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Esmaspdevane

ajurtinnak ehk REK
aktsioonis

olmandal vaheaja ptieval korral-
REK vdikese vdljas6idu Aegvii-

. Et ieal omavalitsusel on olemas
juht, nii ka REK-is on juhikohuste
tdidaks valitud president. Otsustasi-
me k6igepealt presidendi t6tt liht-
sustamiseks juhatuse valida. Niisiis
kOigile teadmiseks, et REK-i juha-
tuse liikmed on Risto (l0c), Kalev
ja Lauri (llb), Tanel (l2b) ning
Karin ja Sigrid (12c). REK-i uueks

idendiks valiti tihe enamhiitilega
igrid Arus. Et meil tegevusest

ei tuleks, olime dppealaju-
ialt saanud iilesanrleks -.anrta.da

l6bi kooli sisekona eeskiri. Loodan
iiralt, et kooli juhtkond meie pa-

randuste ja ettepanekutega arvestab
ning iihiste arutuste teel saame va-
nad eeskirjad veidi uuematega asen-

Igatahes ei jd6 toimunud uri-
viimaseks selletaoliseks kui viit-
istja aega korraldada on.

Esimene pidu
15. oktoobriltoimunud kahe kooli Uhine pidu korraldajate silme ldbi:

Esimene pidu toimus Muusi-
kakeskkooli aulas ja oli
m6eldud Mkk ja Reaalkooli
Opilaste 0hise lOOgastumise
Ohtuna ning kujunes ka kahe
kooli asukate tutvumise 6h-
tuks. Selle peo konaldamine
lepiti juba kokku suvel tutta-
vatega Mkk-st. Kooli tulles
panime otsekohe 15. oktoob-
ri kinni ja hakkasime tasa ja
targu konaldama. Konaldus
niigi umbes selline vdlja, et
oli kaks peakonaldajat Ka-
lev Vapper ja Jan-Erik
N6gisto xes palka-io hunni-
ku rahvast appi ja selline
konaldus oli nagu rusikas
silmaauku ehk siis sobis
h6sti.

Pidu ise, mitte disko0rituse-
na, kukkus 0llatavalt hXsti
vdlja. Saal sai peaaegu kohe

inimesi tlis ja see kestis kuni
l6puni. Esimesed kaks kol-
mandiku sai kuulata Dj Jani
vahendusel nii Hip-Hopi kui
ka House stiilis muusikat ja
viimase kolmandiku sisusta-
sid Reaali Dj-d Mic ja

Kabistaja, kes esinda-
sid karmi D'n'B sti i l i .
See meeldis rahvale
samavdrd kui eelnev.
Peale pidu sai riiZigi-
tud mOningate inimes-
tega ja nad paistsid
rahul olevat. Kuna
Untus oli niivdrdTea, i,
siis v6ib loota, et see

mainet, mis oli riku-
tud tihe "Reaali Poi-
sis" avaldatud artikli-
ga. See 0ritus nditas,
et kahe kooli asukad

on agarad peolOvid ning on
n6us osalema sellistel pidu-
del, millest v6ib jiireldada, et
on tulemas veel selletaolisi
tiritusi.

kahe kooli vahel
Sulev Reisberg

On siiralt hea meel,
et Reaalkooli ajaleht
on laialdaselt loetav
ka meie naabrite
seas. Samas tuleb
kurvastusega lisada,
et meie artikkel tur-
vaprobleemidest sai
vastukajana kriitikat
eelk6ige just halvus-
tava poole pealt.

Meie eesmlrgiks ei ol-
nud ega ole ka edaspidi
taguda kiilu kahe kooli
sOprusesse, aga kuna
m6ned lugejad eelmisest
Reaali Poisi numbrist

niimoodi aru said. siis
peame siinkohal nende
ees vabandama. Me ei
pea Uhe kooli 6pilasi
teistest' paremateks ega
halvemateks. Vastupidi,
Reaali Poiss on kindel,
et Uhiste j6upingutuste
tulemusena suudame
palju enamat kui uksi!
Ei ole m6tet ajada Uht
jonni maja esimeses ol-
sas ja teises teist! Uhen-
duses peitub jdud ning
seeparast peaksime tege-
ma kahe kooli vahel
suurt koost60d selleks,
et koolimaja seinte vahel
valitseks kord ning et

siin ei liiguks vargad.

Reaali Poisi pahameel ei
ole suunaud Opilaskon-
na, vajd varga vastu, ol-
gu ta siis m6ni meie
kooli 6pilane vdi inime-
ne v6ljastpoolt kooli.
Vargus on kuritegu ja
koolisisese kuriteo vastu
tuleks viilja astuda kOigil
meie koolihoone 6pilas-
tel, olgu ta siis maja
0hes v6i teises otsas.
KOik me soovime turva-
list kooli. tehkem selleks
koost60d!

Selles lehes:

Opetajate pdev paljastas
probleemi
tk3
Koolisport viinakuus
Ik4
Teema, millest valiult ei rddgita
Ik4
"Vdikese" maia 6pilased kiriuta-
vad poliit ikast
tk5
Hoolekogu kirjutab
tk6
Uskuda v6i mitte uskuda? OP"-
taja Kuurme jutustus
Ik6

Karin Golubev
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Ktira dpetajate pdeval toimunu tlte hakkab viimaks
vaibuma. Probleemi fdsrdus jdltb aga 16usse. On
se/ge, et kool ei ole alkohoti taruitamiseks m\etdud
koht. Koolis on kindtad kditumisreegtid, mida 6pi-
/ased peaksid j iirgima.

6nitgstg- altkirjakampaania ei olnud suunatud kettegi
vastu. Kogutud allkirjad pidid niiitama, et kootist vat_
jaheitmine on siiski vdga tlsine ofsus ja seda ei to-
hik_7 liiga kergekdetisett langetada. Muidugi on
m1istetav, et reeglite rikkumisele jilrgneb ka-ristus,
iseasr, kui karm see peaks olema.-Tojmunus ei saa
aiya! vastutajad otta abituriendid, sesf kuigi nad
o/rd sisu/iselt tirituse korraldajad, ei olnud nid ain_
sad .korrarikkujad ja kuidas suudaksid paar ka-
h eteistkti m nendikku te ruet kii m nend ike v6i ti heteist_
khmnendike k/assi korrale kutsuda.

Ldpuks on meeldiv t6deda, et kootijuhtkond kedagi
Reaalkoolist viilja ei heitnud, vaid- piirdus kiiskkir_
iadega korda rikkunud (ja seda tunnistada jut_
genud!) lpilastele. Jiitib loota, et igat)ks feeb asJasf
omad jdreldused. Jilrgmisel aastal lpetajate paeva
korraiciavateie Reaaikac;ii lpitasteie aii-seekardne
A ritu s ki ndl asti v ii ii rt lppetu nd.

Tervitusi Reaali Poisile!
Mulle vdga meeldib teie leht.

RP-s on viiga palju huvitavaid lugu-
sid. Nii, kui ma lehe kltte saan, hak-
kan seda huviga lugema. pildid on
tdesti paremaks lIinud vOneldes eel-
miste lehtedega.

RP v6iks olla pisut sisukam, kuna alati l6peb selle lu-
gemine liiga ruttu tira. RP-sse vOiks paigutada ka m6ne rist-
s6na. Tahaksin, et RP-s oleks ka mdnineaid anekdoote v6i
koomikseid. Kui RP ise ei viitsi anekdoJe kirjutada ja koo-
mikseid joonistada, vOiksid RP lugejad ise koomikseiO vatja
m6elda ja anekdoote RP-le saata. Te vOiksite rohkem interv-
jueerida vliikese maja lapsi, sest mina kliin just viiikese maja
neljandas klassis. Oleks ju tore ajalehest lugeda klassivenda-
de intervjuusid. R'P-s v6iks ilmuda ka reklaame niiiteks tren-
nidestja ringidest.

Johannes Vind (lV B klass)

Toimetajana leian, et ei ole ju mdtet avaldada mdnda halb
nalja vdi ebahuvitqvat koomiksit nii et asi ei ole peamiselt
viitsimises. Ristsdna on jrille kas keskastmele vdi pdhikooli
tasemele, RP-d loeb qga terve kool. Mahukat lehte kuuel Ie-
hekiiljele paigutada on jdlle vciga raske iilesanne. Aga in-
terujueerimise eilepanekut v1tame kindlasti arvesse.

Hel i  Val tna

10. oktoobril andis Mustpeade
Majas kontsercii tieliol Tallinna
Reaalkooli ja Muusikakeskkooli
abiturient Oliver Ott. Kava oli
vdga mitmekseine - Oliver esitas
muusikapalu nii Francoeur'i, Ba-
chi, Elleri kui ka T5aikovski
loomingust.  Noort  muusikut
saatis klaveril Martti Raide.Tuleva kuu sUndmused:

o 12. Novembril toimub abiturientide Miirgiaktus TMKK au_
las, 6htul mdrgipidu Mustpeade Majas. Seipiieval oodatakse
k6iki gUmnaasiumi ja 9. klasside 6pilasi tooli piautitus riie_
tuses.
tr 13. Novembril toimub Mereharidus keskuses lahtine
fiitisika Ulesannete lahendamise vdistlus. Algus kell I 1.00.
tr No_vembrisse plaanitakse ka sdrmuste- ja m0tsipidu. TAp-
sem info nende s0ndmuste toimumise kohta klassi REK_i esin-
dajatelt ja klassij uhataj alt,

Oliimpiaadide aeg on j i i l le kdes
2. oktoobril toimus jlirjekordne lahtine matemaatikaiilesan-
nete lahendamise vdistlus. Nagu tavaliselt osalesid sellel ka
Reaalkooli Opilased. Tuleb tunnistada, et sellist tegijat nagu
Raido Valgeviili oliimpiaadidel oli, praegu meie koolil
kusagilt vdtta ei ole.

Tulemused olid siiski konalikud - eriti vtidrivad esiletdstmist
Ants Aasma, kes saavutas vanemas riihmas ll. klasside ar-
vestuses seitsmenda koha I I punktiga, ja parima surrrmaarse
resultaadi saavutanud 10. klassis 6ppiv Lauri N6mme lg
punktiga noorema rilhma arvestuses.

Ants Kaasik

Toimetuse poolt soovime 6nne
k6igile 6petajatele, kellel on
novembrikuus siinnipiev:

Aita OTTSON 0l.ll
Merle KALDJARV 03.11
Toomas TOOMRA l4.ll

Reaali Poiss
Nr 3(12) november
Tallinna Reaalkooli ajaleht

Reaali Poiss ilmub mahus 6 lk
ning on tasuta

Vcilj aandj a: Reaali Poisi
tookas kollektiiv:
Toimetajad: Heli Valtna ja
Rya Ero
Tehnil is e d to imet aj ad: Heli
Valtna ja Reeno Reeder

Report er id: Viido Narusk-
berg, Ants Kaasik, Karmen
Kirs, Sulev Reisberg, Kristi
Talvik, Maris Roht, Karin
Leet, Siim S. Rohtla, Mart
Kase

To i m etus e a a dr es s :Y abaduse
pst. 130 Tall inn
E-mai I: rp@real.edu.ee
Kodulehekiilg:
http://www.real.edu. eeirpl
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Sulev Reisberg
Siim S. Rohtla

Tdnavune 6petajate-
piiev iiiheb kooli ajaluk-
ku allkirjapakiga, milles
kogu abituurium ja veel
m6ned 6pilased end sel
pfieval alkoholi tarvita-
mises kooliRaaslaste
kaifsmiseks siiiidi tun-
nistasid. Tiia Luuk: "Ma
ei eita, et seekordne
6petajatepiiev viiljus
kontrolli alt."

Probleem seisnes Opetajate-
pleval valitsenud konatuses,
mis 0letas eetilise piiri. Di-
rektor Gunnar Polma sdnul
vdeti seda s0ndmust abitu-
rientide poolt kui Opetajate
mOnitamist, mitte kui enese
proovilepanekut, Samas pet-
tus 0perajateptieva ciirektor
Innar Volga (Siim S. Rohtla)
6pilastes, kes lihtsalt igavuse
t6ttu tunnist vdlja astusid,
"0pilased oleksid pidanud
ikka 6pilasteks jddma, siis
oleks traditsioonil iselt nalja-
kas pdev ka kaheteistkUm-
nendikel paremini vdlja kuk-
kunud."

Kes on siii,idi?
Eelk6ige seisnes probleem
muidugi alkoholi pruukimi-
ses koolimajas. Ehklii Innar
Volga mdrkas esimest 6lle-
pudelit umbes kolmanda
tunni ajal, ei teinud ta selle
eiramiseks midagi, kuna te-
ma sdnul ei ndinud ta prob-
leemi suurust ja lootis, et
igaiiks annab enesele iseen-
da tegudest aru. "Kui ma ka
mingeid likilisi meetmeid
oleksin kasutusele v6tnud,
oleks asi ntihtavasti vastupi-
diselt m6junud." Vaatamata
liba-bioloogia6petaj ate poolt
nilbete pornopiltide ntiitami-
sele ei s0Udista direktor
Gunnar Polma Opetajateptie-

Alkohol ja porno Reaalkoolis
va anarhias ainult neid. Sel-
gus, et korratuse tekitajateks
oli mirksa suurem seltskond
6pilasi, osa neist ka iiheteist-
kiimnendatest klassidest.

Kui palju tohib?
Direktor Polma esmaseks
kohustuseks sellises olukor-

kirjutanutest ikkagi valevan-
dujad.

Reaalkooli 6petajad
on rahul
K0sitlesime ka 6petajatePtie-
va liba-6pilasi ning selgus,
et nad jliid selle pdevaga vli-

likult labi m6tlema. "Sellega
saab teataval mStiral tira hoi-
da Opilaste allumatust ja kui
ikka asi huvitav on. siis ka
oma autoriteeti tdsta," raakis
Volga. Samas tunnistas ta, et
ega ta isegi Urituse eelOhtul
suurt peale televiisorivaata-
mise ei  teinud.. .

Jdrgmisel aastal
alles saate
Direktor Gunnar Polma loo-
dab, et praegused I l. klassid
teadvustavad endale, et kui
jdrgmisel aastal midagi sar-
nast peaks juhtuma, tuleb
sellest igal juhul suur prob-
leem. Tuleva aasta Opetaja-
tepdeva korraldajad peaksid
tegema k6ik selleks, et tao-
list kaost 6ra hoida. Direktor
on veendunud, et dpetajate
pde-,v e! tohiks olla harilik
pdev, kuid hr. Volgaga tek-
kis diskussioon teemal, kas
teadmiste edasiandmise hulk
peab jdama samaks.

K6ige hul lem lend
Pdrisime Tiia Luugilt, kas
praegustesse abiturientidesse
on seoses purjutamise skan-
daaliga kuidagi halvustavalt
suhtuma hakatud ja saime
vastuseks: "lga lend on eri-
nev ja ma ei i i t leks et see
konkreetne lend oleks mille-
gi vdga halvaga silma paist-
nud." Reaali Poiss arvab sa-
muti, et k6igist kaheteist-
k0mnendatest klassidest on
kunagi raagitud kui "k6ige
hullemast lennust llibi aja-
loo" - nii tundub see ka tt ina-
vu. Igaiiks 6pib omaenda vi-
gadest ja jtirgmisel tradit-
sioonil isel Uritusel i ir itatakse
olla paremad ja tublimad.
Toimetuse poolt soovime
me aga tuult t i ibadesse ja

reaalset meelt jlirgmise aasta
Opetajatep2ieva konaldajate-
le !

DffIST$ATAbI LEIUD
koor- t 
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ras oli v6lja selgitada 6peta-
jatepdeva purjutajad. Kuna
kogu abituurium tunnistas
end selles asjas konaga s00-
di, suunates massilise allkir-
jade kogumise Polma arva-
tes "direktori ohjeldamatu
omavoli vastu", tuli v6tta
kasutusele uued meetmed.
Oma kuulsas "trepikdnes"
oli Polma sunnitud hetkotsu-
sena vastu v6tma endalegi
tagantjiirgi m6nev6rra tobe-
dalt tunduva "Reaalkooli
6pilase 6petajateptieval lu-
batud alkoholi normi" - pool
pudelit 6lut v6i 100 gramnri
viina. "Millegi alusel tuli
lihtsalt sikud sokl<udest eral-
dada," iltles direktor.

Enam ei  tee. . .
KOigile alkoholipruukimise
tunnistusele allakirj utanutele
avaldab aga direktor suulist
noomitust, sest keskkoolil6-
petaja peab teadma, mida
tiihendab tunnistusele alla-
kirjutamine. Kiiesoleval ju-

hul olid ju suurem osa alla-

gagi rahule. Tiia Luuk: "Ma
ei tea varem Uhtegi sellist
Opetajatepdeva, kus dpetaja-
te poolel oleks algusest Pea-
le olnud nii suur kaasatule-
mine." Ka Erkki Otsmani
kinnitusel m00dus pdev te-
ma jaoks tdiesti normaalselt,
kuulujutud napsitamise koh-
ta on vaid taganddrele pil-
ved taevasse toonud. Skan-
daalses dpetajatep6evas Pole
siiUdi ka Anna Potsa(d)
(Sigrid Arus), sest korral-
dusliku poole pealt ei saa
k6nealuse iirituse puhul eriti
kurta. KOigil l iba-Opetajail
oli kohustus esitada tunni
ldbiviimise kava, mis aga
abituuriumi loiduse t6ttu
hoogu ei v6tnud ning nagu
ntieme. olidki tunnid enamu-
sel ette valmistamata ja sealt
need probleemid algasid.
I n n a r  V o l g a  j a g a b
tagantjtirel-tarkust, et liba-
dpetajad, kes ju vabatahtli-
kult olid sellele ametipostile
astunud, oleksid Pidanud
eelnevalt oma tunnid POhja-
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Koolisport viinakuus

Viido Naruskberg
Mart Kase

P6h i kool i v uti meeskon d
kevadisele finaal-

turniiril, keskkooli kiisi-
palli meeskond jiii pool-
finaalidest viilja.

Pdhikooli vutipoisid esinesid
Kesklinna ja N6mme linna-
osade alagrupiturniiril sarna-
selt giimnasistidele - edukalt.
Tublid jalgpallurid jOudsid
kolme v6idu ja Uhe kaotusega
oma piirkonna poolfinaali,
kus demonstreeriti oma 0le-
olekut vastastest. Finaalis
kohtuti Tallinna TOnismde
Reaalkooli m[ngijatega ja
suudeti neid vdita.

Kuna nii p6hikooli kui ka
g i lmnaas iumi  ja lgpa l lu r id
jdudsid edasi kevadisele fi-
naalturniirile, vOib 166muga
tddeda, et jalgpall Reaalkoo-
!!s cn i6udnud uuele taseme-

Vabaduse puiestee
reaal ikatel  uus spordihal l

le. Loodame, et kevadel on
meil kaks Tall inna kooli-
noorte meistritiitlit eelnevate-
le lisaks.

Kl is ipal l i turn i i r i l  kogusid
keskkooli noormehed kaks
v6itu ja iihe kaotuse. Kuna
iihele miingule koolisisese
arusaamatuse t6ttu kohale ei
ilmutud, kadusid ka edasiptiti-
su v6imalused.

Ootusiirevust peaks tekitama
novembris algav p0hikooli ja

detsembris algav keskkooli
k o r v p a l l i  t u r n i i r ,  k u s
reaalikad on siiamaani htisti
esinenud.

Samas vabandab Reaali
P o iss P 6h ikool i vut i m ees kon-
na ees kuna eelmises lehe-
numbris nende vdilu cira ei
mc)rgitud, sel lesse numbrisse
pdhikool i nreeskonna prcssi-
teenistuse arlikkel kahjuks ei
mahtunud.

Ants Kaasik

Alates 6. oktoobrist on
9. - 12. k/assi reaalkooli
6pilastel vdimalus spor-
tida uues ja i/usas S6b-
rahallis.

On tOeliselt positiivne, et il le
hulga aja saab sporti teha
ruumikas spordihallis. Reaal-
kooli maja spordisaal ei ol-
nud teatavasti kuigi suur, riiti-
kimata riietusruumidest. Sa-
mas on klassikomplektid suu-
red ja n6nda tekkis alatihti
ruumipuudus. SObrahall sisal-
dab ttiissuuruses korvpal livtil-
jakut, mis sobib hlisti mitme-
suguseks spordiks. Lisaks
toimuvad kehalise tunnid jlit-
kuvalt ka Vabaduse puiestee
nraja spordisaalis. Seega on
reaalikate ktisutuses ilpris
mahukad spordipinnad.

Loomulikult on uue spordi-
paigaga seotud ka m6ningad
segavad tegurid. S6brahall
paikneb Vabaduse puiestee
koolimajast piiris parajal kau-
gusel - jalgsimatk sinna kes-
tab umbes veerand tundi.
See p6hjustab kehalise kas-
vatuse tundide lUhenemise,
kuna hall i minekul v6i sealt
tulekul Iliheb paratantatult
osa aega kaduma. Hall i kasu-
tamine ei ole mdistagi tasuta
ja seega kaasneb spordiga ka
selle eest tasumine, mis lan-
geb Reaalkooli 6pilaste 0lule.
S6brahall on oma suure saali
ja mahukate du5iruumidega
kokkuv6ttes siiski mceldiv
koht, mida Reaalkooli Opila-
sed loodetavasti ka vtit ir i l isclt
hinnata oskavad.

Asjad, ffiillest valjusti ei rfrdgita ehk reaalikate elu GAG-s
Krist iTalvik
HeliValtna

Opilastele siin Vabaduse
puiesteel tundub, et
noorematel koolikaas-
lastel on iitlemata m6-
nus Resklinnas koolis
kiiia. Tegelikult ei ole
olukord sugugi nii roosi-
line kuipaistab.

Vahetundidel ei tohi 6pilased
klassiruumides viibida, kori-
dorides on 300 bpilasel umb-
ne ja kitsas, napib l i ikumis-
ruumi, Vastu seina toetada ei
tohi, trepil ega p6randal istu-
da samuti mitte ...

Lapsevanemate koosolekul
tdstatati kiisimus Uhe klassi-
ruumi ebapiisava valgustatu-
se Ule. Selgus, et see klassi-
ruum on m6eldud palju viiik-
semale arvule Opilastele. Ka-
he kuuga ei ole olukorda pa-
randada suudetud.

Opilastele teevad muret veel

suhted maja ptirisperemeeste-
ga - nii GAG-i 6petajate kui
6pilastega. Opetajad jlilgivad
eriti hoolsalt "kiilaliste" ktii-
tumist, dpilastega aga on suh-
ted lli inud suisa konfliktini.
Liiguvad jutud GAG-i 6pilas-
te kampade kallalenrngidest
Uksikutele reaalikatele. Usna

pea organiseeriti vastuakt-
sioon. Alusetu on sUUdistada
gustavadolflasi konflikti al-
gatamises. 6pilaste vahelise
till i p6hjused on Uldsusele
teadmata.

Midagi head on kogu asja
juures ikka ka: sOOkla toidud
maitsevad rohkem kui Esto-

nia puiesteel.  V6ibol la on
p6hjuseks hoopis meeldiv in-
terjdOr ja uued ning alati
puhtad ndud.

P.S. Tualettpaberipoliitikat
aetakse Suur-Kloostri ttinaval
samamoodi nagu Vabaduse
puiesteel.

Mida arvab GAG

.],,,,,,,,,,,,,,,uhan Karin (GAG, 1 2kl).

Veel eelmisel kevadel oldi
valmis pigem surema vOi tap-
f f i a ,  k u i  o m a  m a j a
reaalikatega jagama. Erilist
vaenulikkust niiitasid iiles
just tolleaegsed iiheteist-
k0mnendikud - olid ju ne-
mad juba kaotanud kijmnen-
da klassi l6pu ja tiheteist-
kiimnenda alguse Liivalaias,
ning viimanegi aasta iihvar-
das jliiida poolikuks. Niii.id
aga, kus teine vahetus on te-
gelikult majja asunud ning

reaa l is t?
kaotused kardetust palju
vti iksemaks osutunud. on
olukorraga lepitud.

Praeguseks on enamik GAG-
lasi unustanud kevadised
v0itlused ja keskendunud
oma hinnete paastmisele. Ei
muutunud ju kooli elurtltmis
peaaegu midagi, vaid noore-
mad peavad oma garderoo-
bid kella kolmeks vabastama
ja keset kaheksandat tundi,
mis paljude kurvastuseks
siiski veel aeg-ajalt toimub,
lisandus Uks kell. Suurimad
muutused leidsidki aset koo-

liv6lises tegevuses: jt i l ivad

2ira peod ja teised tir itused
ning kui soovid koolimajja
siseneda ptirast kolme, tuleb
taluda teatavaid sekeldusi.

Samas peab ilmselt kogu
GAGi rahvas olema t[nulik
tohutu positi ivse emotsio-
naalse laengu eest, mis on
vajalik ptieva edukaks jlitka-

miseks: ajal mil meie koolist
lahkume, on viiga lohutav nii-
ha vaeseid kannatavaid
Reaalkooli dpilasi vArava ta-
ga ootamas (inetu k0ll, aga
nii see on) ning see kompen-
seerib k6ik kannatused.



llouemher lS0S "iiti[ijfx[t*Rffi
"Vaike" maja:

Vcrliksin
Isumaaliidu.

o N i m e t u ,  4 . c  k l a s s .
Isarnaal i idu sel lepi i rast ,  e t
nad on k6ige ausamalt vri l ja
toonud rivaalid ning ei varja
midagi rahva eest .Sealt tu-
leb mul le meelde k i i l l  a inul t
J i i r i  Mdis aga mul le
meeldib see erakond nii v6i
te is i t i . lsamaal i idu pool t  o len
mina ja muidugi  ka mu va-
nemad.Ma ei valiks Kes-
kerakonda sellepiirast, et
need , kes tcidtavad vdhem
vOi ei viitsi t06tada. mak-
savad vlihem Utiri, kui
need , kes trir itavad ja
p U i l a v a d  r o h k e m .
Ldpptulemusena jaiiks neile
v6rdselt raha- Isamaaliit
juba n i i  e i  tee.Veel  e i
meeldi mulle Keskerakonna
reklaam:Selg sirgu, vali
Keskerakond. Reformikad
ja l l e  i i t l evad  p i i nava l t
pal ju  :  "Pole pdhkl i t  ,  rn ida
me katki ei hamrnusta., '

Rauno Uiro 3.b k l

U h e s d n a g a  v a l i g e
Isamaaliit.

.@_3.9__ Mu stida
iit leb ,et seal on rnidagi
teistsugust - midagi sell ist,
mida teistel pole.(katkend)

rRebeka Pdldsam 4.c.  Ma
aryan, et see reklaam on

Kui ma saaksin valida...
j6 le ,  sest  se l l ine pole i iksk i
pol i i t ik . ( lsamal  i i t : "Ausal t  ja
arukalt")

Vctliksin
konns.

Keskero-

oSten 4.c Ma val iks in Kes-
kerakonna sellepiirast, et
nad t6id uued bussid, toeta-
sid lastekodu ja alandasid
Iastel sdcigihinda. Ma arvan,
et nad lasevad linna puhtaks
teha ja surveveega tiinavad
puhastada. Selg sirgu, vali
Keskerakond.

nad aitavad haridust ja
inirnestel t6rikohti leida
Nende reklaamid on pdris
head. Refonnierakonnas on
inimesed, kes ri i i igivad tarka
juttu nagu naiteks Siim Kal-
Ias. Reformierakonnal on
v6rreldes teiste erakonda-
dega vli l ie reklaame, sest
meie postkast  on t t i is
M66dukate,  Isamaal i idu v6i
Keskerakonna rek laame,
aga Reformierakonna rek-
Iaame ei  o le i ih tegi .  Sel lest
pole midagi ,  sest  ma val ik-
sin ikkagi Refonnierakonna.

oAnu-El la  3.a Mina val ik-
s i n  R e f o r r n i e r a k o n n a s t
Signe Kiv i ,  sest  r r r inu
meelest ndeb ta tark vii l ja ja
on ka .Ma ei  va l iks Kes-
kerakonda, kuna nad taha-
vad, et kdik oleks vaesed,
pealegi  on seal  l i iga pal ju
vanainirnesi. Isarnaali idust
ja Koonderakonnast ei tea
ma midagi .  M66dukaid e i
valiks ma selleptirast, et An-
dres Tarand esines kuskil
purjus peaga .

r  Maar ia Lubi  4.c  Re-
fornrierakonnal on naljakas
reklaanr :  "Pole p i ihk l i t ,
mida me katk i  e i  ham-
rnusta" .Ma naeran a lat i  ku i
rura seda loen.(katkend)

Valiksin Mddduksd

rEr ik  Raig 4.c .Nad lubasid
vee h inda a lan-
dada ja pensio-
n i t  t6sta.Vee
h i n n a  a l a n -
damine on nru l le
viiga t;ihtis, sest
rna tarbin palju
vett.Teine asi,
mil le piirast. ma
nad val iks in on
ses, et Andres
Tarand on v?iga
tark nrees Ta

dival i rn is te l  pres idendiks
saada.Mul le meeld ib ka see.
Et nad on vliga.jArjekindlad
ja ei j i i ta orna reklaanre
poole l i .Terve l inn on t i i is
p l a k a t e i d ,  m i s  t i t l e -
vad:"Tarand presidendiks,
S e i n  l i n n a p e a k s " ,  s e e
ti ihendab, et Hagi Sein ta-
hab saada linnapeaks aga
AndresTarand presideniks .
Ni is i is ,  va l ime M66dukad !

.  Sass 4.c M06dirkad val ik-
s in ma sel lepi i rast ,  e t
M66dukates on Tarand ,
I lves ja  Sein.  Mul  poleks
m idag i  ka  I samaa l i i du
vastu, aga nla arvall, et
M66dukad o11 kiipscmad.
Usun Tarandissc.

r  Ki i t ta  Nool  3.a Val iks in
M66dukad sc l lep i i rast ,  e t
seal on Reaalkooli direktor.
Cunnar Polnra ja  lnu e l l ra
tookaas lane Merle(katkend)

Mo ei volilcs nitte
mingil jultul:

rKeskerakonda isegi  s i is ,ku i
r n u l l e  a n t a k s  9 0 0
000krooni. Roonret Mcts 3.
B

.Reforntierakonda, sest seal
on Si im Kal las,  kes . jooksis
suure rahasurrrrtraga iira.
Mar t  4 . c

oEer ik  Pot ter  3.b Mina
valiksin Keskerakonna sel-
lepiirast, et reklaamid on
neil vi iga hasti tehtud ja see

K sobib ti ldse l innaga
kokku.Nad on viiga p6hjali-
kult tr ir isse ja teistesse as-
jadesse sUvenenud.  Re-
formierakonda ei valiks rrra
mingi l  juhul ,  sest  seal  on
kdik inirnesed Uhed oravad,
kes kogu aeg jooksevad ja
ii ldse mitte midagi ei nidtle
ega tee.

oMaiu 3.a Ma olen Kes-
kerakonnast kOige rohkem
kuulnud ja seal on mul palju
tuttavaid; mu venna treener
ja koolidirektor. Ma arvan.
et see erakond on parim!

Vsl iks in  Re-
formierakonns.

r  Maar ia  Aa rma  4 . c  M ina
valiksin nad sellepiirast, et vOiks presiden-

ffiffiW$

"Mina ei vali reforrnierakonta sest nat ei
rneel t i  mule"  Rauno Uiro 3.b l i l
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Head reaalikad ja Teie vanemad!
Andres Lauren, hoolekogu

On aeg teha vahekokkuv6t-
teid Reaalkooli N6ukoja
poolt kdesoleva aasta aprillis
algatatud rahakogumiskam-
paaniast.  Ni is i is tuletan
meelde, et nimetatud kam-
paania teenib kahte eesmtirki:
esiteks luua Eesti Ra-
hvuskultuuri Fondi juurde
Tallinna Reaalkooli Sihtkapi-
tal ning teiseks fi-
nantseerida 6ppekasvatust00d
toetavaid iiritusi, trukiste val-
jaandmist ja soetamist ning
luua dpimotivatsiooni toetav
preemiafond.

Ttnaseks on leidnud v6i-
maluse omalt poolt toetada
neid eesmiirke 78 lapsevane-
mat 30651 kooniga. Tallinna
Reaalkooli Hoolekogu ja
Hoolekandeseltsi poolt tahan
Teid k6iki tdnada mOistva
suhtumise ja toetuse eest.
Olgu allpool toodud k6igi
lahkete toetajate nimed:
P6ldemaa, Lember, Eimla,
Dorbek, Benno, Ilbis, Piirn,

Anier, Truuts, Piirenson,
Kallavus, Tarro, Rebane,
Ligi, Puusepp, Meigas, Tu-
vike, Antoniak, Keinast,
Truve, Liblik, Toomis, Kii-
r o j a ,  L i g i ,  O r i s s a a r ,
Schults, Lubi, Ross, Kotli,
J?irvi, Priimmel, Kruuser,
Lauren, Kiibarsepp, Talts,
Neem, Reinholm, Raud,
Reiska, Nadjuk, Karileet,
Maidla, Glaase, Toming,
Villido, Juursoo, Osinovski,
Kiirend, Sarap, Piistlane,
Lepik,  Alas,  Kiv imaa,
Solovjov, Laasberg, Alas,
Lember, Kukk, Lott, Mal-
lene, Urb, Kolde, Reisberg,
Ilomets, Roos, Pahapil l,
Pauklin, Polma, Valtna,
Juhkama, Edur, Petersen,
Kase ,  Vaa rmaa ,  E ro ,
Roasto, Ije, Saarse ja Alt-
pere. AITAH !

Kevadine rahakogumiskam-
paania jiitkub ka siigisel, sest
kevadel seatud eesmiirgid on
veel saawtamata. P66rdun
kdigi lapsevanemate poole,
kes pole kampaaniaga veel

3A - 10/3700; 38 - l/300;

liitunud, leida v6imalus seda parema kajastamise huvides
teha veel selle aastanumbri palun kOigile maksekorral-
sees, kuna alates uuest aastast dustele mdrkida ka Teie lapse
on kavas kiiivitada ana- nimi ja klass.
loogiline nn' Reaalkam- Elu on ndidanud, et tugevadpaania 2000. Kampaania init- 

""- "r"O 
t""iiJ, milUste tra_

siatiivgrupi poolt vtiljapaku- ilJ;;jl;;!ewsbaseerub
tud annetuse suurus 

- ,tqa h;i";;;;, 
'tug.uur 

toe-
Reaalkoolis dppiva lapse ko- ;;"", 

- - - -

hta v6iks olla vahemalt 300
kooni Tallinna Reaalkooli Kampaania initsiatiivgrupi ja

Hoolekande Seltsi arvele Reaalkooli N6ukoja poolt
10052031001003 Eesti Uhis- parimat soovides Hoolekogu
pangas. Kampaania tutemuste aseesimees Andrus Lauren.

Klasside l6ikes on kampaania seis j6rgmine (klass - toeta-
jaid/summa koonides):
lA -0l0;
2A-2/500;

lB -  l /500;
28 - tr/4300;

44 - l/300;
5A - 6/2300;
64' - 5/1500;
7 A - 4/1400;
8A - 4/t600;
9A-2/6AA;
l0A - 0/0;

7B - l/300;
88 - 0/0;
9B -  4 i t2A i ;
l0B - 0/0;

t rA-411200;  l lB -4 /1300;
l2A-9/2900: t2B -0/0.
114.lend2/400 ??? - 4/1400

4B -2/800; 4C -2/600;
58 -2/900;
6B - 0/0;

7C -0/0;
8C - 0/0;
9C -8D4AC:
0c - 0/0;
tc - 3/750;
2C-0/0

Looming:
Opetajad kohtusid tulnukaga
Mart Kuurme ning liiheb sellele meelehead

viima. Kutsus meid endaga
kaasa. Eneselegi ootamatult
astusime k6ik bussist viilja,
unustades, et meie ajagraafik
on 0limalt pingeline. Tuli
vtilja, et tal on peale hobuse
ka paar pulli ning tosin here-
fordi lehma. Mida suuerrn
pull, seda s6bralikum paistis
ta olevat. Franz kippus mOnele
lausa s6braks. Kurvaks v6ttis
t6siasi. et tulnuka saabumisel
on linnud hakanud Matsalust
dra lendama, reeglina l6una
poole. Muide binokliga
vaadates paistis ka liihenev
elevandikari, kuid ji itsime
selle enda teada. Kartsime, et
elevandid on veel kodusta-
mata ja tulnukas paneb meid

neid mdneks pdevaks kantsel-
dama. KOht kippus ka tUhjaks
minema, aga tulnukas paistis
Eestimaa s00ke mitte tarbivat.
Piiiisesime terve nahaga tu-
lema ning sattusime pimeduse
saabumisel Onnekombel Uhe
mereiidrse koolimaja hoovis
k6ivale GP ldpubanketile.
Hommikuks olid kOik osav6t-

jad 6nnelikult kodus tagasi.

Jiiiime huviga ootama kevadet,
et ndha, kas Masalust saab
loomariik v6i leidub jltkuvalt
ruumi ka tiivulistele.

Autobusside GP viimasel
etapil IL Septembril Matsalu
endise linnuriigi tenitiioriumil
pidi osaleme ka Reaalkooli
0petajate ekipaaZ. Veidi enng.
starti aga llhenes meie bussile
tulnukas, kes julges tulla um-
bes 50 sammu kaugusele ja
seejilrel taganes. J6udsin miir-
gata, et tema keha oli peaaegu
ldbipaistev ja selle kohal kOr-
gus hiiglaslik juuksepahma-
kas. Juuste alt paistsid kaks
sObralikku silma. Buss jAi
seisma. Umbes viie minuti
pdrast ilmus s0mpaatne olevus
uuesti ning sisenes bussi. Ta
titles puhtas eesti keeles,et oli
hiljuti kodustanud hobuse

r "See ei ole ttldse meie asi, kuidas kujud s66vad' -6p
Saaret.

. "Noh, tdisid l6heb teil kindlasti vaja" rcalas 6p Mumma
resoluutselt 6pilastele inglisekeelseid putukanimefusi loetle-
des.

.6p Saukas rddkis, et igale ftlUsikalisele suurusele peab
jiirgnema Uhik... " ... kui te pole se//esf veel aru saanud,
s/s on teile 2 ka liiga palju pandud. 6igem oteks 1, kui
mitte 0."

. "Vabandust, ega Nobeli preemiat sifa eesf saa/" teatas
0p Otsman, kui noormehed pakkusid vdlja ekstreemse
plaani taotlemaks vastavat auhinda.


