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Reaalkooli  Vabaduse v5ljaku poolne fassaad
peale puude langetamist  RP

Reaalkool 6ppeaastal
1999/2000

Peale Reaalkooli Estonia
pst asuva maja renoveerimise
viilja kuulutamist sel kevadel
algas kooli jaoks kolgata tee.

Suurimaks probleemiks
osutus vajalike dpperuumide
leidmine jiirgmiseks 6ppe-
aastaks. Peale pikki ja p6h-
jalikke liibiriiZikimisi erinevate
osapoolte vahel otsustati jnrg-
mise variandi kasuks: giim-
naasiumi osa ja 9. klasside
6pilased seavad end sisse
endise Muusika-akadeemia
ruumides Kivimiiel, 5.-8.
klassid Gustav Adolfi Gtim-
naasiumis (edaspidi GAG)
dhtuses vahetuses ja algklas-
s i d  j i i t k a v a d  r d d m s a l t
"r ' l i ikeses" majas.

Juunis a lustat i  ko l imisega.
Oma panuse andsid ka 6pi-
lasecl. kel tuli t ihel piieval
kol inr ise l  abiks o l la .  0peta-

jate suvepuhkust m6jutasid
timberkonaldused sedav6rd,
et algus ja l6pp ltLkusid
edasi. Ent dpetajate tii6 on si-
iamaani hiiiritud seoses ko-
limisega kaasnenud suurest
segadusest.

Kool soovib eriti tiinada
lapsevanemaid, kelle toe-
tuseta oleks olematu ko-
l i m i s e e l a r v e  t a e v a n i
piiisunud. Nende abi avaldus
n i i  t r a n s p o r d i  o r g a n i -
seerimises kui ka vajalike
laoruumide muretsemises.

6ppet6<! korralda-
misest loe pikemalt
tk3

Selle aastatuhande viimane
esimene september li iheb
Reaalkooli ajalukku

Oli ju tegemist erakord-
sete avaaktustega. Seda just
tiinu naabermaja s6bralikule
lubadusele piihitseda jiirgneva
kooliaasta algust Rahvu-
sooper Estonia teahisaalis.
Opilaste ja 6petajate seas
valitses pidulik*us ja iilevus.

Direktor Gunnar Polma
kutsus oma k6nes 6pilasi iiles
k?iituma jiirgmise 6ppeaasta
jooksul eeskujulikult, niii-
tamaks, et Reaalkool on

endiselt auviiiirne ka rasketes
tingimustes.

Viimase aktuse ajal sam-
musid saali abiturientide
kiiek6rval selle aastatuhande
viimased esimesse klassi astu-
jad, niiod naerul. Nende
piiralt on ju Reaalkooli tu-
levik.

Reaa l iPo iss

Reaalkooli 6pilaste
matemaat ika  ja
fii iisika riigieksamite
tulemused olid suur-
l innakool ide parimad
Loe lk 4- 5

Realistid puutuma-
tus looduses
Loe lk 6

Viiike "maja"
Loe lk 5

Spordist Reaalkoolis
Loe lk 4

Timpson ja Sillaste -
kes nad on?
Loe lk 2

Suvel toimunud rah-
vusvaheliselt fii0si-
kaoltimpiaadilt ltaa-
liast naases Raido
Valgeviil i (114. lend)
pronksmedaliga.

Raido Valgevli l i  t ipus
(342sm)

R.VALGEVALI



Sel poolaastal on Reaali
Po  i s  i l  uus  n i i gu  kuna
k i e s o l e v a  a a s t a t u h a n d e
ldpuni  andis Hoolekogu
diguse ajalehte koostada l2'
dpilastest koosnevale selts-
konnale.

Meie peamine eesmiirk on
vahendada infot ja avaldada
crirrcvate osapoolte niigemusi
o l u k o r d a d e s t  n i n g
probleemidest .  Hoolekogu
nduclrniseks olid kuus lehte
poolaasta jooksul, igas num-

bris leheki.ilg "viiiksele" ma-
jale ptihendatuna. Kuna dppe-
tcici toimub mitmes erinevas
hoones, piiiiame ka kajastada
ka GAG-is toimuvat.

Hoolimata viihestest koge-
mustest, annab toimetus lehe
kokkupanekul endast parima.
Alati on teretulnud kaas6pi-
laste uudsed ideed, ette-
panekud ja omalooming.

Edukat kooliaastat soovides
Reaali Poisi uus toimetus.

Reaali Poisi kol lekti iv

Reaalkool proovib ka sel
6ppeaastal ji itkata v6imal uste
piires oma traditsioone

Tuleva kuu s0ndmused
ja tiihtpiievad:

r Neljap?ieval 16. septem-
br i l  lV vahetunni  a ja l  to i -
r n u b  r u u m i s  l l 8  .
" s i sse juha tav "  Reaa l i
E s i n d u s k o g u  ( R E K )
koosolek huvijuht Piret
Otsa juhtimisel. Sinna
oodatakse igast gtimnaa-
siumi klassist 2 esindajat.
t lhisel nOul ja jdul pan-
nakse paika l i ihiniidalatel
t o imuva te  s t i ndmus te

kuupiievad ja piievakord.
Neljapiievit i peali 7.
tundi toimuvad noorte-
koori proovid 6petaja
Eve Karbi juhendusel.
2 9 .  s e p t e m b r i l  o n
Reaalkooli I 18. siinni-
pliev.

t$entcmbGrl9g0

Uued 6petajad
J a a k
Timpson
( k e h a l i n e
kasvatus)

Ldpetas 1997.a Pedagoogika
Ulikooli, aga dpetajana on tal
praeguseks praktikat juba lau-
sa 9 aastat. Ta on r66mus, et
on dpetajaks just Reaalkoolis,
sest dpilased on siin teadliku-
mad ja arukamad kui enamu-
ses teistes koolides. Suurim
r66m aga on selle tile, et tal
on siin piris oma klass! Reaa-
li Poiss soovib omalt poolt
Reaali vaimuga suurt s6prust
ja mdnusat koostdOd teiste
dpetajatega!

I l t a r e l l e
Si l land
( i n g l i s e

keel)

Keskhariduse sai Kohtla-
Jiirve l. Keskkoolis, 1995.a
ldpetas Pedagoogika Ulikoo-
li. Opetajana asus ta aga tiitile
alles sellest aastast, kuna va-
rem ei tundunud see amet pii-
savalt ausfusvaarne olevat.
Niitidseks on ta selle aryamu-
se kummutanud ning tooda-
me, et Reaalkooli asukatest
saavad talle parimad sdbrad
ja tiitikaaslased.

Reaal i  Poiss

"Oi jah, pagan, liiguvad
joh" kirjeldab dpetaja
Jaak Saukas klassiruumis
o leva te  6huosakes te
hingeelu.

"l know what techno is
ond I hate it, of course"
kirjeldab dpetaja Soovik
oma muusikalist maitset.

" Soojalt soovitodes, iirge
hakake kunst ia ja loo-
losteks" teatab 6petaja

Saaret kunstiajaloo tun-
nis.

. "Noh, see paksl" k6lab
6petaja Saareti tunnis
vastus ktisimusele, mis
on Willendorfi Venus.

Reaa l l  Po iss  oo tab
f iOigi l t  kool i  Opi lastel t  ja
6petajatelt huvitavaid tsi-
taate kool ielust.  Tsi-
taadid palume saata
Reaal i  Poisi  toimetuse
aadressi le rp@real.edu.
ee.

To ime tuse  poo l t
soovime 6nne k6igi le
6petajatele, kel lel on
septembr ikuus sUnnl -
pdev:

Rein Alev 09.09
Tiina Tamrnik 15.09
Tarmo Saaret 23.09
Reet Eentsalu 25.09
Kristi Koit 30.09

Tagantjiirele stidamlikud dn-
nesoovid d i rektor  Gunnar
Polmale, kelle si. innipiiev oli
26. augusti l.
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1999 12000 Oppeaasta Reaalkoolis
Tunniplaan p6hi- ja kesk-

koolile koostas matemaatika
dpetaja Helen Kaasik, mis an-
rud olukonas oli tdepoolest
kunst-tiikk. Ometigi tuleb pal-
judel 6petajatel anda samal
piieval tunde nii KivimAel kui
Kesklinnas. Eriti suur koor-
mus langeb Andres Taltsile,
kes on iiheaegselt rnate-
maatika 6petaja, lOa klassi
juhataja ning pdhikooli 6p-
pealajuhataja. Alates Vaba-
kale sissekolimise ettevalmis-
tustiicidest juhib kooli majan-
duselu Rait Talvik.

Kooli juhtkond koos giim-
naasiumiga asuvad kiiesoleval
aastal Kivimiiel Muusika
Akadeemia endistes ruu-
mides, kus Reaalkooli kasu-
nrses on 14 klassiruumi ning
h u l g a l i s e l t  v i i i k s e m a i d
toakesi. Ruumipuudus ei ole
viiga terav probleem. Tundub,
et k6ik hakkab laabuma.

Oppetiiii algab kell 8:00
ning tundide arv nlidalas jiiiib
giimnaasiumiosas vastavalt
normidele 35 piiresse. Muusi-
kakeskkool lubab lahkelt ka-
sutada koolis66klat, kus on ka
puhvet, ning aulat, kui see on

Remonditiiiid peak-
s id  l6pule j6udma
jdrgmise aasta su-

parasjagu vaba .
Tulenevalt kitsastest tin-

gimustest v6eti Kesklinnast
kaasa vaid hiidavajalikud kir-
jandusteosed ning 6pikud.
Osa 6pikutest ja raamatutest
on paigutatud Muusikakesk-
kooli raamatukokku, enamus
ootab siiski "viiikese" maja
keldris j iirgmist kooliaastat.

Arvutiklassi iimberpaigu-
tamine Kivimiiele v6i GAG-i
oleks osutunud tiilikaks ja
ebapraktiliseks, seega muu-
deti "viiikese" maja k6rval
asuv autoklass arvutiklassiks.
Tunnid toimuvad seal peale
koolipiieva l6ppu.

Pdhikooli 6pilastel GAG-s
algab koolipiiev kell kolm
piirastldunal ning kestab
orienteeruvalt kaheksani. Ka-
hel piieval niidalas on neil
v6 imalus kasutada kool i
v6imlat. Opetajatel on onn
puhketuba ning GAG-i 6peta-
jatega iihine dpetajatenrba.
Gustavadolflased ei vdimalda
reaalikatel oma raamatukogu
kasutada, ja seega on dpilaste
juurdepiiiis vajaminevale kir-
jandusele vdrdlemisi raske.
S d t i k l a  k a s u t a m i s e g a
probleeme ei ole.

Direktor Polma sdnul
mingisuguseid pingeid GAG-i
dpilaste ja meie kooli 5-8.
klasside vahel pole. Kokku-
puuter,6imalused kahe kooli
dpilaste vahel on minimadl-
sed ja kevadel suureks puhu-
tud konflikti p6hjustas lihtsalt
viiike gnrpp GAG-i 6pilasi.

Nagu l. septembril rdhu-
tati, miingivad dpilaste kiiitu-
mine ja teod sel aastal tavalis-
est suuremat rolli. GAG-i ja

Muusikakeskkooli lahkusest
hoolimata oleme ja jii?ime
nendes majades kiilalisteks.
Jiitkem siis endast maha sama
puhtad ning korras ruumid,

kui need olid enne meie tu-
lekut. Kui k6ik hiisti llheb,
toimub jiirgmine l. septembri
aktus juba renoveeritud ilusas
R e a a l k o o l i  a u l a s .
Renoveerimistiihtaja l6pp on
17. juuli 2000. Seniks aga

soovitab direktor Polma
rohkem naeratada,  o l la
teineteise suhtes mdisfvamad
ja vastutulelikumad. Temast
endast 6hkab optimistlikku
hiiiilestatust, jiiiides ootama,
millal koolielu taas rddpasse
saab. Ta lisab veel, et taga-
siliidke tuleb veel kindlasti,
kuid see on antud olukorras
normaalne.

Reaa l iPo iss

Opilaste arvamus

"Reaali Poisl" tolmetus
otsustas viilja selgitada,
kuidas suhtuvad mele
kooli  6pi lased toimunud
kolimisse. K0sit lus toi-
mus ni i  endistes Muu-
sika Akadeemia ruu-
mides kui ka Gustav
Adolf i  Gtimnaaslumis.

Pdhikooli 6pilased olid
t.ihel meelel - tahetakse iga
hinna eest oma kooli hoone-
tesse tagasi. Paljudel on raske
harjuda uute tingimustega ja

sealse korraga. Kooli sisene
kord on nimelt karm. Ndu-
takse vahetusjalandusid, mis
ei jiitaks musti niipe pdran-
dale. See tingimus teeb nii
mdnegi lapsevanema elu
raskemaks. Koolimaja seeski
ei tohi vabalt liikuda - kui
hrnd on teisel komrsel. siis
mujal ringi liikuda ei tohi.
Paljude arvates on kool muu-
tunud vanglaks, kus toimub
pidev ahistamine. Kuid leidub
ka neid. kelle arvates karm

kord on kasulik.

Keskkooli 6pilased uute
tingimuste piirast e riri ei
nur isenud.  Keerul isemaks
muutus ainult koolitee. Paljud
leiavad, et klassiruumrid on
tunduvalt paremas konas kui
Vanas Heas Koolimajas. Uue
hoonega on juba enam vdhem
iira harjutud ja see on nii
m6irelegi pdlisele Reaalkooli
6pilasele heaks vahelduseks.
Kuid sellegi poolest ooda-
takse pikisilmi aega, mllal
saab OMA koolimajja tagasi.

Reaal i  Poiss

veks
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Riigieksamid Reaali le edukad

Keiser

Sport

Reaalkooli kiilalise staa-
tuse tulemusena (kahes erine-
vas majas) on kehalise kasva-
ruse tundide liibiviimine ras-
kendatud.

5.-8. klassidel lubab GAG
kasutada oma vdimlat kahel
6htul nlidalas, ometi ei ole
seda piisavalt ja kehalise kas-
varuse dpetajatelt oodatakse
loomingu l i s t  l l i henemis t
rundide liibiviimisel. Poiste
kehalise kasvatuse dpetaja
Jaak Timpsoni s6nul hak-
kavad asjad siiski tasapisi la-
henema.

Veidi paremas seisus on
9.-12. klassid. Muusika kesk-
kooli vdinrla on vabadel
rundide I Reaalkooli piiralt.
Kriit ika osaliseks on lan-

genud ka peaaegu olematud
pesemis- ja riietevahetamis-
v6imalused, kuid sellega tu-
Ieb leppida. Ilusate ilmade
korral on v6imalik tunde pi-
dada ka viiljas (ioostes, palli
mi ingides,  jne) .  Pealegi
plaanib Reaalkool alates ok-
toobrist rentida v6imlat
liihedal asuvas Sdbra tiinava
spordihoones ja osad tunnid
hakkavad toimuma seal.

Septembri l6ppu vdi ok-
toobri algusesse on planeeri-
tud orienteerumispiiev, kuid
aegja koht ei ole veel teada.

Reaali Poiss

Apri l l ist  juunini  velda-
nud r i ig ieksamid on
praeguseks mii6danik.
Suurem osa 114. lennu
6pilastest 6pivad juba
iilikoolides.

Kolme kuu viiltel toimunud
r i i g i e k s a m i t e s t  l i i k s
reaalkoolil eriti h6sti fiiiisikas
ja matemaatikas, kus saaw-
tati k6igi Eesti koolide arves-
tuses vastavalt teine ja kolmas
koht. Mdlemas aines olid
reaalikad suurlinnakoolide
pingerea tipus. Parimad rule-
mused kogu Eesti l6ikes olid
N6o Ctimnaasiumil. Kesk-
miseks resultaadiks rnatema-

a t i k a  r i i g i e k s a m i l  o l i
reaalkooli 6pilastel 71.4 ja
fi.iiisikas 75.5 punkti sajast
vdimalikust. Matemaatika ek-
sami tulemus on eriti hinnatav
seet6ttu, et seda tegid
peaaegu k6ik reaalkooli 6pi-
Iased, mis niiitab, et kooli iild-
ine tase matemaatikas on-
t6esti k6rge. Keemia riigiek-
iamil saavutati suurlinnakoo-
lide arvestuses 5. koht tule-
musega 75.4 punkti.
Kirjandi eest saadud punktid
ei ole enam reaalis samal
tasemel. mis mdned aastad
tagasi :  keskmiseks tu le-
museks oli 66.6 punkti.
Parima fulemuse saawtas
Inglise KolledZ, mille dpilaste
keskmine tulemus oli hiinr-

mastav 94.9 punkti.

Kalevi staadionil toimus j?irjekordne spordipdev

Keiser

Soe septembri algus
pakkus meeldiva Ul latuse
k6 ig i le  spord ipdevas t
osav6tnui le.

Absoluutsed parimad tule-
mused kogu reaalkooli arves-
tuses saawtasid poiste osas

vastsed abituriendid. l00m
oli kiireim l2C dpilane Rag-
nar Leimann I1,8 sekundiga.
Leimann oli vdimsalt parim
ka kaugushiippes tulemusega
6.34. Kuulitdukes oli teistest
tublisti tile Margus Rahuoja
(l2C) lennutades kuuli 14 ja
pool meetrit. 800m kiireirn,
Gerth Kivima (12B), liibis 2

staadioniringi ajaga 2. 14.
Tiidrukute arvestuses tri-

umfeeris aga alles keskkooli
jdudnud l0C klassi neiu
Helen Pdldsam, kes liibis
l00m ajaga 13,6 sekundit,
hiippas kaugust 5.54 ja jook-
sis 400m 1.03. Need tule-
mused andsid esikoha k6igil
nimetatud aladel.

Reaali abituriendid olid viiga
edukad ka inglise keele ek-
samil. kus saavutati himatav
5. koht kogu Eestis ja 2. koht
suurlinnakoolide arvestuses
keskmise resultaadiga 84.1
punkti.
K6ige kdrgema keskmise tu-
lemuse oma kooli arvestuses
said reaalkooli dpilased aga
vene keele riigieksamil, kus
kolme eksami sooritanu kesk-
mine oli 90.3 punkti sajast.
Reaalikad sooritasid veel aja-
loo (keskmine 64.3 ja suurlin-
nakoolide 9. koht), bioloogia
(keskmine 49.5) ja saksa
keele (keskmine 70.0. soori-
tas i iks dpilane) ri igiek-
sameid.
Tubli 114. lennu veel rubli-
mad klassijuhatajad on Aita
Ottson ( l2A), Sirje Jaup
( l28)  ja  Sih ' ia  Mumma
(  l 2 K ) .  E e  l i s t a t u i m a d
k6rgkoolid, kuhu nende kas-
vandikud edasi surlndusid.
olid TTU ja TU. Ent koole,
kuhu edasi dppima suunduti,
oli teisigi, neist nimekaimad
Richmondi tilikool USAs ja

Stockholmi majanduskooli
kolledZ Riias.

10.  -  12.  k lass i
poisid

10. - 12. klassi
tiidrukud

8.-9. klassi
ooisid

8.-9. klassi
ti.idrukud

l 00m
l .  Le imann l2C I1 ,8
2.-3. Kivima l2B l2,l
2.-3. PaalmAe I lB
12,l
Kaugushiipe
l. Leimann l2C 6.34
2. Einaste l28 5.80
3.  Roos I  lB  5 .57
Kuulit6uge
l.  Rahuoja l2C 14.50
2. Leimarur l2C 12.80
3. Kivima l2B 12.55
800m
l. Kivima 128 2.14
2.  Sepp I  lB  2 .15
3.  Roos l1B2. l7

100m
l. H. P6ldsam l0C 13,6
2. K. P6ld.sam l0C 13,7
3. Kdit  I  lc 14,5
Kaugushiipe
l .  H. Pdldsam l0C 5.54
2. Golubev l2C 4.40
3. Liisma l2B 4.20
400m
l. H. Pdldsam l0C 1.03
2.  Ka l lam 10C l . l2
3 .  Min  l0A L l6

60m
L Loit 98 7,9
2. Karolin8A 8,2
3. Oleek 9A' 8,3
Kaugushiipe
l .  Loi l  98 4.98
2. Sdavjoo 9C 4.92
3. Kapp 88 4.90
800nr
l .  Loi t  98 2.28
2. S6najalg 9C 2.32
3. Ligi  9C 2.34

60m
l. Kukk 9A 8,4
2. Sokk 8C 8,5
3.-4. Borkmann 9.A' ja
Shor 8A 9,0
Kaugushiipe
l. Melesk 98 4.67
2. Kukt 9A 4.65
3. Sokk 8C 4.40
400m
l .  Shor  8A L l2
2 .  V i ja l8A 1 .14
3. Kukk 9A l . l5
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Uus 7. klass

Reaal  j i i tkuval t  popu-
laarne.

Alanud dppeaastaks kom-
plekteerit i reaalkoolis uus 7.
klass, millesse leidus kan-
dideerlaid kogu Harjumaalt.
Kuna madalamates astmetes
on reaali l t i ldiselt 2 klassi
vanuseastme kohta, hil jem
suureneb nende arv aga kol-
me ni, si is tekibki vajadus
vdtta juurde uusi 6pilasi.
Vas t l oodud  30 l i i kme l i sse
klassi piiiisesid lapsed, kel

tumistusel ainult head ja viiga
head aastahinded. Loodud
klassi klassijuhatajaks on
6petaja Sirje Jaup.

Kuna iga aasta kan-
dideerib reaalkooli esimesse
klassi sadu 6pilasi, siis niiitab
see, et reaalis saadav haridus
on jiitkuvalt populaarne. Ka
reaalkool i  k t imnendatesse
klassidesse soovib alati as-
fuda suur arv noori.

Reaa l iPo iss

jaks ning Karlil on siin ees
vanem vend. Mihkli otsusta-
sid vanemad panna kesklinna-
kooli seet6tnr, et see asub
kodule ltihedal.

Kuigi koolis on kiiidud
viihem kui nlidal, on lastel
juba viilja kujunenud orna
lemmiktunnid.  Sigr id i le
meeldib enim joonistamine,
Merilile laulmine. Poiste lem-
mikuks on aga loomulikult
vahetund.

Neile meeldib, et tiidru-
kud ja poisid kiiivad eri klas-
sides. Eks poisid saavad nii
tiidrukuid viihem kiusata.

KOigi lemmikraamatuks
on aabits, mis t6rjub ranitsast
viilja isegi koomiksid. Ja
koolikotis ei leidu neil lapse-
likku niinnigi.

Kuid kelleks need tiidru-
kud-poisid suureks kasvades
saada tahavad? Sigrid vastab,
et kosmeetikuks, Merili ar-
stiks, Karl aga politseinikuks.

Piirast m6ttepausi otsustab
politseiniku ameti kasuks ka
Mihkel.

Kui me aga ktisime, kas
m6ni neist teab ka Reaalkooli
tunnuslauset, sigineb klassi
vaikus. Kdheldes vastab Karl:
"Uks k6ikide ia k6ik iihe
eest."

Vestluse l6ppedes meenub
meile. miks Karl kahtlaselt
tuttav tundub. "Karl, kas sina
oled see poiss, kes l. Septem-
bril peaaegu aabitsast ilma
oleks j[iinud?". Poisi niiole
ilmub kelmikas naeratus.
"Mina jah". Kui sel poisil
oma nimi aktusel kaks korda
kdrvust mcidda lipsas, siis
kolmandal korral sai ta oma
tarkuseraamatu siiski kiitte.

Niisi is, meie vii ikeste
sdprade kooliaasta on alanud
ootuspiiraselt hiisti, iile jiiiib
vaid k6igile meile soovida
samasugust edu.

Sigrid, Meril i, Karl, Mihkel,

1.  septembr i l  l isandus
T a l l i n n a  R e a a l k o o l l
166msasse 6pi lasperre
sei tseki immend esimese
klassi  6pi last .  1a k lass i
ehk t i idrukute k lass i juha-
ta jaks sai  Reet  Eentsalu,
1b k lass i  ehk poiste k las-
s i juhata jaks aga Mal  Nor-
mak .

Pea niidal piirast kooli al-
gust l6ksime viiikeste kiiest
kiisinra. mida nad koolist ar-
vavad. Selleks palusime klas-
sijuhatajatel valida vii l ja kaks
akti ivsenrat t i idrukut-poissi.
Enne kui arugi saime, klam-
merdusid meie m6lema
peopessa kaks viiikest kiie-
kest, et koos juttu vestma
nrinna. Meie julgeteks jutu-
kaaslasteks olid Sigrid, Meri-
l i .  Ka r l j a  M ihke l .

Suvel olid lapsed kii lasta-
nud loomaaeda ja ldbustus-
park i .  Mer i l i  ja  Mihkel
viibisid palju suvilas, Karli l
ja Sigridil dnnestus isaga
skuutrit proovida. Suve l6p-
pedes nad suisa ootasid kooli
algust ega osanud tahtsat
piieva peljata. Ei kartnud nad
ka abituriente, kes neid

kas keegi ei saanud aabits at?
Karin Leet ja Maris Roht esimesel koolipiieval saatsid.

Suurte abistav kiisi oli hoopis
julgustuseks. Seda, mida ka-
heteistktimnendikud neile 1.
septembril soovisid, nad siis-
ki ei m?iletanud.

Oma klassijuhatajaga on
rahul kdik neli, l isaks on nad
leidnud koolist ka uusi ja hu-
vitavaid sdpru. Kui jutt juba
sdprade peale liiheb, l60vad
poiste s i lmad kelmikal t
sirama. Kohe meenub koe-
rusttikk, millega nad just eile
hakkama said. Muidugi koos
uute kaaslastega.

Kooli sissesaamiseks pi-
did lapsed liibima kolm kat-
set. Tundsime huvi. mida
neilt nduti ja kas see ka raske
tundus. K6ik vastasid justkui
ilhest suust - polnud iildse

.raske. Tuli osata vaid lugeda
ja arvutada ning natuke 6pe-
tajati idiga juttu reakida. Ena-
m u s e l  o l i  a r v u t a m i n e -
kirjutamine selge enne kooli
minekut, mdnda aitasid vane-
mad.

P6hjused,  miks need
lapsed just Reaalkoolis kii ima
hakkasid, on erinevad. Nii on
nii iteks Sigridil selle kooli
ldpetanud nii ema kui ka va-
naema, Meril i  ema aga on
Reaalkoolis dppealajuhata-

Ni i
ndeb  1 .
klassi
mee-
lest
vel ja
i,iks
t6eline
Reaal -
kool i
negu

RP

Probleem algklasside
toitlrnstamisega

"Vji ikeses" majas on
suurimaks probleemiks 6pi-
laste toit lustamine. Peale
p6hihoone remonti minekut ei
ole enam vdimalik oma kooli
siidklat kasutada. Praegu toi-
muvad liibiriiiikimised Tal-
linna InglisO Kolledziga, et
v6 ima ldada  " v i i kes te le "
naabermaja siiiikla kasu-
tarnist. TIK on esitanud
R e a a l k o o l i l e  m i t m e i d

n6udeid, niiiteks tuleks muret-
seda toidu valmistamiseks ja
serveerimiseks oma ndud, mis
nduaks koolilt lisa viilja-
m i n e k u i d .  L o o m u l i k u l t
oodatakse seal 6pilastelt ka
vahetusja lats i te  kandmist .
Seniks tuleb lastel toidumoon
kodust kaasa v6tta.

Reaal i  Poiss



No rra
Hel iVa l tna

20-30 juuni l  to imus re is
Norra Kuningr i ik i ,  mis o l i
i . ihtlasi ka preemiareisiks
nel ja le g i . imnaasiumi 6pi -
lasele:  Kar in Golubev,
Tanel  Einaste,  Mar io Ka-
dast ik  ja  Hel i  Val tna.
Si lmapaistvaid 6ppureid
f inantseer is  Hoolekogu.

Norra Kuningriik meelitab
turiste ligi peamiselt oma
inrepiirase loodusega, mille
kdrval hrtvustatakse ka kul-
tuuri .;a ajalugu. Nona ajaloo-
muuseumi kti lastus Lil leham-
nrcris oli sdna otseses mdttes
jalutuskii ik l i ibi sajandite tu-
levikku. Looduskaunites pai-
kades. mis tunduvad inimttih-
jad. hoitakse turistide meele-
heaks korras matkaradasid.
Nei<l raclu mtiricla kiiisime
ir t r r t lcrnas n i i  mdndagi  juga
kui ka hingematvat vaadet.

Muuseumid ja teised kul-
tuuril ised vaatamisvii i irsused
asusid suuremalt jaolt l in-
nacles. Ndnda tutvusime tihel
piieval I-.illehammeriga, kus
asuvad 1994. aasta olt im-
piaralatised, ning vabadhu- ja
ajaloomurrseumiga. Jiirgmise
piieva veetsime miigedes
imetledes tundraloodust ja
pdhlapdtru ning pidasime

misviiiirsuseks v6ib lugeda ka
Euroopa k6rgeimat piistloodis
kaljuseina kuigi 1,8 km k6r-
g u n e  k i v i m i i r a k a s
(vertikaalne osa siiski vaid I
km) eriti kauaks kellegi tiihe-
lepanu ei kiiida. Kdrgeim
punkt, kus me terve reisi
vtiltel viibisime asus 1.5 km
merepinnast.

Suuremates linnadest 6n-
nestus 6ra kii ia Bergenis ja
Oslos. Bergen on tuntud vana
hansalinnana, kus asuvad ka
akvaarium ja kalaturg k6ige
viirskemate mereandidega.
Osloga tutvus igaiiks ktill
omalkiiel, kuid kindlasti jiii
meele Vigelandi skulpruuride
park ja Viikingite muuseum.

Konaldajad Kersti Veski-
mets ja Anu Ermann olid reisi

SeRtem[cr19gs
organiseer imisega kdvast i
vaeva niinud. Kogu teekond
oli hoolikalt liibi mdeldud ja
graafik tihe: igal dhtul, kui
jdudsime kiimpingusse, jiii
umbes rund sOtigi valmis-
tamiseks ja sOcimiseks. See-
jiirel tdttas pea kogu selts-
kond matkarajale, Norramaa
loodust imetlema. Ometigi
v6inuks jiilida rohkem aega
ttititust bussisdidust toibu-
miseks, sest enamasti reisi-
takse selleks, et puhata
igapi ievasest  rabelemisest .
mitte selleks, et li.ihikese aja
jooksul vdimalikult pikk maa
maha s6ita.Realist id Norra st im-

bol i  Tro l l i  ka isus
lumesdda.

Neile, kel j i i tkus nii raha
kui julgust, oli tippsiind-
museks liustikul e rivarus-
tusega ronimine. Kaugemalt
paistis liustikukeel sinaka,
miiiirdunud jiiiilasuna. Kuid
pealtpoolt oli see tiiis k6ik-
sugu huvitavaid reljeefe, koo-
paid, kiinkaid ja auke, mille
vahel vulisesid tuhandete
ojade ja niredena ji i i ist sula-
nud vesi.

V6idupiiha ti ihistasime
l6kkel grillvorste ktipsetades:
23. Juuni 6htul j6udsime Gei-
rangeri orgu, kus olid ka
kdige mugavamad klimpin-
gud. Geirangerljordi peetakse
i.iheks maailma looduse imeks
tema ilu tdttu - kitsast fiordi
iimbritsevad kdrged lumised
kaljud. Looduslikuks vaata-

Kel pealehakkamist, i ihinegu !

Suvisel Laulupeol l6i tra-
ditsioonil iselt kaasa ka Eve
Karbi juhendusel Tallinna
Reaalkooli noortekoor. Tunne
oli vdimas, rahvast oli murdu
ja nalja sai palju, kdik l6drita-
jad tiiiendasid oma koge-
mustepagasit uue ja huvita-
vaga. Selleks, et sama koge-
muse osaliseks vdiksid rulevi-
kus saada ka meie kooli uued
laul jad,  hakkavad koor i
proovid toimuma iga niidal

neljapiieviti kaheksanda tunni
ajal. Neile, kel dpetaja tiipne
kdrv lauluandi tabanud, tead-
miseks see, et kooris toimub
alati midagi originaalset ja
toredat ning loomulikult on
viirske veri alati teretulnud!

Ettevalmistused se ik luseks l iust iku l . . .

Reaal i  Poiss


