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Teadmiste proovi lepanek reaalainetes
Oli selle aasta 13. pdev.
K6ikjal kooli koridorides
v6is ndha tavalisest veidi
enam erutunud 6pilasi.
Kohe oli algamas jtirje-
kordne reaalainete piiev -
vist ainult Reaalkoolil'e
omane traditsioon.

Kell sai kaheksa ja 6pilas-
tel paluti siseneda efte-
niihtud klassidesse ja istu-
da kindlale kohale. Ees
seisis kaks tundi ftiiisikat.
Igaiiks asus lahendama
iilesandeid oma parema
tiraniigemise jiirgi ja v6i-
metele vastavalt.

Vahetunnis otsiti kribinal-
krabinal iiles s6brad, kes

Liitainete pdev pakkus toredaid elamusi
V6imalus esitada niii-
dendit fiiiisika tdnnis
ja kirjutada esseed ma-
tentaatikas osutus m6-
nusaks vahelduseks.

On meeldiv end koolis l6d-
vaks lasta ja teha seda, mi-
da oskad, tundmata vaja-
dust iga hinna eest pinguta-
da. Liitainete piieval oli
kdigil Rcaalkooli dpilastel
just see v6imalus.

Peaaegu k6ikides tundides
oli iihe klassi Opilastcl, ke-
da tavaliselt oli tihes konk-
reetses tunnis 5 kuni 6,
vOimalus teha koostdiid,
mis jiittis ruumi arutlusteks
ja t?iiendusteks. Tavaliselt
leidus riihma peale iklia

vtihemalt Uks 6pilane, kes
midagi viilja pakkuda os-
kas. See omakorda l5i pin-
gevaba Ohkkonna, sest mi-
dagi tdsist polnud kellelgi
kaalul - igaUhel piisas oma
teadmistest, polnud pdhjust
teistelt vdistkondadelt vas-
tuseid piiluda

Vdistluses osutus 12. ja I l.
klasside jdukatsumises pa-
rimaks l2A klass, kes ko-
gus 59 punkti ja 8 alavOitu
l2 vOimalikust. Jdrgnesid
I lA (47pja 2av) ning I lB
(45pja lav).

Teises arvestuses. kus kaa-
sa l6id 9. ja 10. klassid,
maitses vdidur66rnu (ja
torti) 9C, kes teenis kokku

60 punkti ja vditis v6istlu-
se 6 aines. Teise koha au
jai l0B klassile (53p ja
3av) ning kolmanda koha
piilvis lOC (43p ja lav).

Ldpptulemus olenes kind-
lasti ka vdistkonna Oigest
komplekteerimisest. MOni-
gi reaalainete huviline lei-
dis end klassivanema m6-
jul vene keele tunnist rist-
s6na lahendamas, samas
kui mdtted viibisid juba
ffi0sika klassis.

Liitainete ptev oli m6nus
vahe ldus  koo l i ru t i in i .
Meeldiv on kabutada oma
oskusi, muretsemata, kas
neid on piisavalt.

Ants Kaasik

Muudatused
koolis Ik2

KUSITLUS IK3

Reaalainete
paeva tulemu-
sed lk4

Arvamus GAGst
lk4

Sport tk4

"Vdike" maja kir-
jutab oma tulevi-
kuplaanidest /k5

Looming tk6

\

saatuse tahtel olid teistesse
klassidesse sattunud. Sooviti
ju teada saada, kuidas teistel

ldks. Jiille klassi,j6lle iiles-
anded, seekord aga mate-
maatika, ent ldbi sai seegi.

LisakS vaheldusele on
reaalainete pdeval veel tei-
negi eesmtirk, nimelt v6r-
relda erinevate 6pilaste,
klasside ja isegi lendude
v6imeid lahendada veidi
rohkem loogilist mdtlemist
vajavaid iilesandeid. Abi-
turientidele jii6b see kiill
viimaseks konaks, kuid
teistel on v6imalus jtirgmi-
sel aastal uuesti proovida.
Loodetavasti ikka toimub
reaalainete piiev ka jtirgmi-
sel aastal.

Rya Ero

Foto: KROONIKA

Tuntud eesti iihiskonnategelane
Erkki Otsman on paliude reaali'
kate lemmikdpetaja.

lnteruiuud Erkki
Otsmaniga loe lk6
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Reaalkool on hhtne ja suhilemisaldis, kui setteks taht-
mist on. Ei ote piisav argument, et noored on viiheak-
tiivsed, ja tagasisidet seetlftu raske saada. Enda val_
misolekul ja initsiatiivit on v1imatik tuua kontakt vdga
kiiresti - Reaali Poisi poott tdbiviidud uuringu rcnlea
idudsid toimetusse tagasi juba m6ne tunniga. Mute,
et tdidetud k(isitluslehti v6ib taekuda vaid ktimme-
kond, osutu s p1hjendamatuks.

Toimetuse meelest 6nnesfus |ehe tegemine hdsti kui-
01 vahgtevahel jei lpilaste aruamus veidi tahaplaanile.
9ggeti oli see probleem tingitud leheruumi nappusest.
Liialt vdhe pdlvisid tdhetepanu ka GAGis'ilppivad
Reaalikad. Ent k6ik, mis sette! toimetusetj6i tegema_
ta, teeb kindlasti kuhjaga fasa uus lehe toimetis, mis
alustab Reaali Poisi vhljaandmist jtirgmisest numbrist
alates.

Soovime uuele toimetusele j6udu ja jaksu ning looda-
me, et meie kooli ajaleht areneb jdtkuvatt hing *a
praegused esimese k/assl lpilased v1ivad abitiuriu-
miski vlrsket Reaali poissi tugeda.

Kuue selle lppeaasta lehenumbri vdtjaandmises gsa-
Ienud Reaali Poisi toimetus:

Heli, Rya, Maris, Karin, Su/ev; Anis, Reeno, fy'lai!,
Viido,lndrek ja Siim

Lageja kiri: 1617

Opikud t6mbasid uttu !!! G>
Milles probleem? Vtiikeses
majas 4c Hassile ei ole mu-
retsetud 6pikuid.

Mdned lapsed pidid endale
ostma 109 krooni maksva
matemaatikadpiku, emakeele
Iugemiku Q5 lrrooni) ja ema-
keele ft|vihiku. Ning pcirast
teatas dpetajq, et igailks
peab endale muretsema loo-
dusdpetuse 6piku esimese
osa. Kuna raamalupoodides
sai lood4sdpetuse esimene
osa otsa ning miliigil oli
ainult teine os4 sr'ls iihe lap-
se vqnaema vdttis ktitte ja
Idks tellis Kooliprii kirjastu-

seit poolele klassile loodus-
dpetuse 6pikud. Jdrgmine
veerand teatas dpetajq jdlle,
et on vaja loodusdpetuse dpi-
ku teist osa. Osad lapsed olid
kcirmed ja muretsesid kohe
omale 6piku teise osa, aga
rohkem kui pool klassi jeiid
dpikateta ning pidid ootama
kuni raamatupoodi dpikuid
juurde tuual<se.

KEEGI JATTIS'OMA TOO
TEGEMATA !!!

KadiTuum ja Maarja Lubi
4c k/asslst

Tufeva kuu sUndmused
O 14. veebruar on s6brap6ev.
@ T6endoliselt 4. veebruari pdeval ,,retsitakse" rebaseid. 6htul

toimub pidulik ristimistseremoonia.
@ Jdrgneb kodanikupiieva viktoriin.
@ 23, veebruaril viivad kolme Vabaduss6jas osalenud kooli

(Reaalkooli, Gustav Adolfi ja Westholmi Giimnaasiumi)
0pilasesindused Poisi juurde p6rja.

@ 23. veebruaril toimuvad iseseisvuspiieva aktused.

Omaloomingu6htu
17. dets. toimus teistkordselt
reaalikate omaloominguOhtu.
Juba traditsiooniks muutunud
iiritusel esines 0iiatuskr.ilali-
sena Paul-Erik Rummo, kelle
s6nuljdttis kuuldu talle s0ga-
va mulje. Loomingut esitasid
Opetajatest Helen Kaasik ja
Raivo Kuusk ning Opilastest
Madis Parksepp, Siim Roht-
la, Karmen Kirs, Mdrten Va-

her, Jarno Edur, Henrik Sova
ja Mart Kase.

Hea on teada, et Reaalkoolis
on piisavalt loomingulisi ini-
mesi ning loodame, et noore-
mad Opilased saavad julgust
juurde ja jdrgmisel omaloo-
mingu6htul on jdlle palju
kuulajaid ja esinejaid.

ReaaliPoiss

tunde katab v6imaluse piires
Tiia Luuk.

Kodaniku6petuse tunde hak-
kab andma N6mme Gtimnaa-
siumi Opetaja Hella M6tus.
Abiturientidele lisandub ko-
guni 0ks uus dppeaine - riigi-
kaitse. Poistelt oodatakse
kursuse ldppedes kehalise ar-
vestuse sooritamist.

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

TURULINN Thea 10.02
ARIKE Aire t4.02
TALVIK Rait t4.02
KUUSK Raivo 15.02
XASPnn Ursuta 16.02

Muudatused koolis
Uuest aastast on toimunud
Opetajate koosseisus v6ike
muudatus, nimelt on lahku-
nud ajaloo ja kodanikuOpetu-
se dpetaja Katrin Pever. Te-
gelikult jlitkab dpetaja Pever
siiski tundide andmist iihek-
sandatele klassidele, ent
tiheteistkilmnendikele ja
klimnendikele hakkab 6peta-
ma ajalugu Nele Aus. Kahe
kaheteistktlmnenda klassi

Reaali Poiss
Nr 6(15) jaanuar
Tallinna Reaalkooli ljaleht

Reaali Poiss ilmub mahus 6 lk
ning on tasuta

Reaali Poisi tti0kas kollek-
tiiv:
Toimetajad: Heli Valtna, Rya
Ero ja Ants Kaasik

Te h n il is e d t o ime t aj ad: Ants

Kaasik, Heli Valtna

Repo rterid: Viido Naruskberg,
Ants Kaasik, Karmen Kirs, Su-
lev Reisberg, Maris Roht ja
Karin Leet

Toimetuse audressz
Vabaduse pst. 130 Tallinn

E-mail: rp@real.edu.ee

Ko du le h e kii lg: http://www.
real.edu.eelrpl

Reaali Poiss



Uurimuse korraldasid
Siim Rohtla ja Sulev Reisberg

Graafik Ants Kaasik

Opetajate TOP6

Kaasik

Otsman

Saaret

Saukas

Talts

Kuusk

20 25
6pilast

Kas te teadsite...
Reaali Por.ss korraldas gilmnasistide seas ydilrese
uurimuse, mis nditab iiht-teist dpilaste endi ja nende
aruamuse kohta. Uurimusest v6ttis osa ligi 70 giim-
nasisfi, porsse ja tiitarlapsi pooleks. (vaata ka graafi-
kuid)

Fluss-miinus aspektid
Pdrisime 6pilastelt, mis neid Reaalkoolijuures k6ige roh-
kem hdirib v6i r66mustab:

Segavaimaks asjaoluks osutus kooli kauge asukoht, nimelt
reaalikal kulub koolitulekuks keskmiselt tervelt 40 minutit. Plie-
var66mu kahandavad veel garderoobionu v6imuulatus ja sii6k-
latiidide alatine halb tuju. Kriitikaosaliseks sai ka REK, kes
peaks 6pilaste arvates olema eelkOige Opilasomavalitsus, mitte
populaarsete 6pilaste kokkusaamiskoht. Kooliellu kiilvavad
r66mu head sdbrad.

KUsimusele, mida koolis teisiti teha, oli ievrnum vasius, et koo-
limaja uks peaks alati lahti olema. Siit on kerkinud teinegi pte-
vakohane probleem - nimelt Opilaste ja juhtkonna vdhene oma-
vaheline suhtlemine. Sooviti ka valsipidude korraldamist.

Saksa keel

Vene keel

Keemia

Bioloogia

Ajalugu

FtUsika

Matem.

K6ige-k6ige

Kallid dpetajqd - palun dpetage lapsukestele selgeks, kui-
das teie nimesid kirjutada, kuna ncihtavasti tuntakse dpi-
laste seas ainult lihtsamaid nimesid, nagu nriiteks Jaak,
Tiia ja Ott. RP toimetus pidi huviga lugema selliseid nime-
sid nagu Nina Karankova, Mart Kuurmcie ja Liisa-Kai
Pihlakas. Kdige rohkem variatsioone leiti aga nimedest
Erkki Otsman, Ermann, Timpson ja Ottson.

Uurirnuse j{rgi peetakse k6ige n6udlikumaks 6petajal:,s Sil-
via Mummar, kellest jfid ainult punktiga maha 6petajad
Jaak Saukas ja Katrin Pever. Tunniteemadest kipuvad
kOrvale kalduma 6petajad Sirly Hiiemiie ja Raivo Kuusk.
Ldbi aegade on dpilaste jaoks mdistatuseks jiiiinud, et mille
jlrgi 6petajad siis ikkagi hindavad? "Hindab k6ige muu
kui teadmiste jdrgi"-kategoi:rria v6itis 6p{taja Mumma.
Opetaja Erkki Otsmani populaarsus Reaalkoolis kasvab
iga piievaga, tunnistati ju just tema meie kooli k6ige huvita-
vamaks 6petajaks kooliviilises elus! Ja viihe sellest - ttihe-
lepanu tuleb pOOrata ka tema koolisisesele elule, kuna just
6petaja Otsmani tunnid m06duvad kdige pdnevarnalt. Koo-
liviilises kategoorias jlirgnes Otsmanile dpetaja Kuusk ja
koolisiseses Opetajad Hiiemf,e, Aavasten Saaret ja l(aa-
sik.

Pd h i ko o I i motemaatika l6p u-
eksami niiidislilesanne.
Aivar saab Mersu virutamise
eest 2 tonni, Bemari eest 1,5
jaZiguli eest 5 sotti. Kui ta on
juba t6mmanud 2 Mersut ja 3
Zigulit, mitu Bemarit peab ta
veel ara liigutama, et saada
kokku 8000 krooni?
o Puudu on 2500, st 2

Bemarit. Aivar v6tab ilm-
selt siiski 3, siis jti6b iiks
endale.



Viido Naruskberg

Reaali korvpallimees-
kond vditles end linna
ko rupal I i fi n aa ltu rn i i ri I e.

Jaanuaris jltkuvad Tallinna
Koolide Korvpallimeistri-
vdistlused. Kuna Reaalikad
on liibi aegade tuntud kui
kdvad korvpallurid, siis v6ib
finaalturniirile edasiptitise-
mist pidada enesestm6isteta-
vaks. Detsembris peetud
poolfinaalalagrupi mdngudes
kogus vigastustest laastatud
giirnnaasiumi poiste v6ist-
kond 2 hinnatavat v6itu. Til-
ga t6rva meie meepotti lisa-
sid gustavadolflased, kellele
tuli alistuda. Sellele vaata-
mata j6i'ti jaanuari 3. ja 4.
nidalal toimuvale lOppturnii-

Uuel aastal uue hooga
rile, kus tuleb heidelda T6-
nismtie Reaalkooli, Saksa
Giimnaasiumi,' Uhisgtmnaa-
siumi ja Tehnikagiimnaasiu-
mi eakaaslastega. Loodame,
et m6ningase aja j?irel 6nnes-
tub taas v6ita Tallinna kooli-
spordi ihaldatuim tiitel.

Detsembri viimasel niidalal
toimus koolisisene korvpalli-
tu rn i i r .  Seoses  koo l i
"pagendusega" peeti mlin-
gud Sdbrahallis. Sedav6rd
konalikes tingimustes pole
turniiri ilmselt eales korral-
datud. Klassid olid jagatud
kahte alagruppi, m6lemast
piiases edasi 2 parimat. Pool-
finaalides said kokku llCja
I lB ning l2A ja l2C, finaalf
edasi liiinud I lC ja l2C va-
heline mat5 liikati edasi iile-

iinnaliste meistrivOistluste
l6puni.

Jaanuari l6pus algab p6hi-
kooli poiste korvpalliturniir
Sprite Cup, gi.imnasistid
alustavad Vichy Cupiga
veebruaris. Juba toimunud
l0 oliimpiastarti v6istluse
ametlikud tulemused on esi-
algu teadmata.

Traditsiooniline suusapiiev
Itikkub lumepuudusel mtiiira-
matuks ajaks edasi, p6hikoo-
li dpilased liihevad selle ase-
mel 20. jaanuaril uisutama.
Koolisisene v6rkpalliturniir
toimub kevadel GAG ruumi-
des. Lisaks on tulekul ka
iga-aastane vilistlaste ja 6pi-
laste m66duv6tmine korv- ja
v6rkpallis.

fieaefi Poiss 4
Reaalainete

pfleva parimad
fiitisikas

;to Kaarna 88 30p
ido Salis 8A 29p

Vijar 8A 28p
i Ossinovski 8A 28p

rik Kodu 8C 28p
iMalmstein 8C 26p

er S6najalg 9C 30p
nKenk 9C 29p
Alas 9824p

f Alas 9C 24p
nart Kitt 9C 23p

Saul 9C 23p

Sepp 10447p
i N6mme 10444p

Sova 108 41p
Ploompuu 108 40p

Proosa 10A39p
Puusepp 10A 38p

Tamm 118 35p
n Einpaul 114 33p

rmas Reisberg 11A 31p
res Seiman 11A 30p
ri Paeveer 11829p
ia Valdmaa 118 29p

Aasnra 11429p

Valtna 12434p
iido Naruskberg 12A 33p

Ero 12432p
Kaasik 12A32p

ulev Reisberg 12432p
eefe Gornoi 12C 31p

Arvamus:
Gustav Kalm

Uks asi on kindel, n6me on
kiiia teises koolis. Tegelikult
ei ole sellel ju mingit vahet,
millises majas sa koolis
ktiid, ikha on ju needsamad
reaali 6petajad, noh ja jlig-
mise aasta saame loodeta-
vasti jalle oma vanas heas
koolimajas kdia. Lihtsalt
oma kool on harjunum ja
mdnusam. Muidugi aetakse
k6ik kiipsud seinal ja puru-
nenud asjad meie kaela. Aga
jdrgmine aasta saadetakse
vist 21. kool meile oma koo-
li peale, nii et kujutage kui-
das meil siis olema hakkab:
tuled rahulikult kooli, liihed
oma klassi, sul on teistsugu-
ne tool kui tavaliselt. Poetad
tunni algul ndtsu laua alla ja
jlirsku tunned, kellegi teise
roosad ja helerohelised niit-
sud, siis mlirkad lauale
vildikaga jiietud teateid, na-
gu "Vitja loves Maria",
"Joosep is sacs" v6i

lnimene harjub kdigega
"Kaamel ruulib", istudes
tunned veel kuidas sinu too-
list on saanud kiiktool, kuna
keegi eelmises vahetuses
peksis seljatoe lahti. M6elge
niid siis ise ka sellele, mis
tunne v6ib tegelikult GAG-I
olla.

Gustav Adolfis ktiimisel on
palju miinuseid ja plusse
ning ma loetleksin hea mee-
lega m6ned neist. Sdtiklas
saab n6medamalt suua kui
meie oma koolis, kuid seal

- on puhvet. Valgustus oh
k6va aga klassid kajavad.
Kahjuks ei lasta meid ar-
vutiklassi, see eest on aga
neil k6vem vOimla kui
meil Reaalis. Peab kand-
ma vahetusjalanOusid.

Aasta alguses oli Reaalil
vdike tiili GAGga, mis la-
henes. See tiili niiitas seda,
et kui Gustav Adolf tuli
Reaaliga iilbama, siis nad
said oma karistuse. Mis
jiirelduse me sellest teha

vdime, mina jiireldan sellest,
et Reaal on k6vem kool kui
GAG.

Tegelikult ei ole sellel ju va-
het, mis koolis me kaime,
peaasi, et ktiime koolis ja
saame targaks v6i jddme lol-
liks, see on minu arvamus ja
ma arvan, et paljud ei n6ustu
sellega aga see on juba nen-
diendi mure.

Kinopdev
ll. jaanuari hommikutunnid Koosviibimise l6pus niiidatud
sisustati 12" ja l2b klasside 6pi- 6petlik filmiprogramm oli kok-
lastel kinos Sdprus, Tartu Rahu ku pandud 1920.-1930. aasta-
80. aastapiievale piihendatud test pArit kaadritest. Hoolimata
meeldetuletusega. Vabadussdja sellest, et nii m6nigi Opilane
ning iseseiswsaja alguses teh- mustvalgete filmil6ikude ase-
tud kolmest ptidrdelise idhtsu-, mel v[rvilisi uneniigusid jdlgis,
sega otsusest (mist6ttu Eesti saime teada, kuidas toimus all-
iseseisva riigina paarikUmneks veelaevadel "harjutustegevus"
aastaks p0sima v6is jiilida) k6- ning , et 1937. aastal avati Je-
neles ajaloolane ja poliitik Kiil- ruusalemm - Tallinn - Helsinki
lo Arjakas. Tolle ajastu meele- lennuliin.
olu tekitasid pillimehed vaba-
duss6jaaegsete lauludega. l r  '



"Vdikse" maja 6pilaste tulevikuplaanid
Kui ms sasn sau-
Fgks...

Suureks saades pean ma teadm4
kelleks ma saada tahan. K6ige rohkem ta-
haksin dppida juurat, et
saada advokaadiks. Esiteks
pean vliga haisti inglise
keelt oskam4 sest tahan
minna Londonisse 0ppima.
Just selle pfuast 6pin aasta v6i kaks inglise
keelt ja alles siis vaatan, kes minust tildse
saab. Kui olen Opingud Londonis l6peta-
nud, siis soovin endanimelist advokaadi-
bUrood. Selle nimi oleks "Rebeka advokaa-
dib0roo". Ma ise tahaksin sarnaneda Ally
McBealiga, aga ainult natukene.

Minust v0ib saada ka vandeadvo-
kaat. See oleks ka muidugi huvitav, aga
olen jubd kaks vOi kolm aastat unistanud
pliris-advokaadiks saamisest. Rebeka
P6ldsam 4c

Ma ei teagi tApselt, kuna ma suu-
reks saan. V6ib-olla olen ma juba kiillalt
'suur siis, kui kooli l6petan. Kooli l6peta-
des olen ma 18. Nii vanalt v6in juba k6ike:
minna, kuhu iahan v6i olla seal, kus ise ta-
han. Peale kooli l6ppu ei 6pi ma vilt Uhtegi
piieva. Elaksin hoopis hea meelega lObusat
elu. Kahjuks on suureks saades mul igasu-
guseid kohustusi ja muresid. Tuleb leida
t06koht - selle jaoks on vaja head haridust,
muidu on hea t66 leidmine raske. Piiris ko-
jamees ei tahaks ka olla. Tegelikult mulle
tundub, et ma ei tahagi suureks saada, sa-
mas ei taha ka v6ike olla. Laps olla on vii-
ga hea. Hea on ema ja isa kliest raha kiisida
ja muretult kommi siiiia ning muud huvita-
vat teha, mis lastele keelatud on. Siim Si-
pelgas 4c

Kui ma suureks saan, siis hakkan
ma kindlasti ttiol kliima. Oma tervise eest
hoolitsen htisti, sellepiirast liihen seketd-
riks vOi panka t00le. Kui minust pedks saa-
ma tulevikus tiihtis isik, siis sellist k6ne ma
kiill ei peaks nagu see: "Austatud rahvasja
Riigikogu, niiUd liihen ma erru." Tahaksin
minna reisima paljudesse maadesse, nagu
nditeks: Inglismaale, Hiinasse, Rootsi,
Soome, Liittija veel paljudesse kohtadesse,
kus parasjagu usuhulle v6i s0da pole. Ela-
da sooviksin ma oma majas, mis asub ke-
nas, vaiksesja looduslikus kohas, aga linna
lehedal, et saaks linnas tdOl k6ia. Linnas
tahaksin ma igal juhu ttidtada. Minu maja
peaks olema kolme korrusega. Kindlasti
oleks majal suur r6du ja ilus aed, kus kas-
vaksid kaunid tulbid, sinililled ja krooku-

'Pdris kojamees ei tahaks ka olla
... " katkend Siim Sipelgase jutust.

sed ning marjap66sad. Kadi Tuum 4c

Tahan saada diplomaadiks, sest siis
saab palju vdlismaal elada. See amet on ka
selle pdrast hea, et ma saan Eestit tutvusta-
da. Ma elaksin oma perega Ameerikas v6i
Prantsusmaal. Ma tahaksin oma maja. See

maja, kus
ma ttidtan,
on Eesti
s a a t k o n d .
Siis kui ma

Eestisse tulen, ldhen klassivendadele k0lla
ja riiiigin neile oma muljeid. Minu meelest
oleks see vahva t00. Mart-Rasmus
Puur 2b

Suureks saades muutub mu maailm
tiiielikult, mina ise ka. Ma kasvan suure-
maks ja saan vanemaks. Ma pean ema roh-
kem aitama ja enda eest ise hoolt kandma:
pean ise endale soengut tegema. Kerttu
Kruusma 2a

Kui ma suureks saan, teen kOvasti
tddd. Ma hakkan leiutajaks. K6igepealt
leiutan masina, mis tOOtab ktidgis ja teeb
mitut asja korraga. See masin on pliris suur
ja neljakandiline. Ta teeb k6iki selliseid
tdid, mida ema teeb ta-
valiselt kesitsi. Tal on
0heksateist nuppu ja
iga nupu all on kiri, mi-
da ta teha suudab. Veel
leiutan ma kella, millel
on telefon mis niiitab
selle inimese pilt i , kel-
lega sa rii6gid. See kell on must ja nii suur,
et ekraan mahub hiisti peale. Kui tahad,
v6id ka ilmateadet ja uudiseid kuulata.
Laur iVarmann 2b

Ma hakkan kindlasti viiulit ja kind-
lasti ka klaverit mdngima, sest muusika pu-
hastab hinge. Minu tddks oleks sisekujun-
dus - ma soovin ema firmat edasi viia. See
soov ei ole ktll kindel, kuid ma tean, et si-
searhitekti tit6 sobib mulle.

Ma arvan, et mul on ka perekond.
Minu mees v6iks olla blond ja kui me rei-
sile ldheme, siis tuleb ta valge limusiiniga
minu maja ette. Loomulikult v6ib ta tulla
ka mustaga, kuid see on rohkem matuse-
auto moodi. Muidugi on mu mees t6iikas
ja hoolitsev. Ma soovin elada sama suures
majas kui Clinton, sest see on ilus ja avar
maja. Minu unistuseks on suur vannituba -
selle 6dres on diivanja keskel vann. Suures
toas on palju 18. sajandi m00blit. Minu
kodus vOiks olla palju suurte lehtedega lilli
ja hlisti palju teenijannasid, kes vahetpida-
mata lillelehti puhastavad. Minu peres

",.. et aju tuleb vdikseks teha ja
suurde yarbasse paigutada,
sesf por.sid kolgivad riksfeise
piiid ja need saavad kahjusta-
da."Agnes 3a

valis Mais Roht
vOiks olla: kaks last - poissja t0druk; kaks
kassi - Koon ja V6ikenahk. T0druk oleks
hdsti armas, nagu kartul ja poiss nagu por-
gand. Ma soovin, et nad ktiiksid samuti
Reaalkoolis.

Selline oleks minu perekond ja illd-
se mu elu suurena. Mari Lainvoo 4c

Milline on minu kool
tuhande aasta pdrast?

Mul on kaks varianti. Esimene on
selline: kool on ikka oma koha peal ja re-
montimata, alles tuhat aastat hiljem haka-
takse seda remontima. Viiike maja on nii
suur, et k0ik kolivad sinna. Ja kOik on nii
nagu praegu - remondi lOppedes on k6ik
vaimustuses - maja on nagu loss. Klassi-
ruumid on suured nagu saalid, koolinraja
ise on seest vdga mugav: sees on sohvad,
telekad, arvutid ilusad tapeedid - nagu
muinasjutus. Ei tohi ainult unustada, et see
kool on, mis sest, et mugav.

Teine variant on selline: praeguse
kooli koha pea! on ilus park ja keegi ci tea-
gi, et seal kunagi kool oli. Lapsed kliivad

seal mdngimas ja
vanurid jalutavad
ringi. Selles par-
gis on ka koht,
kus on palju roni-
mispuid, sest lap-
sed tahavad roni-
da ka. Pargis on

ka koht, kuhu v6ib koeri viia, sest kui nad
kliiksid m60da parki ringi, v0ib juhtuda, et
m6ni laps astub kaka sisse ja ega see kelle-
legi ei meeldiks. Kti l l i  Linde 3a

Ega seda kooli enam tuhande aasta
piirast pole. Sellel ajal kiiivad asjad nii, et
kui laps s0nnib, opereerib robot lapsele
suurde varbasse iihe jublaka, mis sisaldab
vastavalt vanemate soovile dppeprogram-
mi: kui nad tahavad, et nende laps saaks
mingiks kuulsaks inimeseks, opereeritakse
teatud kohta veel teine jublakas, mis seda
v6imaldab. See Oppeprogrammiga jublakas
opereeritakse selleplrast suurde varbasse,
et siis, kui veel arstid opereerisid, otsusta-
sid nad, et aju tuleb vdikseks tehaja suurde
varbasse paigutada, sest poisid kolgivad
Uksteise peid ja need saavad kahjustada.
6ppeprogrammi valivad vanemad, sest
neid on erinevaid. Programmid on kokku
pandud tarkade inimeste poolt. Uks selline
punt ongi kool, rohkem seda kooli ei ole.
Nii j6uavad minuni teadmised aastal 3000.
Agnes 3a

Reaali Poiss tdnab k6iki 6pilasi kaast<i6 eest !



Beaali Poiss 6
Matemaatika ilu, v6lu ja valu

Ki rj utatu d I iita i n ete p deval

Tean, et v66rastega ei to-
hi riiiikida ega kaasa minna, kuid
matemaatika oli erand. Ta lum-
mas mind. Kdik need aruud ja
valemid kumasid kui tiihis66
mulle niikku ning ma tundsin
kuidas mul vdi-
kesed logaritmid
m6oda selgroogu
tulisjalu alla
jooksid, Olin vo-
lutud, suutmata
oma jalgu ja var-
baid liigutada.
Aksnes sdrmed
kl6bistasid vttle-
dalt kalkulaatoril
ning keeleots niisutas tuhk-kuivi
suunurki, mis suulihaselt niiskust
saades suure valge kasena ma-
temaatika vihikusse ilalompe til-
gutasid.

Veel kunagi varem ei ol-
nud ma seisnud millegi nii ilusa
ees, kui seda oli matemaatika,
Minu siida pupeldas trigono-
meetrilise graafiku k6igi nelja
veerandi vahel ning moodustas
sinna naerusuiseid paraboole,
mis 1ndsale reaalainele armus6-
numeid sosistasrd Olin kui ruut-
juurega maast lahti kistud ning
ei tundnud kindlat pidet kusagil,
kuhu astusin. Jalge all oleks ol-
nud justkui, mille pulbitsevas
musfuses siinused ja koosinused
oma jagatistest tangenseid hau-
duvad. Vd)risesin iile kere.

Mida aega edasi, seda tw

gevamaks liiksid minu tunded.
Tundsin, et seisan [iha raskema-
te iilesannete ldvel, kuid ma
ihaldasin kogu hlngest neid la-
hendada. Olin saanud osahul-
gaks matemaatikas ja valmis

moodustama te-
maga summaruu-
tu.

Siis see
- hdvisin

oma armastuses.
Pures in oma
hambad kivikdva
pi ihk l i  vastu
praktiliselt tiihi-

hulgaks, mis haigutava kuristi-
kuna mulle kaledat hingelhku
ntikku l6Stsuta'sid, uppusin trigo-
nomeetriasse. liilgid v66rlahen-
did imesid mu ajust mdistuse-
mddu ning minu arukus taandus,
Matemaatika oli minci ltaavanud
ning randmeid soonivatesse va-
lemitesse aheldanud. Olin akvaa-
riumist haaratud kuldkalana
pannile praadima pandud ning
kustutasin pisaratega tulekeeli,
mis mind lakkusid. Olin viidud
teisele poole vdrdusmdrki, kus
sirge sihis paralleelsete kriipsu-
dena ilutses sdna: "kahemees",

Enam iial e:i ltihe ma v66-
rastega kaasa, veel vdhem v\tan
neilt vastu kingitusi vdi armun
neisse. Olgu nad nii ilusad ja v6-
luvad kuitahes, Ma ei taha valu-
salt haavuda.

Kalev Vapper (118)

iitdsus tunneb interujueeritavat, Efkki

OtSmani, kui laugat, Reaalkooti 6pitas-
tele on ta eelkdige siimpaatne bioloogia
dpetaja.

Millise hariduse omandasite?
Kdrgharidus, ldpetasirr TU bioloogia-geograafia
teaduskonna bioloogina 1991. a.

Millal avastasite oma kire laulmise.vastu?
Laulmas miletan ennast juba lapsep6lves. Teadli-
kult sai tegelema hakatud 0likooli ajal.

Kui saaksite vahetada praeguse elu iidoli(te)
oma vastu, kas teeksite seda?
Ma ei vahetaks oma elu mine kellegi omaga. Iga
inimese elu on suur kingitus ja katsumus, mis on

^-juSt ja ainult usaldatud temale. Unistanud olen ma
muidugik6igest.

Kas te armastate olla inimeste huviorbiidis?
Piiratud koguses. Usun, et olen iipris hea suhtleja,
kuid alati on mul olnud parem suhelda vtiiksema
kui suurema seltskonnaga.

Kas olete rahul oma t06ga dpetaja ja muusiku-
na?
Ei oska Oelda, kaua mul kahte isandat teenida las-
takse ja kaua ma ise jaksarr. I(uid tbesti, rhulle
meeldivad ttiOd, mida rna teen.

Miks valisite pedagoogi elukutse?
Ma pole kunagi pedagoogi kutset valinud. Ulikoo-
lis oppisin bioloogide teoreetilises s.t. tulevaste
teadlaste harus. Peale kdrgkooli ldpetamist m6tle'
sin, (kuna mul oli tol ajal Tartus edu) et hakkan
ainult esinema, kuid ajad olid igas m6ttes rasked
(1991-1992) ning ma tahtsin, et mul oleks rningigi
kindlus. Mu vend 6ppis Lasnamae Uldgtirnnaasiu-
mis, neil polnud bioloogia dpetajat. Ldksin, ning
niiiid niiete, 6petan juba kaheksandat aastat jarjest.

Mida tulevik teile toob?
Arvan, et palju huvitavat ja usun, et ka minu edasi-
ses elus on koht Reaalkoolil.

Kiisitles Karin Leet

Parabooli laul sirgele!
Helen Kaasik, matemaatika
6petaja
Puuduta mind puutepunktis,
ole mulle puutujaks!
M u ud a v aikselt t6u su n u rka,
ldhenedes piirile.

1petajate i)tlused:
e "Kui leie kogu neg pltirisete, siis mina llihen segadusse!"

pahandas 6p. Otsmann.
o "Ktti teie kloss (Il) oleks keeldunad, oleks Reaalkool mi-

nemsta jliiitrud ja oleks liiirtud mdni 11. klass!' selgitas
Tiia Luuk.

. -Palju muailmus vetiksid on?
- Silaks.

. t'Nii, ptutente edasi!" dp. Talts

1pilaste iitlused:
. "... lund on nagu riigikogtt - kdik magavud v|i ei ilnu

lildse kohsle."
c "Kas mo kuulsin ta hlililes ininilikkuse nooll.." ntdtles

naiivne koolilaps, kui tundus, et dpetaia eijcita peaaegu

mitte midagi kodus dppida.
o "llile tuhame kiill, aga ei oska! " kommenteeris dpilcne

terve klassi suhteid vene keelega.


