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ehk kuidas me endale sOrmused saime
MariNuga

Kallid koolikaaslased on
kindlasti mZirganud haigus-
nZihtu, mis on halvanud
k6iki tiheteistki.imnendik-
ke. Peasiii.idlaseks on sdr-

mus. See "viirus" on p6h-
justanud agressiivsust: p6t-
kitakse rusikaid. Tiihelepa-
nu keskmes on rdngas.
Vastuvaidlematult v6ib
selle haiguse liigitada
krooniliste hulka ning ni-

m e t a d a  t i l d t e r m i n i g a
m in u I s am as ugune s 6rm us k
uisinul. Millalja kus miir-
gat i  I16. lennu esimesi
haigussiimptomeid?

Jdtkub lk4--+

Kodanikupiieva viktoriin
tk2

Kooli mure ja kooli
r66m (Probleemid kivi-
mde koolimajas)

tk3
REK poolaasta kokku-
vOte

lxs
Sport

tk4
Meeleolud GAGs /k4
"Vdike" maja kirjutab
j6uludest

tk5
Naljad, tsitaadid ja 6pi-

Stiilip$ievad Reaalkooli moodi
vOistlusi, millest parima
kosttiiimi, soengu ja lipsu
meisterdamine kujunesid v6-
ga tihedaks rebimiseks.

Kolmandal pdeval mindi
vdlja maksimumile - l6pp-
akordiks olid asotsiaalid.
Vaatamata eelarvamustele,
nagu poleks see ikka piiris
6ige Reaalkooli teema, ku-
junes just see piiev k6ige
6pilastepoolselt kOige osa-
v6tu rohkemaks. Elu ham-
masrataste vahele jdiinud
inimesi matkivaid noori lei-
dus nii treppidel magamas
kui end radiaatori tiflres soo-
jendamas. Eriti huvitavaks
kujunes v6istlus, mille ktii-
g u s  t u l i  v a s t s e t e l
"asotsiaalidel" leida kooli-
majja iirapeidetud pudelid.

Vaatamata vanemate klassi-
de 6pilaste viihesele osav6-
tule, Onnestusid stii l ipiievad
kokkuvdttes 0llatavalt hdsti
ja vdib kindel ol la,  et  tulevi-
kus kUmnendike korraldata-
vad 0ritused leiavad palju
suuremat kaasaelamist.
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Kaisa-Helena Tikk
Kristina LOuk
Maarja Mitt
Sulev Reisberg

J6ulukuu esimesel tdispikal
nfldalal toimusid Reaalkoo-
lis juba neljandat korda tra-
ditsioonilised stii l ipdevad.
Oma oskusija nupukust said
kordamOOda proovile panna
meie kooli k0mnendikud.
Urituse eesm6rgiks oli muu-
ta sombune detsember ja ar-
gine koolip{ev vaheldusrik-
kamaks.

T6navuste stii l ipdevade ava-

valsiks olid 70. aastad. Osa-
vOtjaid oli paraku vdga vd-
he. Eriti kahju oli sellest, et
sobivat teemat ei aktseptee-
ri.pud meie kooli dpetajad.
Ka 6pilased oleksid v6inud
kodus ema-isa kappidest va-
nad riided viilja otsida, et
tunda koolielus kordki sel-
list Uhtekuuluvust, mida
nautisid noored veerand sa-
jandit tagasi.

Jlrgmise pleva t6mbenumb-
riks oli maitselagedus. Liht-
ne ja geniaalne teema: stii l i-
tuid sibas koolimajas ringi
esimestest tundidest Ohtuni
vdlja. Konaldati huvitavaid

Uuest aastast uus toimetus
Praeguse toimetuse aeg hakkab
vaikselt iimber saama, vtilja anda on
jdtnud veel vaid iiks lehenumber.
Uue toimetuse Ieidmiseks v?ilja
kuulutatud konkursile laekus vaid
Uks sooviavaldus. Ilmselt saab prae-
guse lehetoimetuse mantlipririjaks
I I A ajakirjandushuviline seltskond.
Uue toimetuse esmaiillitis peaks il-
mavalgust ndgema jdrgmise aasta
veebruaris.

RP

Endisel majandus-
juhatajal ja kaua-
aegsel Reaalkooli
kehalise kasvatuse
dpetajal ning tree-
neril Helmut Raa-
matul tditus 14.
detsembril 65. elu-

aasta. Raamat on Reaalkoolis juba
legendiks muutunud. Teab ju teda
iga endast lugupidav realist. Soovi-
me siis k6ik koos talle pikka iga ja

r**4r

Reaalkooli
"esindus-
parmud"

tugevat tervist. RP
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26 novembril peeti Tallinna
Reaalkoolis juba teist aastat
j6rjest kodanikupdeva. Muusi-
kakeskkooli aulas toimunud
viktoriinile olid oma 5-6 liik-
melised vOistkonnad saatnud
k6ik klassid. Kooli parimate
poegadeja t0tarde vahel selgi-
tati v6lja kodaniku kohustusi
k6ige paremini tundev klass.
Selleks osutus 12" 37 punkti-
ga, 35 punktiga jdrgnesid 12"
ja .... Kuna rebimine oli vlga
tihe ja peaaegu kdikide osa-
vOtjate punktid mahtusid 30 ja
40 punkti vahele, siis on veel-
gi p6nevamat v6istlust oodata

Kool kui J6ulumaa
Muusikaakadeemia majas 6p-
pivad reaalikad on oma k{su-
tuses olevad ruumid juba aeg-
sasti pidulikult kaunistanud.
Tdnada tuleks selle eest Uhek-
sanda klassi 6pilasi, kes oma
0lesannetega vlga hlsti toime
tulid. Mdnniokste, kanarbiku
ning kuldsete-punaste lindi-

6. ja ll. klassides ldbiviidud
sissekontrolli nddal ei tditnud
direktor Polma arvates oma
tilesannet, kuna juhtkonna
liikmed ei jdudnud piisavalt
paljudes tundides vaatlejatena
kdia. Ebadnnestumise p6hjus
seisnes dpetajate suures koor-
muses ja pedagoogide hulgas

Reaali Poissi toimetuse poolt
soovime 6nne k6igile dpetaja-
tele, kellel on siinnipflev jaa-
nuarikuus:
Sirli SARAK O5.OI
Liis AAVASTE 30.01

Sisekontrolli nddal nurjus

kevadel, kui j6uab kdtte Eesti
Vabariigi aastapaev, mil kor-
raldatakse viktoriinile jArg.
Siis selgub, kas keegi suudab
tOugata troonilt l2' klassi, kes
eelmisel aastal kokkuvOttes
v6itjaks tuli.

L6petuseks tahaks veel tdnada
Kaido Keermat, Siim Rohtlat
ja Hillar Peterseni, kes aitasid
kUsimusi koostada ning ilritust
llbi viia. Tahaks loota, et see
viktoriin muutub 0heks Reaal-
kooli paljudest traditsiooni-
dest.

Rasmus Tipp

kestega kaunistatud koridorid,
ndnda tlksik ja ehtimata kuu-
seke klassi l0l ukse taga ning
0ksikud pdkapikum0tsid 6pi-
laste peas, tekitavad toelise
j6ulumeeleolu ja aitavad vei-
digi leevendada poolaasta 16-
pu vdsimust.

Hel iValtna

levinud tdves. Vaatleja staatu-
se asemel andsid direktsiooni
liikmed hoopis hulgaliselt
asendustunde. Distsipliinivih-
kajate 6pilaste kurvastuseks
l6heb sisekontrolli nadal tule-
val aastal kordamisele.

Heli Valtna

Kodan i kupaeva j6u katsu mi ne

Det se m b ri feise/ n dd al a I toi m u si d Re a al kool i s st i i I i-
pdevad. ldee on hea. Noortele antakse vdimalus
end tavatult riietada. Ometituli uituses pettuda.
Milles asi?

Vastuv 6tt ig ati tored ale sil nd m u sel e ol i e rakord selt
Eelnevatel aastatelon suurem osa kooli 6pi-

/asfesf peevadega kaasa ldtinud, aga sel aastal
vdis vaid tiksikuid pdevakohastes kosttitimides
reaalikaid ringi jalutamas mergata. Oleks aeg aru
saada, et stiilipiievad on organiseeritud just nimelt
lpilastele ning eeldavad seega ka lpilaskonnalt
aktiivset osav1ttu. Kindlasti ei ole asotsiaalid k1ige
meeldivam rahvas, ent see, et tiheks pdevaks vas-
tava ilmega riided selga panna, ei eelda sugugi
"parmuks" muutumist.

Usaks veel suhteliselt veidraid Alesttihendusi. Kol-
m ap eev al ( se itsm e kA m n e n d ate sti il i p iiev) ol i soov i-
jatel v1imalus ka Reaalkooli seintele kleebitud pa-
bereid pdevakohase temaatikaga ftiendada. Apris
hdmmastav lugu, et Reaalkooli 1pilaskonna seas
on neid, kes arvavad, et eelnimetatud dekaadil on
mingiseos Sfa/,ni v6i peace-logoga. Kui teema ik-
ka ptiris v66ras on, oleks otstarbekas enne pisut
eelteadmisi hankida.

Jdrgmisel aastal p66rdub Reaalkool loodetavasti
tagasi aega, mil 1pilased neile mdeldud Aritustel
osa/esrd

ReaaliPoiss

Tuleva kuu sUndmused
Sellelgi aastal toimub Reaalainetepdev, erilisi muudatusi
korralduses ei toimu. Nii, et edu teile realistid matemaati-
ka ja fllUsika 0lesannete lahendamisel I 3. jaanuaril.
Jaanuarikuusse langeb ka p6hikooli moedemonstratsioon
teemal "Suur saladus"
Jaanuari viimasele laupdevale on plaanitud Vilistlasp6eva,
hommikupoolikul leiavad aset mitmesugused sportmdngud
ja 6htul toimuvad koosviibimised igale lennule eraldi.
Tdpsemat infot on vdimalik saada Estonia pst. maja uk-
selt.
Kui k6ik hdsti ldheb, siis l6puks ometi toimub ka Miitsipi-
du ja Rebaste ristimine.

Reaal iPoiss
Nr 5(14) detsember
Tallinna Reaalkooli ajaleht

Reaali Poiss ilmub mahus 6 lk
ning on tasuta

Vdljaandja: Reaali Poisi tOO-
kas kollektiiv:
Toimelajad: Heli Valtna, Rya
Ero ja Ants Kaasik
Teh nilked to imetsjad : Heli
Valtna, Reeno Reeder, Ants

Kaasik, Maris Roht
Reporterid: Yiido
Naruskberg, Ants Kaasik, Su-
lev Reisberg, Maris Roht, Ka-
rin Leet, Siim Rohtla, Mart
Kase

To imet u s e aadress;Vabaduse
pst. 130 Tallinn

E-ma il : rp@real.edu.ee

Ko d u I e h e ka lg.' hnp://www.
real.edu.eelrp/
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Mart Kase
Siim S. Rohtla

Igal hommikul mar-
sib Reaalkooli 0htne ja suur
pere Jannseni bussipeatusest
kalli ajutise Reaalkooli resi-
d e n t s i n i .
Selle tee 16-
puosa on
k u l l a l t k i
k u m m a l  i -
ne - nimelt
peab korra-
likult k6n-
niteel jalu-
t a m i s e k s
klied tasakaaluhoidmiseks laia-
liajama, sest MKK hoovi k6n-
niteeplaatidest on paigal vaid
keskmine rida. Ja nii peamegi
igal hommikul uniselt kooli
tulles m6ttes kiunuma - millal
siis tee ka korda tehakse?!
Kdisime murega meie majan-
dusjuhataja hlirra Rait Talviku
jutul, kes arupdrimisele vasta-
tes kdsi laiutas: "Pole meie

Kooli mure ja kooli r66m
haldusalas. See on Muusika-
keskkooli territoorium ja pea-
legi pole kooli eelarves enam
sentigi, kui mitte 0elda, et ol-
lakse omadega lausa miinus-
tes." Ldpuks lubas majandus-
juhataja aga asja uuridaja vOi-

maluse kor-
ral oma t06-
meestega tee
korda teha.
"Aga midagi
me OSTMA
kUll ei hak-
ka," Utles
Talvik.

J u b a
mitu nddalat on meie k6igi ul-
diseks ja suureks lemmikuks
justkui k6ikse tlihtsam isik ko-
gu koolimajas - valvurionu,
kellel on v6lukaaft, millega
vtilisust avada saab. Tekkis
kUsimus, milline imevdgi siis
ust avama hakkab, kui kooli-
majas peaks tulekahju tekkima
ja vool ldheb [ra?! Ka selle
probleemi osas pinnisime Rait

korraldamisel. See, et
just otseselt REKi ei
kuuluta, ei tahenda kde-
ga lOOmist. Oma klassi
esindajate v6i esimese
korruse koridoris oleva
postkasti kaudu vdiksite
julgelt esitada kilsimusi,
teha enepanekuid ja
kabbusi. Niimoodi pane-
te 6la alla oma koolielu
paremaks ja huvitava-
maks muutmisele.

Igal juhul soovin kogu
REKi nimel teile ilusaid
ja loodetavasti valgeid
j6ulupilhi ning klirari-
kast aastanumbri vahe-
tust. Kohtume uuel aas-
tal. et siis Uheskoos uue
hoosa edasi rUhkida.

Talvikut. "Esiteks on elektroo-
niline ukseavamismehhanism
iseseisva elektritoitega, aga
kui ka see tulekahju konal ri-
vist vlilja ltiheks, minnakse ko-
he tile kasitsiavamisele." Ni-
melt pidavat garderoobionu
"putkas" vastavaks otstarbeks
varutud haamer olema, millega
ta siis ukseklaasi purustab ja
meid k6iki tule- ja mUrgituse-
surmast piidstab ...

Nii et pUUdkem siis
joonduda printsiibist: kus viga
ntied laita, seal tule ja aita.
Jlitib vaid loota, et teise komr-
se poiste kemmergu veevf,rk
ka 0kskord taastatakse - siis
pole enam asjal kdies vaja hai-
su kannatada.

KOMA4ENTAAR
Kooli majandusprobleenidest
ja -korraldusesl kirjutamine
on saanud lehes kindlaks rub-
riigiks ja igas numbris tciidab
ligi pool lehekillge. Lausa
htimmastav on kooliiuhtide

Tal l inna Reaalkool i
Hoolekogu rdnab koiki lapsevane-
maid, kes leidsid v6imaluse annetada no-
vembris-detsembris Tallinna Reaalkooli
N6ukoja poolt seatud eesmtrkide saavuta-
miseks. Teistest alitiivsemad olid 7C ja I lA
lapsevanemad. Ka see "Reaali Poiss", mida
Te k6ik tf,na kdes hoiate saab ilmuda ilksnes
tiinu Teie poolt tehtud annetustele. Ttinaseks
kogurud raha eest oleme saanud toetada
"Reaali Poissi" ning Reaalkooli aastaraama-
tu viiljaandmist; pool laekuvast rahast on
jiiinud Reaali Sihtkapitali moodustamiseks.
Uue aasta algul informeerime Teid kdiki
"Reaali Poisi" kaudu, kui palju ja millise
klassi lastevanematelt on raha laekunud ja
mille peale on seda kulutatud.

Oleme tAnulikud Teile iga
annetuse eest Tallinna Reaal-
koo l i  Hoo lekande Sel ts i
arvele 10052031001003 Eesti
Uhispangas.

suhtumine hcidatarvilikesse
kulutustesse. ,,Kui on elektri-
katkestus. siis lciheme ille kci-
sitsiavamisele - l1hume liht-
sqlt ul$e maha, et lapsed koju
saaksid." Kas tdepoolest on
tulekahjus kqnnatada saanud
dpilaste elu ning lervis odm'a-
mad kui iiks korralik vcilisukse
Iukk..

REKi j6ululeikitus kallitele kooliOdedele-vendadele
Karin Golubev

Aastal6pp lf,heneb ning
v a a t a m a t a  s u u r e l e
mil lenniumivaimustusele
tegeletakse k6ikides
valdkondades lahtiste
otsade kokkut6mbami-
sega. Ka meie kooli 6pi-
lasomavalitsus REK on
otsus tanud l6ppeva
poolaasta tegemistest-
tegematajlitmistest kok-
kuv6tteid teha ning see-
jtirel tliiel rinnal vahe-
aega nautima minna.

Arvan, et Uheks suure-
maks kordaminekuks
REKi tOds on dppeaasta
algul eesmtirgiks seatud
tiksteisega tutvumine.
On ju vastastikkused

head suhted eduka koos-
t00 aluseks. Seega ole-
me ehitanud tugeva pOh-
ja, et jdrgmisel poolaas-
tal ilheskoos Reaalkooli
6pilaste 6iguste eest v6i-
delda. Siiski pole nn tul-
vumisperiood seganud
REKi igapdevatO6d.
Oleme jOudum00da osa-
lenud mitmetel konve-
rentsidel ning suhete
soojendamiseks kooli
juhtkonnaga direktori
REKi kutsunud ja teda
meiepoolsete kiisimuste-
ga pommitanud. Siit tek-
kis ka Uks idee, mis
REKi jlirgmise poolaas-
ta tegevuses suurt rolli
mtingib. Nimelt kutsun
k6iki kaas6pilasi aktiiv-
semalt osalema koolielu
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Mart Kase.
Viido Naruskberg

Detsembrikuus algasid Tallinna
koolide meistriv6istlused korv-
pallis. Kesklinna alagrupitumiiril
kogusid p6hikooli poisid kaks
v6itu ja kaks kaotust, millega
kahjuks kevadisele fi naalrurniirile
ei pdtisetud. Seevastu v6itsid tiid-
rukud kolm kohtumist. Vaatamata
iihele kaotusele kindlustati siiski
edasipdiis.

Alanud on ka koolisisene korv-
pallitumiir, mis toimub Sdbrahal-
l is.

FUusika ullatusi
ei toonud
Ants Kaasik

Reaalkooli Opilaste parim tu-
lemus seekordse/t iahtiselt
v6istluselt on Pent Ploom-
puu 5. koht.

13. novembril olid taas v6istlus-
tules noored ftlllsikud. Tartu tdp-
pisteaduste kooli korraldatud lah-
tisel flltlsika0lesannete Iahenda-
mise vOistlusel ei suutnud keegi
Reaalkooli 6pilastest esikolni-
kusse j6uda, ent illdine tase oli
konalik.

Parima resultaadi saavutas 10.
klassi 6pilane Pent Ploompuu,
kes platseerus noorema rilhma
esiviisiku viimasele astmele. Vti-
ga hea tulemus on ka 9. klassi
reaalika Martin Kenki 6. koht
0heksandike arvestuses. Vanemas
r0hma arvestuses, kuhu kuuluvad
Uhe: ja kaheteistkiimnenda klassi
dpilased, saavutas Radu Prekup
(l2kl)  kaheksanda ja Sulev
Reisberg (l2kl) uheksanda koha.
U h e t e i s t k U m n e n d i k  J U r g e n
Einpaul sai 14. koha, oma vanu-
seastmes tiihendab see asa kahek-
sandat tulemust.

Kired Reaalkooli ia GAGi 6pilaste vo- P6hikooli tUdru-
hel on vaibumas kud poistest

Rya Ero

Oppeaasta algul esile
kerkinud probleemid
kahe kooli Opilaste
vahel on lahenenud.
Neib, et tegu oli vaid
esialgsefe kohane-
misraskustega ja kui-
gi siiani esineb viiike-
seid h66rumisi, on
suhted siiski stabili-
seerumas.

Sellete annavad tunnistust ka
7. klassi Opilaste poolt kirja
pandud arvamused. Peami-
selt jagunesid need kolmeks.

edukamad!
Uheltpoolt vtiideti, et m6nin-
gate GAG-i opilastega saa-
dakse hiisti lAbi ja peetakse
isegi aeg-ajalt sdbralik lume-
s6da maha. Tegu olevat
"tiiiesti normaalsete inimes-
tega". Mitmed seitsmendikud
avaldasid isegi soovi hoopis
rohkem "gaage" tundma 6p-
pida ja v6ib-olla isegi koos
midagi huvitavat ette v6tta.
Ka GAG-i 6pilased suhtuvad
ktllalistesse enamasti hdsti.
Selgus, et kahe kooli poisid
suhtlevad omavahel tundu-
valt rohkem kui tUdrukud,
ent ollakse huvitatud ka vas-
tassugupoole esindajatega
Itihemalt tundma 6ppimisest.

On neidki 6pilasi, kes viiida-
vad, et puutuvad GAG-i Opi-
lastega kokku vtiga harva v6i
siis iildse mitte ja seega
probleeme ei teki. Tliiesti
ootusptiraselt leidus 6pilasi,
kes on vligagi negatiivselt
meelestatud. Vdideti, et aeg-
ajalt v6ib kuulda m6nitusi ja
tihvardusi meie Opilaste aad-
ressil.

V6ib siiski loota, et kahe
kooli dpilaste Uhte majja su-
rumisest tulenev tagasil00k
on vaid ajutine ja tulevikus
on oodata suhete sooiene-
mist.

116. LEND LASTEAIAS ehk kuidas me endale
s6rmused saime

(algus lkl)

Kui n00d k6ik ausalt tira rdd-
kida, pean ma esimese ja p6-
hilise silU veeretama selle
lasteaia kaela, mis asub keset
Sakut. Pealtndha tiiiesti kor-
ralik lasteaed, aga vaat kus
kukkus krutskeid tegema.
Kdigepealt ei leidnud seda ju
keegi 0les, aga niliid tunneb
iga endast lugupidav I l-ndik
Sakut nagu oma kallist kodu.
Teiseks suureks ehmatuseks
oli lasteaia saal. Ei mingeid
varbseinu, ei mingeid turni-
mispuid, ei mingeid paberist .
lumehelbeid ja ptikapikke
akendel nagu tihe konaliku
lasteaia puhul oodata v6iks,
Selle asemel oli hoopis hul-
galiselt rodotendoreid ja
muid rohelisi taimi (mitte
maitserohelist) ning paar
puuri pistetud linnukest.
T6eliselt jube! Oma osa hu-
basuse loomisel etendas Ju-
piter, mis tilevalt taevast oma

Iahkete silmadega alla vaatas
ning mida k6ik huvilised, tii-
nu Opetaja Kuurme kaasa
toodud aparaatidele, ka ltihe-
malt jNlgida said.

Selles improviseeritud botaa-
nikaaias tundsime ennast
sdbraliku perena ja tegime
labi k6ik vajalikud rituaalid,
mida iiks tulevane korralik
viirusekandja pidi tegema.
Siinkohal ei hahka neid kdiki
illes lugema, kes juba teab,
see teab, ja kes veel ei tea,
saab tiipsemalt teada, kui on
6ige aeg. Eks k6igele peab
kiilge jlitima oma miistika.
Igatahes b-klaslased kavatse-
vad kahekUmne viie aasta
ptirast presidendiks hakata.
Hoidke alt!

Jtirgnevalt viisid jalad meid
ilusti tiparapa Saku m6isa
poole, mis leiti lasteaiast kii-
remini ii les. Kiire leidmise
pdhjus peitus kindlasti loo-

kas lauas, eriti viies suures
hapukurgipurgis, mis meid
seal juba ees ootasid nagu
Puhhi meepurgid. S0Ua vit-
sutati k6vasti ja samamoodi
ka tantsu. Ses suhtes ntiitasid
kohusetundl ikku eeskuju
meie prominendid. Ametli-
kult ldppes pidu kella 0he-
teistk0mnest, aga nagu eest-
lastega sageli juhtub, ei saa-
da algul vedama, parast pida-
ma. Selgus, et nii mdnigi lah-
kus alles hommikul. Muidugi
jdudsid 06jooksul ka kohali-
kud j6mmid meid kimbuta-
mas kiiia, kuid ti.lhja sest,

Juba 3-ndast detsembrist
1999 p6eb I 16. lend seda
kroonilist tdbe. Soovin k6i-
gile haigetele head p6demist
ning Arge haigustekitajale
piiris alla jtitige. Jiirgmistele
lendudele aga tugevat tervist.

Mari Nuga



lfetsem[er 1SSS
"Vdike" maja

L6bus j6ululugu
Kui ma olin umbes neljane ning ei osa-
nud veel lugeda ja kirjutada, soovisin
saata j6uluvanale kirja. Selleks palusin
issi abi. Lugesin talle ette oma soovid.
Ma soovisin Barbiet ja m00blit. Issi pa-
ni need kirja, vthemalt minu meelest.
N{itasin emmele ka oma j6uluvanakirja,
emme hakkas naerrna ja k0sis: ,,Mida sa
siis ikkagi jOuluvanalt soovid?" Kujuta-
ge ette, issi oli selges eesti keeles kirjuta-
nud:" Kallis jduluvana, palun too mulle
natukenegi m6istust, tunnen sellest suurt
puudust!" Jduluvana tOigi mulle Barbie,
aga seda lugu riikis mulle emme mitu-
mitu aastat hiljem. Reti Liblik 3a

Minu esimesed j6ulud
Need jdulud, mida mlle-
tan, olid 0sna mitu aastat
tagasi. Me ldksime perega
vanaema juurde ja tema
tegi s00a. Siis me sdime

end paksuks ja jAime j6uluvana ootama.
Kas pole huvitav, et uksekell heliseb ala-
ti peale s00ki? No, igatahes, helises kell
ja meie kokutasime, sest eijulgenud uk-
se peale minna. Siis tegime ukse lahtija
ukse taga seisis ainult kingikon. Mina
pidin siis jalle jOuluvana olema ja ktski-
sin k0igil salmid ette lugeda. Kui minu
enda kord kdne jdudis, ei saanud ma s0-
nagi suust, aga lOpuks sain luuletuse ik-
ka kuidagimoodi vdlja pigistatud! Kuna
kingikott oli kahe kelgu peal, siis saime
kohe aru - kelgud on meile. Lugesime
Oega salmija jooksime kelgutama. P8rast
vedas ema 0he kelguga kingid koju ja
meie liksime magama. Lofta Ojaveer
4c

Esimesed j6ulud, mida m{letan
Ma olin siis nelja aastane. Alles siis hak-
kasin ma aru saama, mida jOulud p{riselt
t{hendavad. Mdletan, et olime kodus ja
meil olid k0las vanaema ja vanaisa. Me
istusime pika laua taga, mille kOrval sei-
sis kuusk. Kdik inimesed olid rO0msad ja
6nnelikud. Alguses tundsin end selle k6i-
ge keskel v{ga vdiksena, kuid hiljem sain
aru, et mina olengi vlike ja kuusk on nii
suur. Kui oli aeg kingitusi jagada, olin
vdga p6nevil, lootes, et saan igatsetud
kingituse. Kui pakke avasime selgus, et
olin saanud palju muud, kuid mitte seda,
mida pikka aega ootasin. Sain aru, et ala-

JOulud
ti ei taitu k6ik soovid ja unistused, kuid
tuleb olla tlinulik selle eest. mis sul on
ning pealegi pole j6ulud saamise, vaid
hoopis kinkimise aeg. Eva Berendsen
4a

otsas on tal valge vatitilkk. Ta
nimion Lalla-Lilla ja ta on htisti
vdike, aga jube armas. Helis
Laan 3a

KOik teavad,,Lumivalgukesest"
seitset p0ialpoissi ehk pdkapikku.' Mina
tutvustan teile nti0d senitundmatut pdka-
pikku, kelle nimi on Pdkapaks. Pdkapaks
on meie pere pdkapikk. Oleme k6ik te-
malt toredaid kingitusi saanud. Pdkapaks
on helde, aga pisut edev, sest ta kirjutab

Koosfas Maris Roht
pakile peale saaja nime ka enda oma: Pti-
kapaksult. Ptkapaksu kdekiri meenutab
pisut vanaema kiiekirja ja Pdkapaks eitee
kunagi vanaemale kingitusi. Minus ndrib
kahtluseuss, et pdkapikk nimega Pdka-

paks on minu vanaema. Greeta
Sagris 4a

Minu pdkapiku nimi on Tiina. Ta on kan-
gesti minu ema moodi. Ta on ptiris suur
ja on juba tdiskasvanud. Ma niien teda
sageli ja me teeme palju asju koos. Ta
elab minu korteris ning ma kuulsin tdna,
kuidas ta minu toas krdbistas. Ma drkasin
selle peale ja ndgin, et ta mu sussi sisse
kommi pani. Ta titles, et peab nUtid tdOle
minema ja soovis mulle head 00d. Suvel
kii ime koos ujumas ja piievitamas ja 0ld-
se on meil kahekesi vtiga tore. Maria
Kaitsa 2a
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.,, imelikult selleptirast, et me teda dra

rg' . (i . i tunneks. Ma pdris kartsin teda.
i, i, n ." rr (katkend) Anette 3a

Ahenda punktid ja vdrvi dra! Ta tuleb mu tuppa vtiikse lennukiga,
sest k0ttgist on pikk maa. Muidu elab
p i i k a p i k k  k 0 6 9 i s  h i i r e a u g u s !

Minu k6ige armsam pa- ftatkend) stefani Liivak 2a

kapikk Minu pdkapikk 6pib Rootsis Stockholmi
Akadeemias pdkapikkude klassis. Tal on

Mina tegin oma kdige armsama piika juba Regina Baltica piisikliendikaart.
esimeses klassis. Tal on paberist miits ja (katkend) Andres Lang 3b
kasukas. Habemeks on lra krussitatud
valge paber ja juustekski on paber. Miitsi Minu pikapikk



See olen mino
K. Golubev

Enakeele tunnis kirjutatud sirrea-
lisflik autoporfree

llo olen piihok viinokloosi cicirel
Ning sprinter kuul.
Olen kuulike, mis seisob kerol
Jo vookumis vihisev tuul

Olen sorimdrvor pcirost mooilmo ldp-
Pu
Ning koerolt roiutud liputov sobo.
Mo loulon ooperit rippudes poomis-
noori otsos
Jo olen kdrbes loiuv mi.ilkois robo.

fio olen logi pdlenud mojos jo
Peensooles seeditud polt.
Olen pdlenud ki.ii.jnlo leek ning
Kuumo triikrouo oll olev riidevolt

Olen troktori ollo jcicinud koero tciis-
scitidetud keho
Ning kddunenud surnu veri
Mo olen nunn, kes elob ldbumojos
Jo teelusikol loksuv meri

Olen votti roiutud noel
Ning prUgikostis mdtlev oju.

Olen per emeest lokkuv nooritsokroe
Jo tikutoosis mcirotsev roju.

Olen lihtne juusfuviil,
Kuhu on kopeeritud kohepoolne siil.

Saaremaa mees ldheb pealinna en-
dale mersut ostma, tuleb siis 6htul
sellega tagasi, ajab praami pealt ma-
ha, ja jdrsku mdrkab, kurat, kumm
tUhi. Hakkab siis ratast vahetama.
Tuleb naabrimees ja k0sib, mida sa
siin teed." Ah, ratast v6tan alt dra."
"Okei, " 0tleb naabrimees ning viru-
tab eest klaasi segamini, "ma v6tan
siis raadio."

,, f,eaali Poiss 0

Noor daam tantsib tundmatu mehega
diskol. "Kas te olete kunagi aeruga
vastu kolu saanud ?" k0sib mees
"Ei ole, aga milleks selline k0simus?"
"Niisama, et kultuurselt vestelda."

Vastu lulles lugejote soovidele avaldame
edaspidi ka anekdoote.
Need naljad on valitud sajandi porimate
naljade edetabelist.

Eelmisel paeval olin ma just ligi
tund aega liikumatult oma srnises
toas istunud. Tdiesti vaikselt, Aksin-
da. Tundsin, et tikski lihas mu ke-
has polnud pinges, vdhe sellest -
0kski lihas polnud isegi v1imeline
pinges olema. Ma olin vdsinud. Mi-
na olin vesinud ja tuba oli sinine.

O/l sUgis. Aknaalused olid
tdis kollaseid lehti, ilksikust toomin-
gasf kesef p6ldu, keset avarust, oli
mOne pdevaga saanud roots. Ta
tundus surnud olevat, kuid ta rdd-
kis. Ta rddkis 06sel tugeva tuulega
ja pdeval vihmaga, hommikul uduga
ja 6htul rddkis ta pilvedega. Ta tun-
dus neilt ... midagi paluvat. Koidu
ajal olid ddse/ sadan ud lombid j6ds.
Kuid jde oli veel 6huke - justkui
mingil moel muretsev. ,,Ma olen
haavatav," (itles ta. Jdd oli vahel nii
6huke, et hommikune tuul puhus ta
katki. Jdd oli 6rn ja toomingas rdd-
kis.

Tdna olin hommikust saadik
raamatut lugenud. See o/i iiks vaga
vana trilkk, mida oli kindlasti luge-
nud minu ema ja mille mu vanaisa
kunagi naaberk1la raamatukaup-
mehelt oli ostnud. Jah ... Raamat
oli igav. /segi nii igav, et
vahetevahel kippus mOte hoopis
muudele asjadele hle minema. Siis
ma vaatasin aknast ldbivdikest kar-
dinate kaugel pdllul olevat toomin-
gat. Kas tema oligi see, kes mu
mdtted raamatu juurest dra viis?
Kas siis tema ...? Kas ta pole slis
surnud? Raamat oli igav ja toomin-
gas palus.

Sellel nddalal1pul ilmus tae-
vasse kogu tema hiilguses ka pdi-
ke. Vaid hetkeks. Hallide pitvede ta-

VALGE
gant, kes tema valguse - tema elu-
jdu - Uhtlaselt m66da taevast laiali
laotasid, oli ta juba terue nddala
tahtnud vdlja pddseda. Se/ hetkel,
kui ta ndhtavale ilmus, toimus kogu
0mbruses jdrsk muutus. Minu sinine
tuba muutus heledaks - suvrse/f
faevasiniseks. Toomingas kafkes-
tas monoloogi ja sirutas oma tuge-
vad, kuid samas abitud harud taeva
poole ning otsekui kohmetus. Jdd
sulas momentaalselt. Ta jdudis vaid
pdikese eest silmad sulgeda ja loo-
tusetult varju otsides praksatada.
Kuid pdike kadus kiiremini kui oli il-
munud. Pdike tuli ja pdike ldks.

Kui ma hhel 6htul jdlle seda
sama raamatut - igavat raamatut -
lugesin, tundsin ma dkki midagi.
Tundsin midagi einevat, fer.sfsu-
gusd rsegi paremat. Vdljas oli 66.
Toas ei olnud 66, tuba oli lihtsalt si-
nine - tumesinine. Tuba oli kurb ja
t1hi. TUhi nagu p6ld ilma toominga-
ta. Kurb nagu lomp ilma jddta. Tilhi
ja kurb nagu taevas ilma pdikeseta.
Kuid nItid tundsin midagi muud.
MOtlesin. Raamatu viimased lehe-
ktiljed tundusid huvitavamad kui ko-
gu varemloetu kokku. MOtlesin too-
mingale, kes mind enne oli sega-
nud. Miks ta mind segas? Miks ta
mind praegu ei seganud? Olita sur-
nud? OIita elus? Raamat sai l6bija
toomingas ...

Arkasin. Ei - mifte miski pol-
nud enam sama. Oli hea. Olivalge!
Tuba olivalge. Aken olivalge. Tae-
vas oli valge. POld oli valge. Too-
mingas olivalge. Lomp ... olivalge.
OLI VALGEKS UINUD! Oli lumi.
Olitalv!

s.s.R.

."Jaan sristrb, Greg joob 6lut ja paul
oksendab", pakub dpetaja Helen Kaa-
sik vdlja poiste tualettruumis toimuvat.

o"Akantoamhhbid teevad ajju pesa",
proovib Opetaja Otsman bioloogiat 0pi-
lastele mdistetavamaks teha.

o"Minge t1mmake endale vesi peate!
' soovitas 10. klassile psUhholoogia
0petaja Sirly Hiiemie.

.'Arge muretsege Mittenniumi-
vahetuseni on veel rohkem kui aas-
ta aega." l0kkas dpetaja Tarmo Saaret
0mber vddrarusaama nagu algaks j6rg-
mine aastatuhat juba m6ne nddala pii-
rast.


