 
lrvLv"rrt 

kartl ikku toimetajat, egasees: arvutifriik' 
, "T1- 

,-..'#,.r an,utifriiki. Emakeele opetaia',keele6petaja ja kartlik ;{tii,W,ffi. 
kes meiega regetes, oti ka riiiestitoimetaja' a;;r!ffitrllmi'|,ffi:.rn normaalie. Sellegipoolesr onV A i ^ ^  ^ L r l l l - . . -

keele6petaja' Kui ta ajalehte i i i ! . i i  t insanagaimemeenam-viihem

rltfl-*iTli}l"*if ;tL';yf' Reaa"Pors"orme'!aia 
$fiiltiil,fiH,ryg

K6ise ohtlikum on gTu- .,,tgiffiEi,ffitl:7;jllr:t:ii tehel ruumi areneda.

ffilil,lTfiTffi:,i:**"' 
aw*'-* ' k6vasri. Me kiriutasime vaid

mon€o  uxs rKud  ko r ra l i kud
Arvutifri ik on ka hirmus fri igi kujundatud leht on nii kirjutab. Meie koolis t66tavad ,,rj ir"a. i"u'irrt i oli meie
irt imene. Kui ta lehetoimetuses tihedalt kujunduselementi tdis, enamasti normaalsed ;;J;;t"g";lt" ,OOa tehtud,
l6 t i tab,  s i ig  hakkab ta k6ik i  e t  seda on vdga raske lugeda.  in imesed,keseiv6takool i lenes t ih t i  ekeie ime mearvut i  pakutavaid kujundus-  Kole on ka.  k i r iu tatut  is ik l iku l t .  Nende uuj i r " l i r ;u lu- i r "  p6hi t6e
elemente kasutama. Arvutis on Kolmandaks otruks . on pdrast ei tasu. kiill iihtegi halba ;;il; liil;i;;t;" sinna sisse
hiisti palju varjusid, erinevaid toimetaja, kes kardab, et uudist avaldamata i i i tta - oma arvamuse. Arenguruumi
kirjati i i ipe ja teksti saab ka igat direktor. v6i m6ni 6petaja tegelikult on halb uudis ju hea ;;-;; k6,ff.
p id i  pninutada ja keerata.  Kogu eolvub,  ku i  ta  midagi  halba uudis.
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Pandi alus uuele traditsioonile?

Vana Habe sai puhtaks
TAAVI EIIIASTE

lleljapieval, 29. apfi llil vlisid
Tallinna Reaalkooll
abituuriuml eslndajad meedia

luuresolekul l6bl "habeme
pesemlso".

Vana habe on hiiiidnimi. mida
reaalkoolis kasutatakse tuntud
eesti kultuuritegelase Ernst-
Peterson Sdrgava kohta. Ta
tegutses k i r jan ikuna,  andis
v i i l ja  6pikuid,  o l i  6peta ja ja
Riigivolikogu saadik. Tallinna I
Reaalkoolis tddtas ta eesti keele
6peta jana ja inspektor ina
aastate l  1919-1938.  Sel le  a ja
opilastele ei olnud ta l ihtsalt
6peta ja,  va id eeskuju.  Meie
kooli vilistlaskogu initsiatiivil
toodi  Sdrgava monument
eelmisel aastal Kadriorust kooli
vastas asuvale haljasalale.
29. aprillil sai 131 aastat Ernst-

Peterson Sdrgava siinnist ning
sel le  tdhis tamiseks pesid
reaalkool i  ab i tur iendid kuju
pea n ing habeme
talvemustusest  puhtaks.
Pesemine  to imus  rede l i t e .

aasta eest.

har jade n ing seebivee abi l .
REKi president Jiiri Kuusk iitles
oma k6nes,  et  loodetavast i

ERAKOGU

tdnased  11 -ndad  k lass id
jt itkavad alustatut j i irgmisel

aastal ja paremini.

Vana Habeme kuJu pandl Reaalkooll ette asuvale ha[asalale 0les

Talts vditis telemfrngu
Reaalkooli matemaatikaOpetaja v6itis tuhandeid kroone
Andrer Taltr v6lUr laupieval,
8. mall oehb olnud
tetemingur "6nneratar" vltest
mangu3t nell la ka
l6ppmingu, tema suurlm v6lt
oli iilo 10 000 kroonl maksev
reis Stockholml.
Talts v6itis muuhulgas kaks
multifi lmidega videokassetti ja
iile tuhande krooni maksva

fotoaparaadi.
L6ppmdngus arvas Talts 6ige
vastuse "Helilooja Olav Ehala"
dra m6ne sekundiga ja v6itis
iile 10 000 krooni maksva reisi
Silja Line laevas ldbi Helsingi
Stockholmi. Talts v6ib reisida
kajutis kahele vaatega laqva
prr6menaadile.
Tal ts i  auhind o l i  te is test
v6imal ikest  l6ppmi ingu

auhindadest ,  5000 krooni
maksvast  va ibast  ja  meeste
kiiekellast kallim.
L isaks re is i le  v6i t is  Tal ts
miingus kogutud punktide eest
mitu tuhat krooni.
Andres Tal ts  on Tal l inna
Reaalkooli matemaatika6petaja
ja 6ppealajuhataja. Reaall Polss

LOHIDALT

Esllinastus film
Opetafa 0tsmanlst
Kuuendal  mai l  es i l inastus
Tallinna Kinomajas Reaalkooli
6peta jast  Erkk i  Otsmanist
tehtud film "Mimikri".
Filmi esil inastumist kajastasid
mi tmed meediakanal id .
te is tehulgas ka venekeelne
raadio Sky,
Erkk i  Otsman 6petab
Reaalkool is  b io loogiat  ja
prantsuse keel t .  Reaalkool i
6pi lased on teda laulmas
kuulnud kooli aktusel.
"Mimikr i "  t i ihendab i ihe
ta imel i ig i  sarnanemist  te ise
taimeliigiga. Rsaatl Polss

Kiimnendikud sald
miitsl
Reedel seitsmendal mail anti
Reaalkooli kiimnenda klassi
6pilastele kooli miitsid. Reaatt
Polss

Kokaautomaat laks
katkl
Reaalkooli keldris, sddkla ees
seisnud kokaautomaat  v i id i
r a h a l u g e m i s m e h a n i s m i
purunemise t6ttu parandusse.
Sel le l  6ppeaasta l  automaat i
enam tagasi ei tooda. Reaall
Polss

Suri vilistlaskogu esimees Ivar Trikkel
Vilistlaskogu esimeest saatsid viimsele teekonnale ka Reaalkooli 6pilased
Pdrast pikka haigust suri 20.
aprillil Reaalkooli vilistlaskogu
esimees, legendaarne raadio-
mees ja pedagoog Ivar Tlikkel.
Aastatel 7s53-7977 tddtas Ivar
Trikkel Eesti Raadios toimetaja,
repor ter i .  korrespondendi ,

kommentaatori ja teadurina.
Tema hii i i l  sai tuntuks ja
oodatuks igas Eestimaa kodus,
teatas Eesti Raadio jiirelhiiiides.
TriReli sulest on ilmunud rida
monograafiaid ja erialakirjutisi
ringhiiiiligu ajaloost.

Ka 6ppej6u ja  professor ina
ititkas Trikkel eetrit66d.
"Ennek6ike olen praktik, kes ei
suuda rahulikuks jiiiida ega "ei"
delda,  ku i  kutsutakse m6nd
p6nevat td6d tegema," iitles ta
ise, Reaall Polss/Postlmees
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Viirus laastas kooli
arvuteid
Kadus info kahe
JAAK SIiIiI

28. aprlllll mdllar iile maaltma
arwtvilrus lTlll-GlH. See
destnrkUlme programmlke el
Inhud puutumata ka Talllnna
Reaalkooll. Vaatamata
eelnonud vllrure t6rlele, rald
paar kompuutrlt t6slsslt
kahlustada.

Arvut ik lassis ht iv ines i ihe
arvut i in fokandjate le
salvestatud in formats ioon.
Toimetusele teeb kurba meelt.
e t  paraku just  se l les arvut is
s i i i l i tas Reaal i  Poiss oma
materjale.
Samut i  kustus id andmed

arvuti kOvakettalt
kantselei arvutist. "Ma olin
vfiga 6nnetu,' i i t les Ursula
Kdsper, kommenteerides
esmaspdeval  aset le idnud
siindmusi. Onneks sai arvuti
t66korda juba jiirgmisel piieval
ja  €namus kaotatud
dokument idest  o l i  v6 imal ik
taastada.
Reaalkool i s€rv€rt
administraator Mario Kadastik
nentis, et viirus oleks v6inud
teha ka palju rohkem kahju. On
juhtumeid, kus viga on saanud
ka arvut i te  r i is tvara,  mis
tdhendaks omanikule (antud
juhul  Reaalkool i le)  l isa-
kulutus i  r iknenud osade
parandamiseks.

Talllnna Reaalkooll direktor
Gunnar Polma klnnltar, et
kul$ kool otrlb lnglise keelo,
matemaaUkala polste
kehallse karvatuse 6petalat,
lahkub arvatavasU koollst vald
kehalise kasvature 6petala.

Polma i i t les,  et  Rootare
lahkumine ei ole tdiest kindel.
"7OOo/o kindel ei saa olla, kuni
avaldust ei ole. Seni ma ei ole
Oti avaldust ndinud," s6nas ta.
Polma s6nul iikski matemaatika
ega ingl ise keele 6peta ja
lahkuda ei kavatse.
"Me oleme le idnud,  et  p ikas
perspekt i iv is  on kasul ik ,  ku i
oleks i iks matemaatika6petaja

Arvutlklassls r0ndas vllrus arvutlt, mllles oma falle holdls ka Reaall

Ott Rootare asemele
otsitakse dpetajat
Poiste kehalise kasvatuse Opetaja v6ib
lahkuda elukohavahetuse t6ttu
silit sAtDt A rohkem," rddkis Polma. Inglise

keele 6petajat otsib kool, sest
iiks opetaja koht on vaba.
Kool otsib inglise keele 6petajat
juba mitu kuud. Polma titles, et
seni on kiill paar 6petajat end
pakkumas kfrinud, aga nad ei
vastanud n6udmistele.

Ott Rootare v6lb koolist
IahKuda. MSTARMMAT
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Reaali Poisi aastal6puintervjuu:

884

p i l t

Jah.

No k ind las t i  on  o lnud .
Suhtlustasemel.

Xellega? 6pllaste? 6petaJatega?

Ma ei oska nii tepselt 6elda.
Kindlasti 6petajatega. Vigu on
muidugi t€htud, aga ma ei ole
momendi l  enda jaoks
aastakokkuv6tet  n i imoodi
piistitanud.
Oleks lootnud paremat kontakti
giimnaasiumi 6pilaqtega. Seda
ei ole saavutanud. See t66p6ld
on veel ees.

Mls v6lks selle p6hjus olla?

Esi teks e i  o le as iadest
terv ik l ikku p i l t i .  V i ihemal t
siiamaani. Ja teiseks on segased
td6korralduslikud kiisimused
REK i  j a  admin i s t ra t s i oon i
vahol ises suht lenr isos.  T i inu
koolilehele hakkab see asi niiiid
paran€m8.
Mul le vdga meeld is  see
esimene kiisitlus (abiturientide
seas l i ib iv i idud k i is i t lus.  kus
hinnat i  d i rektor i  t6d
mitterahuldavaks - toim) \Ia
ti ldse ei solvunud. et seal ei
olnud midagi positi ivset. See
oli tdiesti normaalne, sell ine
tagasis ide on v i iga vaja l ik .
V6iks edaspidi kasv6i tsatud
k ind la  a ja  t agan t  6p i l as te le
pressikonverentse korraldada.
mis kokkuv6tteks parandaks
kontakte.

Mlda 6pllastele Jergmlseks
aastaks lubate?

Tblevikku me ette ei tea, aga
Reaalkool  on o lnud ja k6ik
aastad iile elanud ja ka jiirgmine
aasta, mis tuleb i i l i-t l i  raske.
elame me ka iile.
Kool i  juhtkond p i i i iab teha
k6ik, et jiirgmisel aastal oleks
k6 i k  v6 ima l i ku l t  op i l ase -
keskne.  Ki i i i r id  muidugi  on
6peta jakesksusega,  sest  ku i
6p i l ased  tahavad  6pp ida
hommikul, siis peavad opetajad
t66tama 6htul ja hommikul.
Pi i t iame v6imal iku l t  pal iu
arvestada 6pilaskesksust, aga
kerge ei saa see olema.

Direktor lubab vflga
rasket aastat
SIIM SAIDIA

Reaalkooll direktor Gunnar
Polma lubar, etlSrglnlne aasta
tuleb Reaalkooli 6pllastele
viga raslela tunnlstas, etta
tegf l6ppeval kooliaastal
Spllasto la 6petalatega
ruhelder vlgtr.

Kas aeo oll raske aasta?

Raske ja kerge on vdga
suh te l i sed  m6 is ted .  See  e i
olnud lihtne aasta.

Mls $lls sollo aasta mlttellhtsaks
tegl?

Iga kol lekt i iv i  muredest ,
as jadest  aru saamine v6tab
teatud aja ja eneryia.

Mllloga fe sell€st aastast lse k6lge
tohkom rahul olete? Mlda Te v6ga
hoad olote tolnud?

Rahul  o len sel lega,  et  on
tekk inud  p i l t  j a  ndgemus
praegusest olukorrast. lr{a
arvan, et aasta tagasi oli mul
samut i  p i l t  o l emas ,
peal iskaudne.  Ni i i id  on
koolist olemas.
TUnnen, et kollektiiviga kontakt
on saavutatud ja  samut i  on
ki i l la l  tk i  hea kontakt
hoolekoguga.
Neid kolme asja peaksin
peamisteks saavutuseks.

Tolo hlnnangul on Tell 6petaJatega,
slls koost66 h6stl laabunud?

Kontakt on olemas. Ei tea, kas
ma iga inimeseni olen j6udnud.
lr{a arvan, et minul on igast
opetajast oma mulje kujunenud
ja 6peta jate l  minust .  l r { inu
mul  je  6peta jatest  on vdga
positi ivne.

Kas Te oma sslmesel aastal m6ne
Yea ka teEllto?

Sell iseid hetkeemotsi oonidest
tingitud vigu teeb inimene igal
sammul.  Vigu on k indlast i
tehtud suhtlemistasandil. Neid
tehakse kogu aeg. Kas sa m6tled
sellist konkreetset apsu?
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Kokkuv6te sundmustest Reaalkoolis Oppeaastal L998/ 1999:

llovembrlst llmur koolileht
Reaall Polss valg!rtas
liglkaudu 80 Reaalkoollg
seotud riindmustla tooUr 0he
iile+esUlirs uudlse.

Sellel oppeaastal i lmus seitse
numbr i t  Reaal i  Poiss i ,  neis t
kolm olid neljalehekiiljelist ja
neli kuuelehektljelist.

llr 1: november
Esimene number teatas oma
kaanel, et Reaalkooli 6pilaste
omaval i tsus REK val is  enda
presidendiks 12b 6pilase Jiir i
Kuuse ja et  hoolekogu val is

l lr 3: laanuar
Reaali Poisi avauudis sellest, et
Keskerakonna reklaami
valmistajad kii i tusid direktori
arvates Reaalkoolis f i lmides
ebakorrektsel t ,  j6udis
tablo id lehe S6numi leht
kaanele.
Samal  k i i l je l  o l i  uudis,  et
6peta ja Otsmanist  tehakse
filmi.
| i i tkus id ar t ik l id
majandus6ppest :  majandus-
arvestuse 6petaja Mall Kuurme
avaldas arvamust .  et
majandus6pet tuleks jdtkata,
aga mi t te antud kuju l ,
driprogrammi koordinaator
Liisa-Kai Pihlak tunnistas, et
driprogrammiga on S.O.S.
Reaali Poiss selgitas vdlja, et
esimesel poolaastal oli k6ige
6pihimulisem klass 11c.

llr 4: veebruar
Sen i ses t  mahukam,
kuuelehekiiljeline Reaali Poiss
teatas kaanel, et 6petaja Andres
Taltsist sai 6ppealajuhataja ja et
Reaali Poiss sai 25 000 krooni.
Veebruaris l6ppesid artfklid
driprogrammist. Leht teatas, et
direktor ei soovi driprogrammi
jiitkata.

kahest kool i lehe
vdl  jaandmiseks tehtud
pakkumisest kallima.
Lehe s iseki i lgedel  k i r ju tat i
uuest direktorist. Abiturientide
seas l6bi viidud kiisitlus niiitas.
et direktori tegevusega ei oldud
rahul. Direktor iitles intervjuus
Reaali Poisile, et tuleb koost66d
teha.
Novembri numbris kajastati ka
abi tuur iumi le mt i rk ide ja
i i  h  e t e i  s  t k i i  m n e n d  i  k e l  e
s6rmuste andmist

llr 2: detsember
Detsembris kdis Reaali Poiss
avauud i sena  v i i l i a ,  e t
hoolekogu arutas kooli s66klas
uue korra kehtestamist. Teatati
ka kool i  in ternet i  lehekt i l je
avamisest.
Teise numbri kolmandal kiiliel
algas Reaali Poisi artikl itesari
kommer t sk lass ides t :  l eh t
teatas, et aravatavasti ideb 12k
k lass i l  t i k s  d r i a i ne
omandamata.
Detsembr is  hakksid lehe
viimasel kiiljel ilmuma Kristo
anekdoodid.

Reaall Polsss klrjutas ldbl aasta
suurtegudest.

korvpalllv6lstkonna
PAUL EINASTE

l{r 5: mirts
Reaali Poiss kajastas miirtsis
toimunud valimisi. Selgus, et
Reaalkooli 6pilased ja 6petajad
eel is tas id kolmik l i idu
pol i i t iku id.  M66dukate
4imekirjas 249s olnud direktor
kogus valimistel gO hiiiilt.
Di rektor  avaldas noomituse
korraga 50le suusapi ieval t
puudunud 6pilasele, hiljem ta
vabandas valest i  k i iskk i r ja
sattunud 6pilaste ees.
Selgus, et Reaalkooli 6pilased
6pivad remondi ajal Gustav
Adolfi Giimnaasiumis (GAGis).
GAGi lapsevanemad avaldasid
otsusele vastuseisu,
Reaalkool i  v6 is tkond v6i t is
Ees t i kool inoor te
meist r iv6 is t luste l  korvpal l is
kolmanda koha.
Kool  sa i  T i igr ih i ippe
programmilt 1oo ooo krooni

Kooliaasta Reaali Poisi kiitgedel
silH sAtDlA

Reaali  Poiss t inab oma autoreid:
Taavi Einastet Kati Kdppa, Hedi
Ruubeli t  Jaak Saukast Andres
Kautsi, Margus Estnat lvar
Trikkelit Kristo Aava. Mall
Kuurmet Jaak Simmi. Toivo
Jurgensoni. Piret Otsat Enn
Laansoot K6tlin Kruusa.Piret
Paukl init  ,  Mari Nuga ja Si im
Saidlat.

Reaall Polss klrJutas Edgar Savlsaare erakonna vallmlsreklaaml
valmlstamlsest Reaalkoolls. TNTERNET

infotehnoloogia ja  tarkvara
ostmiseks.
Kajastat i  ka 1O0pdeva bal l i ,
viktori ini kodumaa teemadel,
luu le6htut  ja  vabar i ig i
aastapdeva aktust, kus astus
iiles Toomas-Hendrik llves.

t{r 6: apdll
Reaali Poiss teatas kaanel, et
Reaalkool i  enam kui  sa ja le
k i imnenda k lass i  opi lase
kohale kandideer is  i i le  3s0
6pilase.
Samas numbris oli ka uudis. et
Reaalkool i i  n  ternet i
koduleheki i lg  on lah jade
kodulehekiilgede nimeki rjas.
K i r j u ta t i  ka  kuuo  6pe ta ia
re i s i des t ,  se l l es t ,  e t  kaks
abiturienti jdetakse suvet66le ia
et  kool i  ees oma autosi r l
parkivatele 6pilastele tohakso
trahve.

kooll
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Iiirgmine realist vabal maal
Pri i t  Tammekdnd
TAAVI EIIIASTE

kdis luhivisi idi l  Manhattani l
miingu a ja l ,  tantsut i idrukud
esitasid t6siselt wilde kavasid,,
mitte nagu meil Kalevi hall is.
Vi imasel  veerandaja l  o l i
rahvahulk tt i iesti hull, k6ik
elasid kaasa ja tundsid ennast
hiisti.

Kas New YorkJittls sulle ka mingl
oldlse m0ue?

Manhattanil on k6ik vdga suur,
meie Uhispanga uus maja on
viiike tegija, tavaliselt on majad
4o-kordsed,  pal jud aga veel
suuremad, nditeks Empire State
Building. Kogu selle suuruse
juures tunneb in imene end '

vd iksena.  Vdga huvi tav on
pi lve l6hkujate vahel  asuv
iilisuur Central Park, kus peale
meie m6istes pargi on mitmed
spordiviiljakud jne. Eriti palju
on NYs taksosid ja l imusiine,
tundub,  et  enamus in imesi

Prllt, Jutud keFad, et sa kelsld
Ameerlkas, mlllal leksld Ja mlllal
tulld ?

Jah,  n i i  s€e on.  Lendasin
Ameerikasse esmaspdeval kell
11 ja tagasi saabusin neljapdeva
pi i rast l6unal  ,kohal  o l in  3
pdeva.  Ajavahega j6udsime
juba kohaneda,  n i i  e t  tagasi
tu l les o l i  se l lega har jumine
raskem,

Mlks sa 0ldse USAs k6lsld?

Eelmisel  suvel  to imus
Vanal innapdevade a ja l
Vabaduse v i i l jakul  Reeboki
tdnavakorvpalli turniir ja meie
vanusegrupis o l i  auhinnaks
reis Ameerikasse NBA miingu
vaatama. Kuna mina ja kolm
minu s6pra turniir i v6itsime,
s i is  k i i is imegi  re is i l .  (
F inaalmdngus v iskas Pr i i t
v i imase l  m inu t i l  4  punk t i ,
mdng voideti seisuga 5:  T.E )

Kus sa slls kalsld?

Lendasime New Yorki ja kogu
aja veets ime seal ,  p6hi l ise l t
Manhattanil. Madison Square
Gardenis kdis ime mi ingu
vaatamas. Miingisid New York
ia Boston,  NY v6i t is .  Saal is
istusime eelviimases reas, kust
kogu mdng tegelikult vdga hdsti

Prllt Tammekind
TMVI EINASTE

ndha oli, meid i imber istusid
mustad kutid, kes kogu miingu
aja l  kar jus id as jatundl ikke
kommentaare. Muljetavaldav
ol i  see.  ku idas rahvas saal is
i i les k6eti, show kestis isegi

TSITAAT

"Eestls on k6lEle llugamad tlbldl" iitles Tammekdnd
interviuus Reaali Poisile

nendega s6 idavadk i .
Liikluskultuur oli igatahes vdga
kehv, Don't wal,t tuledest ei
teinud keegi peale meie vdlja.

Mls sa arvad, kas pik€ma aja
Jooksul oleksld Y6lm€llne k6lge
sellega harJuma?

Tall innast tulles on erinevus

vi iga suur ,  peale er inevuse
suurustes on ka elustiil teine.
Meie hotell asus Bndal aveniiiil,
iisna linna keskel, seal kdis elu
kogu 66, meie drkasime selle
peale, kui polirei signaal meie
akna all tti6le pandi. Pikema aja
jooksul oleks sellega kindlasti
v6imalik harjuda. NY on vdga
hdst i  p laneer i tud I inn,  oma
streetide ja aveniiiidega ei ole
tur is t ide l  seal  raske
orienteeruda.

Nuldas koolega lood olld?

Hiisti, kogu NYs ei kuule "6iget
inglise keelt", igaiiks ri i i igib
isemoodi aktsendiga, millest
tihti oli raske aru saada. Ggest
inglise keelst ei saakski paljud
v6ib-olla aru.

0ldlseft Jaid relslgla rahule?

laa, mega reis oli. Algul unustas
Finnair meile kiill lennujaama
bussi vastu saata ja ootasime
seal  paar  tundi  n i isama, aga
mu idu  o l i  vdga  huv i t av
kogemus. Nii suures kohas kui
Manha t tan ,  on  a la t i  pa l  j u
huvitavat. fa veel, on t6si, et
Eestis on k6ige ilusamad tibid!

HOOLEKOGU

Reaalkooli Sihtkupitali
rahakogumiskampaania kogub j 6udu
5 kuud on ti i i tunud ajast, kui
lapsevanem )aan Vool Reaali
Pois i  veergudel  kutsus i i les
I {oaa l koo l i  " , . . t oe tam iseks
I  a  0kuv  a te summade
suurendamiseks ja laekumiste
korrapdrasemaks muutmiseks"
( v t .  RP  n r .3 ) .  Tdnaseks  on
karnpaania keivitunud ja kogub

iga pdevaga j6udu. Kampaaniat
juhib Reaalkool i  N6ukoja {
k6igile Reaalkooli toetajatele
avatud m i t t e f o r m a a l n e
i i hendus )  poo l t  vo l i t a tud
in i ts iat i ivgrupp,  koosseisus
Lauren Andres,  Margus
Allikmaa, Rein Volt, faan Vool.
Suuremas enamuses klassides

on le i tud in imesed.  kes
koordineer ivad t66d k lass i
l as tevanemate  seas .  K6 i k i
Reaalkool i  lapsevanernaid
kutsutakse ii les annetama iga
Reaalkoolis 6ppiva lapse kohta
300  k roon i . . I gas  k l ass i s  on
kampaania k i i i v i t unud
arvestades k lass i  isedrasusi .

Raha kantakse i i le  Tal l inna
Reaalkool i  Hoolekandesel  ts i
kontole :
Eest i  Uhispank ;  kood 401;
kon to  10052031001003 .
Kokkuleppeliselt mdrgitakse
tagasideme jaoks selgitusse ka
klass. Andree Lauron; Reaalkooll
Hoolekand€seltsl oslmees.

Tdname tehelepanu eest !
Reaall Polsl tolmetus 1999/98


