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Elaga, elaga, elagu!

Maris Roht

29. septembril sai Tallin-
na Reaalkool taas aasta
vdrra vanemaks. Niiiid on
kallist kooli tervelt 118
pikka ja tegevusrohket
aastat raskesti rdhumas,
sest l88l a. alustas kool
tegevust Tallinna Peetri
Reaalkooli nime all.

Hoolimata koolimaja remon-
dist, ei heidetud meelt, vaid
tahistati pidulikku s0ndmust
aula asemel hoovis, kus hom-
mikupoole kogunes pdhikool
ning tervitas siinnip6evalast
k6nega.

L0una paiku oli keskkooli
kord. Niisiis, kella iiheks oli
kogu g0mnaasiumiosa kogu-
nenud "vdikese" maja esisele
platsile ning sumises ootus-

rikkalt. Avapauguks sai direk-
tor Gunnar Polma sUtitav, kuid
asjaolude sunnil raskesti kuul-
dav kdne, milles meenutati
kooli ajalugu ja edaspidiseks
j6udu sooviti. Seejdrel viisid
klasside esindajad Poisile md-
lestuskU0nlad. Ja siis... no siis
I6ks alles sOtimiseks. Tradit-
siooni kohaselt maiustati koo-
l i l e  k i n g i t u d  t o r t i d e -
kookidega. Kahjuks ei soosi-
nud ilm pidulisi ning varsti
langesidki esimesed vihmapii-
sad. Onneks olid k6hud juba
head-paremat tdis ning k6ik-
see-mees jooksis vihma eest
pakku. LUhike pidu oli ldbi.

Opilaste arvates:
* v6iks Reaalkooli siinnipdeva

puhul kogu pdeva jooksul
huvitavaid ja meeldejiiiivaid
0ritusi toimuda. kasvdi sel-
leks, et tekiks 6ige meeleolu

ja tilevad emotsioonid. Tunti
puudust pidulikust aktusest.

* ei oldud piisavalt vaeva nflh-
tud (direktori k6ne oli p6hi-
m6tteliselt mittekuuldav) ja
asi oli organiseerimata.

* on aga tore, et koolil on sel-
line traditsioon ning loomu-

likult on k6ik alati kahe kiie-
ga tordisoomise poolt.

Siiski peab organiseerijatele
au andma, sest sellistes olu-
des s0nnipdeva korraldada on
omaette kunst.

Piret Otsa ja Gunnar Polma - 6nnestunud iiritus.

Se//es numbris:

Opetajate ja 6petajatest
pdev Lk 5
Lk 3 Sport
Reaalkool v6i Lk 4
tondiloss? 6petajate kU-
Lk 3 sit lus ja loo-
"Vdike" maja ming
kirjutab kooli Lk 6
stinnipdevast

Teisipdeval toiminud
6petajate pdeval osutus
ii l ipopulaarseks muusi-
ka6petajate paar.



Lugeja kiri
Mina olen ka suur Reaali Poi-
si fdnn ja ma tahaksin asutada
ptiris oma Reaali Poisi Fdnni-
klubi. Selle klubi l i ikmed
v6iksid saada mitmeid soo-
dustusi, nli i teks l isapunkte
ftiiisikas ja odavamat toitu
kooli stiOklas.

Fi innik lubi  l i ikmemaksuks
kehtestaksin ma 500 kooni,
mille palun kanda minu pan-
gaarvele. Iga fdnni kohustus
on iga piiev teistele Reaali

''',,0[loo[G] 1999

Poissi reklaamida ning k6ige
suurematele reklaamijatele on
f i inniklubipoolt  preemiaks
jiirgmine Reaali Poisi number
TASUTA!

RP Flinn

Toimetuse e-mail on
rp@real.edu.ee

Uus Punanurk
Sulev Reisberq
Seoses reaatkooti rahva
ii m berkol i m i sega Vaba-
duse puiesteele oleme li-
saks koolimajale kaota-
nud veel ilhe tiihtsa ko-
ha - Punanurga!
Eks olnud see ju kui visiit-
kaart k6igile meie kUlalistele
ning lemmikkoht paljudele
Opilastele. Onneks pakub ka
Muusikakeskkooli territoo-
rium vaba aja veetmiseks

meeldivaid paiku ja Uks neist
on katlamaja tagune, mis iga
pdevaga tiha rohkem popu-
laarsust vdidab. Aga sellel ko-
hakesel on Uks miinus - puu-
dub asjakohane nimi! Reaali
Poiss kuulutab v6lja konkursi
sellele nurgale tabava nime
leidmiseks. KOiki ettepane-
kuid ootame toimetuse aadres-
sile rp@real.edu.ee!

Reaali Poiss vabandab Marelle Sillandi ees, kelle nimi oli
eelmises lehes valesti kiriutatud.

Toimetuse poolt soovime 6n-
ne k6igile 6petajatele, kellel
on oktoobrikuus stinnipiev:

Direktor piirgib poli it ikasse
17. oktoobril toimuvatel
koh al i ke om aval its uste
val i m i sel kandideerivad
direktor Gunnar Polma ja
Rait Talvik M66dukate ni-
mekirjas.

Polma arvab, et iga inimene,
kel on vii l jakujunenud kindlad

po l i i t i l i sed  veendumused,
peaks osalema valimistel. Te-
mast enesest 6hkab veendu-
must ja tahet midagi korda
saata ja paremaks muuta. Ini-
mesest, kes teab ja tunneb ha-
riduselu probleeme, oleks
kindlasti abi selle korraldami-
sel .Kr istelSARAK

LiiIiA KRAVTSENKO
Nora MALS
Igor KAASIK
Ti ia LUUK
Piret OTSA

04.14.76
t 0.t  0.59
17.t0.43
19.10 .59
2s.10.s8
31. |  0.65

NBI I-aupaeval,9. oktoobrilkell 19.00 , niiitas ETV tdsielu-
filmi "Mimikri". See on biograafia Erkki Otsmanist -

Reaalkooli gtimnasistide bioloogia dpetajast.

Inea"l i  Poiss
I

I Nr 2(l t) oktoober
I Tallinna Reaalkooli ajaleht
I
I Reaali Poiss ilmub mahus 6 lk
I

I ning on tasuta
I
L _  _

Reaali Poisi tOOkas kollek-
t i iv :
Toimetajad: Heli Valtna ja
Rya Ero

Tehni I is ed toim et aj ad: lndrek
Edur, Heli Valtna, Reeno Ree-

der

Report er i d: Viido Naruskberg,
Ants Kaasik,.Karmen Kirs, Su-
lev Reisberg, Heil i Talme, Ma-
ris Roht, Karin Leet ja Siim S.
Rohtla.

Toimetuse aadress:
Vabaduse pst. 130 Tall inn

E-m a i I : rp@real.edu.ee

K o du I e h e kti I g: hnp://wrvw.
real.edu.eelrp/

I
I

i
-J

Koolielu kogub vaikselt p66rdeid. Esimene kuu on
seljataga. Viimase aja sdndmused Vabaduse

puiestee hoones on aga koolist ktill tisna kurva pildi
anud.

Lihtsalt hdmmastav, kui palju on Reaalkooli alukord
muutunud. Aset leidnud vargused panevad asjade
(ile tlsiselt jiirele m1tlema. Ei ole normaalne, et
koolimajas hetkeks valveta ununenud mapp vOi ra-
hakott juba mdne minutiga uue omaniku leiab ... Mi-
dagi on ikka kapitaalselt valesti.

Ometi ei saagisisu/ise/f turvalisuse tagamiseks mit-
te midagi ette v1tta. K6ik peavad olema veelgiEhe-
lepanelikumad. Ja ongi k6ik.

Olukord aga pole roosiline muuski m6ftes. On se/-
ge, et sellppeaastaltuleb veidi nigetamates oludes
hakkama saada, ent nii suuft erinevust oliktill raske
oodata. Hiljuti matemaatikatunni ajal laest alla kuk-
kunud lambikate paneb veelgi muretsema 1pilaste
ohutuse pdrast. Lihtsalt r66m on lugeda se//esf, ef
Muusikaakadeemia sai endale uue maja. Reaalkool
sai endale aga vana maja ja see on kooli sisekliima
totaalselt segi l66nud. JAA| vaid t€rnada haridus-
ametnikke "peffektse" valiku eest.

ReaaliPoiss
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Opetajate pdev mcicidus korratuse tdhe all

Aktus pani Uritusele i lusa punkti

ptieva.direktorile, hr. Volgale, kusi ndidata kunstiteoseid

s - kt* b,t t t" t ̂, " R -'*ffii''j l'il,f#i' d;i"Ji:: ll,,::il,il::f,'1,il "T"1l',5[fkoolis iiiriekordne 6peta- tajate pdev ongi rohkem mee- gi dpetajate tervist kontrollis
pdev, kus dpetamise lelahutusena m6eldud, siis on spetsiaalne arstlik komisjon.

au oli115. lennul. ka tiiiesti normaalne, et tunnid Mtiiirati iga opetaja pikkus,
Tegelikult oli iiritus muidugi ei toimu sugugi mitte tavalises laius, ,joobeaste"jne.
tore. dpilased ei saa just tihti laadis. Lopuks ometi on abi- Urituseie pani vdarika lopp-
end Opetaja rolli asetada. Selge tuuriumil v6imalus tdestada akordi Muusikaakadeemia saa-
on siiski, et noored omavanu- oma vaimukust. Teine asi on lis toimunud aktus, kus ,,
seid eriti kuulata ei taha. Kdi- loomulikult see, kui naljaks aeglasele lennule" ja ka mit-
kides klassides valitses plris toimuv kOrvaltvaatajale tun- metele teistele 6ppuritele jaga-
korralik segadus. opetajate dub. ti katte kaskkirjad, mittei iei-

Opetaja- dusid pahateod alates pisikute
tel oli levitamisest, kuni kopsude
k i n d l a s t i  k a h j u s t a m i s e n i . . , , A e g l a n e
l6bus. ,, Iend" laulis ja kandis ette ka
Aeglane vdikese showprojekti. tJritus
I e n d " jdtkus kogu Reaalkooli laulu-
e h k himulisemate opilaste ette kan-
Reaal-  tud Rend Eespere lauluga
k o o I i "Rumal lugu". Aktuse lOpetas
dpetajate direktor Innar Volga oma k6-
k o l l e k -  n e g a .
t i i v  s a i  S e o s e s  R e a a l k o o l i  , ,
oma os- lahknemisega" ei saanud tlritu-

sest osa Reaalkooli tilejtidnud
6pilaskond, kes Vabaduse
puiestee majas tarkust kogu-
mas ei k6i. Loodetavasti on
6petajate pdev jfirgmisel aastal
silndmus, mis hdlmab kogu
Reaalkooli.

Ants Kaasik

5pitane Polma: "lJsun Eesfisse" lnnar Volga ja Lihtsalt Tiia

Turvaprobleemid
turvamata. koolis
Sulev Reisberg

IJhest killjest on neil selleks leski garderoobihoidjat. Aga Onneks ei istunud tagumistes
muidugi vdhesel mddral 6igus, kui asjad kaovad suisa kooli pinkides Uhtegi Opilast ning
aga teisalt hingab sellisele kdi- koridoridest, on asjalood tur- keegi viga ei saanud. Ometigi
tumisele kuklasse tlks moraal- valise keskkonna osas t6esti ndgid plastmassi vdsimuse tOt-
ne mehike. Tekib ktlsimus - ilsna kehvad. tu "alla sadanud" lambikane

Eksperiment. Plaan on mida OTSID meie keskelt, teravad servad usna hirmulra-
tihtnela see tii6tab: sam- viiulim..rt n.uuito"ti-;;;: Reaali Poiss soovitabki siinko-
mun garderoohi tagumis- sed ei pea Muusikakeskkoori l|-o-Tatt 

poolt mitte jdtta .r',' tavad vdlja'

se ruimi, v6tan seilt esi- kasvandike 
""il;;;i,-'If," 

hinnalisi asju v6i riideid kooli MOeldes koolis toimunud var,
rnese etteiuhtuva jope ja aga nagu t;g;j.' jff; iili $I*i"obi 

ja koridoridesse, gustele ja eelpool mainitud va-
astun kootimajasi 

'vafa. 
r?ir"ul"" 

".il; 
ff; ,iu,!' tuni kord majas ei ole! hejuhtumile, tekib ktlsimus:

Jope on minu, hurraa! vad kahtlused. Samuti on Eksperimendiks kasutatud _Y11I""],, 
v6i 

-tondiloss?"
Uus 6ppeaasta on uues maju, R.?u1i_Pojsi toimetus- ndinud iope viisin garderoobifagasl Kaldun slrsKl arvama' et

atanudreaalikareleo*r.il'1i: meiekdledateseintevahelet<s- 7'a'vdliusin-sealt kohe 
"""/e- 

Reaalkool' Usume siiski' et

na. Turvalisest ja ausaisii"o|- r.*^ tdiesti suvalisi inimesi, 
'rel 

oma oige iopega. vaire- k6ik lambikatted vaadati veel

tist on saanud paffided;;: kelle,sihiks.piiris kindlasti ei fusf eimargaiud, iunaal samal 6htul tile ning kui oma

te pesapaik, kus asjad 1.[luJ sa.a olla koolipink v6i direktori asjad m6ne klassikaaslase sil-

otse oplaste sitme att."?if,i r.uruttur. Kivimdel klassi- 
ma alla iafta voi ise kaasas
kanda ei juhtu nendega suurt

septembrialgulkohutas realis- 5.or.s siigise tulekuga muutu- ruumid eluohtli- midagi. ometigieimoiu keile-te iihelt meie kooli Opetajalt vad jarjei-t aktuaalslmak, U ,j.,-;- 
-'--"-" 

t.ei fiasti teaimine. et tetses,ur'uroti"**.;#. sarderoobis J:r"iffi*,!3 t<uo z f#"nff:,t'o*,';'?aies tureu
Teiseks suuremaks problee- probleemid. On selge, et iiks HeliValtna pidevalt oma vara kaitsta ning
miksonsee,e tendReaa l i in imenee i ' " "11 . I " ' ^1 ig ]Y f l "mi lmbrus t j l i l g ida .
klasside vahel ekserdes tunne- keskkooli uottl,:::^tit:::::I1 i,nni, rrtua.s kuursid 6pirased
vad end taielike peremeestena ktiimist - kontrollida, seetottu i..ii[r." kolinar. Seda tekitas
Muusikakeskkooii opilased. oleks alusetu siiUdistada mil- ;ii;"1';kkunud laelambi kate.
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Orienteerumispdev

Viido Naruskberg

Reedel, 24. septembril, toimus
jdrjekordne Reaalkooli orientee-
rumispdev. V0istluspaigaks oli
mets Ndmme ja Mustamle va-
hel, l5he ja finiS asusid Tehnika-
0likooli staadionil.

Vastavalt vanusele ja soole tuli
joosta rasket (4,5 kilomeetrit ja
l4 kontrollpunkti), keskmist v6i
kerget rada. Kehalise kasvatuse

6petaja Helmut Raamat Utles en-
ne starti, et distants ei ole raske:
"Ei, vdga mdnus rada on.".

Kaartide hilise kohaletoimetami-
se tottu tuli lahet siiski ligi pool
tundi oodata. Opilasi ei paistnud
see segavat.

Kontrollpunktide asetust Peeti
siiski lihtsamaks ja konaldust
paremaks kui eelnevatel orien-
teerumispdevadel.

Eba6nn
teatejooksudes
Taavi Tamkivi

17. septembril toimusid TilrilS-
hedal Sdreveres Eesti koolinoor-
te teatejooksud. Koole oli vaata-
mata v6istluse mastaabile kokku
tulnud vaid kUmme, kuid neid
ki.lmmet vOib see eest lugeda sel-
lel alal Eesti parimateks.

V6isteldi kahel erineval distant-
si l -  10x60 m ja 5x400 + 5x800.
Erinevaid vanuseklasse oli kolm
(6.-7. klass, 8.-9. klass ja kesk-
kool). Igalt alalt oli vdimalus
saada teatud arv punkte, mis

kokkuvOttes miitirasid ka iild-
vOitja.

KOigil kuuel alal oli Reaalkool
esindatud ning saavutas ka hiiid
tulemusi (keskkool - II ja III; 8.-
9 .  -  I I  ja  Y ;6 . -7  .  -  I I I  ja  IV) ,
kuid esikohta ei v6idetud . Kok-
kuvOttes saavutas Reaalkool kol-
manda koha.

Pdev varem toimus sarnane
vOistlus Tallinnas, Kalevi staa-
dionil, kuhu oli kogunenud Ule
kuuektimne kooli. V6isteldi kok-
ku kaheteistk0mnel alal. Ilma
tihegi alav6iduta jlildi ldpuks
siiski neljandaks.

P r o b I e e m i d ;li#J"?'ii::,l,ii'l;Y'i:::
tehe patj u nd a- il*,T:TT",,,lllillll,,l"li;
mrsega
Enamus reaalikaid m6letab,
et eelnevate lehtede t6ppi-
dest koosnevad pildid ei
saanud just positiivse kriiti-
ka osalisteks. Uued tegijad
arvasid, et pildikvaliteet sdl-
tub vaid printerist, mille va-
hendusel leht paberile jddd-
vustatakse. Prinditud lehe-
kuljed olidki viga kenad
v6rreldes kdigi eelmiste
Reaali Poistega. Paljundusi
ndhes ei olnud meeleolu

lugejad ning 6pilased-
6petajad, kelle pilt lehes
avaldati. Kahjuks ei ole Pil-
dikvaliteedi parandamine
toimetuse v6imuses ning
keegi ei tea veel kuidas hak-
kab vdlja ndgema jdrgmine
number.

Heaks uudiseks on see, et
veel enne kui Reaali Poiss
paberil lugejateni jOudis,
v6is selle sisuga tutwda ja
vdrvilisi pilte imetleda inter-
neti vahendusel.

Toimetus

Reaalkooli vutim€es'
kond napilt teine

Giimnaasiumi vuti '
meeskond nditas Kesk'
linna ja N6mme linna-
osade koolidevahelisel

Rau-
nist mdngu ia Piiiises
k6igi vihaste venelaste
ja ebaausate kohtunike
kiuste kevadel toimu'
vasse Tallinna koolide
finaalturniirile.

Alagrupis olid hakkajad
Reaalkooli jalgpallipoisid
esimesed. Pingelised heitlu-
sed peeti maha ainult Liiva-
laia ja PlidskUla keskkooli-
ga. Esimeses kohtumises tuli
leppida l:l viigiga, kuid tei-
ses stindmusterohkes m6n-
gus suudeti l:0 v6ita. Ker'
selt k[idi ole Valdeku kesk-
[oolist ja Tallinna Uhisgtim'
naasiumist. 26. keskkool ei
suvatsenud aga oma miingu
ajaks tildse kohale ilmuda.

Poo!finaalis peeti maha tuli-
ne heitlus 6. keskkooli noor-
te vene rahvusest jalgPalli-
s6pradega, kellega meie
poistel peale mdngu ka vdi-

ke konflikt oli. Kuid kQigi
m6tted olid siiskijuba j[ig-
mises pdevas, kui Piirkonna
finaalis tuli vastu astuda T6-
nism|e Reaalkoolile, nn ve'
nelaste eliitkoolile.

Finaal oli oma nime v6{rt.
V a a t a m a t a  k o h t u n i k u
(TOnismde Reaalkooli keha-
lise kasvatuse 6petaja) Pide-
vale survele suutis meie
meeskonna edukaim vdrava-
kott Ragnar Leimann Reaal-
kooli 1:0 ette viia, kuid vas-
tased suutsid kohtuniku an-
tud lisaminutitel kahtlasest
olukonast viigi vlilja veda-
da. Kuna lisaaeg vlravaid ei
andnud, asuti niirves0Ovate
penaltite l60mise juurde'

Seekord tuli meie Poistel na-
pilt 4:3 alla vanduda.

Kevadel ootab ees Tallinna
finaalturniir, kuhu lunastasid
piiiisme kaks Paremat Piir-
konna v6istkonda. Looda-
h€, et siis suudab meie
meeskond ndidata veel Pare-
mat mlingu ja k6ikidele Tal-
linna koolidele tuule alla te-
ha.
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,,Vdike" maja kifiUtab: koolitulema ja uniseid lapsi

+ 6petama. Lapsed, eriti poi-

Kooli siinnipciev

29.09.1999 a. on kooli silnnipiiev.
KOik Opetajad jooksevad drevusest ringi,
tildrukud h0ppavad keksu 3 korda kiire-
mini, poisid taovad jalgpalli 4 korda kiire-
mini. Arevus kOidab tervet Tallinna
Reaalkooli vdikest maja. Uks hea asi on
see, et koolil on silnnipf,ev, teine aga see,
et suurt maja remonditakse, sest too on
viiga vana ja kole. Suure maja dpilased on
igal pool Tallinna koolides laiali. Gerda
Luist 4. kl

KOik lapsed peaksid tead-
ma, et kolmapdeval on meie
kooli siinnipdev. Minu arvates
peaks olema see ptiev lastele
viiga l6bus. Mina tahaksin terve
viiikese maja seest I l8 6hupal-
liga kaunistada. Iga 6hupall tii-
hendab 0hte aastat. Iga laps
vOiks iihe kingituse tuua oma lemmikule
s6brale v0i sObrannale. Lapsed vdiksid
teha ennast kelleks tahes. Tundide asemel
v6iks olla karneval, kus iga laps saaks
vastavalt kosti.iUmile esineda. Selline
v0iks olla Tallinna Reaalkooli sUnniplev.
Bri ta Pi i r tel4.  k l

Kooli s0nnip6ev on 29. septembril.
minul ei unune kunagi kooli s[nniplev,
sest kooli s0nnip6ev on tdpselt samal p6e-
val kui minu sUnnipflev. Kool on vdga va-
na. Koolis on kiiinud minu isa, vanaisa ja
veel vanemad inimesed. Koolis on kdinud
ka maailma Uks tugevamaid mehi -
Georg Lurich. Tallinna Reaalkoolist on
kiinud ka Opetajadja 6pilased Eesti vaba-
dussOjas. Selle tdhistamiseks on kooli ees
vabadussammas, mille ette viivad lil l i ka
viil isriikide esindajad. Olen uhke oma va-
nale koolile. Tdnn Adermann 4. kl

Minu meelest on Reaalkooli stinni-
pliev eriline paev, sest siis on kooli sUnni-
piiev. Meie kool sai29. sept. ll8- e aasta-
seks. Vahest sajab vihma, vahest lund ,
vahest paistab pdike. Kool aga peab alati
vastu. Mida Tallinna lapsed muidu teek-
sid? Nad jAaksid ju rumalaks! Aga meil
on ju oma Reaalkool. Jaanika 2. kl

Opetaja

Opetaja t00 on vdga n6rves60v.
Opetaja peab iga tO0p{ev vara tdusma,

"6petaja tii<i on viga
nirvesti<iv. 6petaja
peab iga ttidpiev vara
t6usma, kooli tulema ja
uniseid lapsi 6petama."

sid, ei taha eriti 6ppida.
Poistele meeldib hoopis jalg-
palli miingida. Lapsed ajavad
tunni ajal juttu ja 6petaja
peab nendega riidlema. 6pe-
tajale meeldiks, et poisid pa-
remini 6piksid ja oleksid
tublid, sest tegelikult meel-
dib dpetajale k6ige rohkem
pdevikusse viisi panna ja vii-
si kirjutada. K6ige halvem
lugu on Opetajal siis, kui ta
peab kirjutama mtirkuse vdi
panema 6pilasele kahe. Veel
ei meeldi dpetajale, kui lapsed koolipingis

raha. (4 kl nimeta)

, ,Kui ma oleksin 6ppealajuhataja"
Kui oleksin Oppealajuhataja, siis teeksin
oma ttiOd korralikult. Kindlasti riitigiksin
Iastega, sest lastele meeldib kui tdiskasva-
nud nendegarliiigivad. Ma vaataksin nen-
de pilte ja v6ib-olla teeksin isegi 6ppeala-
juhataja tunni. Ma pUtiaksin kindlasti olla
vdga lastesdbralik. Uks asi on kindel -
ma muretseksin k6igile lastele Opikud ja
ei laseks seda juhtuda , et lapsed peavad
ise poodi 6pikuid ostma minema!

MOnikord kdiksin klassides kontrolli-
mas, kas kdigil on Opitud, kui ei ole, siis
paneksin pdevikusse miirkuse ja .kirjutak-
sin suurelt juurde Oppealajuhataja. Kind-
lasti oleksin ka Opetaja ja annaksin esime-
sest kuni viiendatele klassidele riitmikat.
Ma tean, et lastele meeldib klassi6htu.

" Kui ma oleksin 6petaja..."
Ldheksin tiSitlt dra, sesf
dpetajad saavad viihe pal-
ka, aga mina tahan palju
reisida ja selleks kulub pal-

Vdikesed kaunistasid siinnipieva puhul ehi-
tust piiravat aeda

Hoolimata kdigest sellest meeldib
dpetajale lapsi 6petada ja talle meeldivad
k6ik lapsed ja tegelikult meeldib ka 6pi-
lastele oma 6petaja. Ergo 4. kl

,,Kui oleksin 6petaja"
Kui mina oleksin 6peta-
ja, siis teeksin ma vahe-
tunnid pikemaks, keelak-
sin iira laulmise ja kodu-
sed Ulesanded. Kehalist
teeksin rohkem ja kooli-
piiev kestaks ainult 4
tundi ning niidalas oleks
ainult 3 koolipiieva. Joo-
nas 4. kl

Laste r66muks lubaksin esimesel veeran-
dil kaks klassiOhtut teha, teisel ilhe, kol-
mandal lubaksin teha kaks ja neljandal
veerandil j6lle kaks klassidhtut teha. Ja
kui direktor lubab, siis korraldaksin aastas
kaks perepleva, kaks spordipdeva ja veel
matku ning ekskursioone. l. - 5. klasside-
le korraldaksin suurte pdeva. Seal teeskle-
vad lapsed tdiskasvanuid ja panevad ttiis-
kasvanute riided selga. ma teeksin kaks
seina, kuhu laseksin kirjutada: Laste joo-
nistused . Sinna paneksin ainult vdga ilu-
sad joonistused. Need, kelle t00d seinale

plil isevad, saavad
erihinde. Erihinne on
6 vdi 7. Aga kui di-
rektor ei lubaks mul
seda seina teha. siis
poleks midagi para-
ta. Nii oleksin mina
Oppealajuhataja. Ka-
d i  T .4 .  k t

nihelevad ja tundi
segavad. Opetaja
k u r v a s t u s e k s
unustavad 6pila-
sed tihti koju oma
vajalikke koolias-
ju.

,,Kui ma oleksin direktor" Kui ma
oleksin direktor, siis ma laseksin suurde
majja lifti panna l(ui keegi direktori kabi-
netti tuuakse, v6ib ta saada veel kaks
hoiatust ja kui kohnas hoiatus juba tdis,
siis visatakse ta koolist vdlja. Kehalise
tunni alguses 0tleksi;r, et see kestab tund
aega kauem. Kui Opilasel on k6ik 6ppima-
ta. saab ta hoiatusr:. Kui kohustuslikust as-
jast puududa, peab kindlasti arstit6endit
niiitama. Kui seda ei ole. saab hoiatuse.
Uhe hoiatuse saab ka siis, kui nddalas
saad viis mdrkust. Kui saad n6dala jook-
sul iga pdev kaks 5, siis ldheb 0ks hoiatus
maha. Kui sa saad rl0Omises ja teistes as-
jades kiita kUmme korda, siis l6heb tiks
hoiatus maha. Ma laseksin igasse klassi
veel uued toolid osta. Martin Truuts 4.
kl



0lrtoo[er 1SSS
Kes on meie 6petajad?
Rya Ero ja HeliValtna

Et sellele klisimusele vastusf leida koostasime m6ned kiisimused, mille-
le dpetajad jdudum66da vastasid. Lehte mahtus kahjuks vaid osa lusili-
kesf yasfusfest

l .  Meeldeji invaim miilestus v6i k6ige kasulikum Oppetund oma koolipOlvest:
't' ,,Elu meenutas mulle pidevalt, et 6petajatest ei maksa kunagi k6va hliiilega hal-

ba riiiikida, sest alati seisab ta just sel hetkel su seljataga." Kristi Koit
* rr Mii i ir isin end jonna tunnis ( I . klassis) pealaest jalatallani vesikatega kokku.

Olin hirmsasti hoos ja plt itserdasin peamiselt tumedate toonidega. Ops kutsud
mu keset tOOtuhinat klassi ette - mis kutsus, lausa tir is - tabureti le. et ndidata
kuidas ei tohi kooli6pilane trit id teha. Pidin oma viirvil ist paintingut mannekee-
nina exponeerima - viiga hiibi oli. 6ppisin, et Opetaja ei tohix eales lastega mi-
dagi sti l irast ette v6tta." Gunnar polma

* ,,K6ikidele kUsimustele ei olegi vastuseid.', Liis Aavaste
2. Mida soovitate algajale spikerclajale:
* ,,Punastada, punastada ja veelkord punastada!" Jaak Saukas
* ,,Tee viihemalt spikker Oigesti..." Kristi Koit
* ,,Spikrite tegemine ajaloo kontrolltooks on vdga kasulik sest opetab selekteeri-

ma ja kontsentreerima k6ige olulisemat teavet. Soovitus: kontrolltOO piieval j i i-
ta kOik spikrid koju." Katrin pever

3. Mill ine on teie meelest ideaalne dpilane?
* ,,Hea huumoriga, tolerantne ja teadmishimuline." Anu Ermann
,t ,,Natuke laisk, mdistev ja teotahteline" Raivo Kuusk
* ,, ldeaali l i ihedane Opilane tekitab enda Umber alati positi ivseid emotsioone"

Jaak Saukas
4. Mill ise ktisimuse esitaksite k6iketeadjale?
* ,,Mil l ine on ideaalne 6petaja?" Helen Kaasik
* ,,Kuidas hiisti elada tdrid mitte tehes?" Silvi Soovik
* ,,Kas sa ise v6tsid selle nime?" Kristi Koit
* ,,Kui vana on kojamehe kass?" Gunnar polma
5. Teie elu pdhim6te:
* ,,Ela ise ja lase teistel elada! Tunne r06mu v6ikestest asjadest." Tiia Luuk
* ,,Anna endast parim, aga ole valmis halvimaks." Mart Kuurme
* ,,Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab." Kristi Koit
6.  Mi l l is te l  t ing imuste l  o leks i te n6us is tuma kolm tundi j i i r jest  puu otsas?
* ,,Kui direktor selle eest palka maksaks." Jaak Saukas
* , ,Sel l ise l  t ing imusel ,  e t  ma e i

peaks sinna ise ronima." Aita
Ottson

* ,,Kui ma tean, et ma puu otsast
alla saan, siis ma v6in Uksi ka
tingimusteta puu otsas olla"
Helen Kaasik

7.  Mida te e i  o le ndus tegema mi t jon i
dollari eest?
* ,,Uuesti Opetajaks Oppima." Sil-

v i  Soovik
* ,,Seda, mida olen n6us tegema

veel suurema summa eest."
Ai ta Ot tson

* , ,Tapma."  Anu Ermann
* ,,Ennast mtii lma." Tiia Luuk

"Aga teie vihikus mind eiole/" vastas
6p Kuurme, kui Oks 10. a klassi6pila-
ne palus 6petajal tahvlile joonistatud
koordinaatteljestiku eest dra minna.
"Jah, kullake, talon 6ige v6he tatti."
rahustas 6p Otsman 6pilast, kes ar-
vas, et puukidel s0lge eiole.
"Mis selle kapiga on juhtunud,"tundis
Opetaja Pever huvioma klassis oleva
0mberl0katud m66bli kohta. "Floyd,"
kostis tasane heal.
Opetaja Saukas: "Kui keegi ei toe kot-
me keeruga spiraalilt seitsef keerdu

Meie Opetajate looming

Romantikahullustus
KristiKoit

(kirjutatud 1 5- aastasett)

Mdnikord tdiskuu66del
l6pmatus yarkuses
tuleb igatsus
ja viib sind endaga ...
... tihti on raske
tagasitulla
kuid \ra karda
dra unusta
ja ava uks
piiritus vaikuses
tdhiskuu valguses
astu 6ue
l6pmatusse
ja usu -

sa naed rcesil

Raivo Kuusk

Sa mdtlesid must olemafus fundes
Se/ 6dl kui higistasin verd
Su k1ne tungis tiiksena mu unne
Koost lagunes mu ainus slnaserv

Mis pidialal hoidma teadmist et
Kord l6peb igikestev valu
Mul polnud 6nne oliteispootveft
Kui silmad ndgid silAtut s6na - pa-
lun

Slls murdus tundmus seista jalgel
Kesk vahutavat musta ddretust
Su s6nad olid tummad nagu pat-
ved
Ja nende karjeist kosfls drevusf

Kui ptihakul mu pilk jAi taevalakke
Sel hetkel kui vihmaks sai Aks tdht
Su hddlekajast tabasin vaid katke
Kuipihus tundsin sinu kiilma kdtt

Me Ihtimus on pUha n00d ka patus
Kui keha ihkab vaimust enamat
Ja armastus mis olemise katus
Ei t6otagi muust kenamat


