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Katsetajaid iile keskmise

Ule selle ukse
live ei pea 18.
mirtsil kat-
setel kiinud
enam astuma.

REAALI P0ISS-

Hool imata sel lest,  et
Reaalkool ei paikne sel
aastal just kohas, kus teda
nlgema on harjutud, toi-
musid ka tinavu kevadel
siiseastumiskatsed tuleva
aasta kiimnendatesse klas-
sidesse.

Katsetajaid oli kokku
tulnud pea majatiis. "Kui
rahvast oleks olnud veel
rohkem, tulnuks ndhtavas-
ti ka sorikla kasutusele
v6tta," rd.dkis Reaali Poisile
katsete korraldamisel osa-
lenud 6petaja Talts.

Reaalkooli v6imaliku
g i imnaas iumihar iduse
saamise kohana vaatlevate
noorte hulk, 475, rii i igib
iseenda eest, et ktimnen-
datesse klassidesse sisse-

12.mir ts i l  aastal  2000 toimunud 100
Pieva Ball algas tantsuga, mida k6ik
paarid tantsima olid sunnitud. Esimene
pidulik tants kestis umbes 5 minutit ning
iai k6ikidele oma ainukordsusega
ajusoppidesse pesitsema

Eksamiperiood
algab 15.aprillil

Sellel aastal riigieksamite
korralduses suuremaid
muutuseid ette nlha ei ole.
Nagu eelmistelgi aastatel
on esimeseks eksamiks
l6pukirjand, mille kirju-
tavad abitur iendid 15.
aprillil.

Jdrgmised abiturientide
bksamid (inglise keel, vene
keel, saksa keel, matemaa-
tika, fiiiisika jne) toimuvad
alles mais-juunis.

Kiill aga on muutunud
nooremate giimnaasiumi-
Hasside eksamite kord. Kui
varem piiiisesid 10. ja 11.
klasside l6petajad vaid iihe
eksamiga - tavaliselt ma-
temaatika vdi ftiiisikaga,
siis niiiid tuleb eksameid
teha kaks. Onneks saavad
teise eksami ainet 6pilased
mingil mddral ise valida.

saamine on muutunud ras-
kemaks kui eelmistel aasta-
tel. M6ned v6ivad arvata,
et Reaalkooli 6ppeedukus
ja head 6petajad on siia
kutsunud tavalisest roh-
kem rahvast, kuid kahju-
tundega peab tddema, et
tegelik p6hjus paistab ole-
vat uue maja valmimine.

Sel dppeaastal v6etakse
kooli juurde 139 6pilast,
nende hulgas 15 viienda-
tesse ja 36(iiks klassikomp-
lekt) seitsmendatesse klas-
sidesse, lisaks veel l.-sse
klassi astujad. l0.-ndatesse
klassidesse komplektee-
ritakse 3 klassi, kus iga-
iihes on 36 Spilast, nendest
88 katsetegaja teised otse -
neljade-viitega.

Tipsemalt  s isseastu-
mistest loe lk 3.

Reaal kool fiitisikas edukas

Tallinna Reaalkool oli ka
oliimpiaadide l6ppvoorus
edukas. Saadi hiiid tulemusi
k6ikides ainetes, kuid tahaks
ira mlrkida saavutused
fiiiisikas. Selles autasustati
Jaanus Seppa ( lOa) HM 2.
jiirgu ja Ants Aasmad (1la)
HM 3. jiirgu diplomiga ning
Radu Rekup (12a) sai TTK
diplomi. Uuema informat-
siooni kohaselt on Jaanus
Sepp kutsutud ka Vene Fiide-
ratsiooni fiiiisikaoliipiaadile
Eestit esindama. Viimasena
toimunud bioloogia oliim-
piaadil l i iks Reaalkoolil
suhteliselt hiisti . Loodame,
et ka jdrgmistel  aastatel
liiheb meil sama hiisti. kui
seekord.

Jdmiste nidalate
siindmused koolis

15.apdll
kell 10.00 - 16.00
Riigieksam - kirjand
l9.apdll
6.Hassi tasemetiiri emakeeles
2l.aprill
Suur Reede
24.aprill
l2.klassi matemaatika
proovieksam
29.aprill
Ernst Peterson-Sdrgava
siinniaastapieva tdhistamine
l.mal
Kevadpiiha
3.mal
6.klassi tasemetiio
matemaatikas
4.mal
Kevadkontsert
5.mai
l2.klassile hinded vllja.
8.mal
Spordipiiev
10.mai
12.Hassi eksam muusika-
ajaloos, uurimustiitid
kunstiajaloos
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Juhtkiri
Meie ees laual lebasid piiris uued ja p[-

ris kenad paberid. Pisike laud oli nende
all lausa lookas. M6tlesime, et kui oli nal-
japdgv, siis teeme ka nalja. Vdtsime pa-
Fg4a pisikeselt laualt ja viisime elurbng-
kliku.
_ Vdriseva kdega oli keegi kirjutanud nei-
le vaevumdrgatavad s5nad. Vaevumdrga-
tava katsena oli keegi valmistunud t6eli-
seks lahinguks, viimseks v6imaluseks
koolis midagi korda saata. Niiiid on vdri-
sevad k[ed k6igile ndha.

Hinge jdi tundmus, nagu oleksime mi-
dagivalesti teinud - oliilnad ju nii uued
ja nii kenad. Niiiid on nad lugejate nll-
jaste silmade vahelt liibi kiiinud ja kao-
tanud osa oma sdrast, kuid, mis p6hiline,
nad on midagi saavutanud, midagi 6ppi-
nud. Nad teavad niiiid, et alati ei 

-oleff

vaja olla nii uus ja nii kena ja et enne tu-
lekut oleks nad pidanud ikka korraliku
kuju omandama.

Ent niiiid on nad liiinud. Kuigi laud on
veel pisut lookas, pole ometi kedaei. kes
suudaks neid kok[u lugeda. t-lkskdii<, ke-
da me ei valiks v6i keda ei valiks me
naabrid, paberid on oma biirokraatlikul
teel peaaegu viilja j6udnud viimaste
peatuspunktideni.

Miks on koolil oma ajaleht? Miks kodu-
lehekiilg? Miks paljudel 6petajatel mo-
biiltelefonidf "la miks iLkigi on kooli-
sisene infoliikuvus hakanud paranema
alles kooliaasta l6poedes?
Pole kasu k6retas6mel tehnolooeiast. kui
sellele pole all-a panna lihtsat, t<riia naaa-
vaj alikku, struktuuri. Ilma teatud reeglis-
tikuta hakatakse omapead tegutsema
ning heatahtlikud iiritused ei kanna vilja,
sest infoga maetakse k6ik siiiitud kuula-
jad, kes informatsiooni rohkuse tdttu
millestki aru ei saa.
Et kool saaks rohkem kasu oma kommu-
nikatsioonivahenditest peaks tjr k6ige-
pealt alustalad korda tegema. Onneks on
need viimasel ajal k6vasti paranenud.

Reaalkool Tallinna teine

ne, kuid mdletan, et um-
bes aastal 1965 oli pdeva-
korras Draamateatr i
poolsele spordiviljakule
ujula ja vdimla ehitus. Sa-
nitaarremont tehti kooli
100 aastaseks juubeliks.

See, et Hain Hiieaas pi
das direktorina plaane
kool ihoone renoveeri-
miseks on kiill6ige, kuid
aasta ei olnud siis kiil l
1960.

Olge ikka tublid ja iili-
agarad, aga v6tke vaja-
dusel aeg maha, et fakte
kontrol l ida! Reaal ikad
peaksid jiiiima ikka realis-
tideks.

85.  lennu v i l is t lane
Anne

Reaali Poisi toimetus
vabandab siiralt kdigl luge-
jate ees juhtunu pdrast ja
lubab tulevikus faktide
kontrollimisel hoolsam
olla.

vaks, seis oli pidevalt suh-
teliselt tasavlgine ja m6-
lemad v6istkonnad "miit-
tasid" ni i ,  mis j6udsid.
Vaheaj ale mindi GAG viii-
kese eduga. Teine poolaeg
kujunes veelgi pingelise-
maks kui esimene, vahe
vlhenes mitmel korral
lause m6nepunktiliseks,
kuid kahjuks suutsid GAG
miingijad vahet ji i l legi
suurendada. Mida minut
edasi, seda selgemaks sai,
et  l i isk kipub langema
Reaali kahjuks, ja nii ka
juhtus (nagu juba mitmed
aastad ennegi), et Reaalil
oli seekord vdhem 6nne
kui GAG-il. Kuid pole
midagi, jlirgmisel aastal
iiritame jiille ja siis v6idab
juba Reaal!

Reaali Poisile saabunud kiri
Lugupeetud i i l iagar

kollektiiv!
Lugedes viimast "Reaali

Poisi" numbrit, mdrkasin
kurvastus ega faktivigu
artiklis "Reaalkooli suure
maja ehitus".

1960.a. oli kooli direkto-
riks hr Tsogankov (hiiiid-
nimega Pa?a), kes oli koo-
li direktor kuni aastani
1970. 197 0-1976 oli Reaal-
kooli direktor hr Raadik
ja alates 1976.a. hr
Hiieaas, kelle eesnimi on
Hain, mit te Ain. Hain
Hiieaas oli, minu teada,
siindinud 1937.a. ja ma ei
ole kindel, kas ta 1960.a.
Tal l inna I I  Keskkool is
(praeguses Reaalkoolis)
tiiotaski. Kindel on see, et
1970.a. oli ta fiiiisika 6pe-
taja ja meie 118 klassi-
juhataja.

V5imalik, et ka 1960.a.
peeti kooli remondi plaa-

IAURI PAEI'EER-
5. aprill oligi see tore

pdev, mil v6is jiille niiha
juba traditsiooniks kuju-
nevat Tallinna koolinoor-
te finaalmlngu kahe vana
rivaal i  GAG-i ja
Tallinna Reaalkooli vahel.

Kuna m6lemal kool i l
olid tunnid tol piieval lii-
hemad, siis kogunes miin-
gu alguseks kohale selline
hulk rahvast, mida juba
paar aastat pole nihtud.

Ja kui l6puks k6las koh-
tuniku mdngualgusest
milrkuandev vile, siis llks
lahti t6eline p6rguldrm
(siinkohal suur aplaus
Reaali poolehoidjatele).

Mdngu esimenepoolaeg
kujunes kiillaltki p6ne-

Reaali Poiss
Nr4 (18) apfi l l
Tallinna Reaalkooli
ajaleht
Reaali Poiss ilmub
iga kuu mahus 6-8lk
ja on tasuta

Vastutav toimetaja:
Toimetaja:

Joosep Simm
Andres Kauts

Kujundus: Jiirgen Einpaul
Tark mees taskus: Urmas Reisberg
Kodulehekiilg: http://www.real.edu.eelrp/
E-mail: rp@real.edu.ee

Reaali Poisi toimetus dnnitleb
k6iki siinnipdevaks valmistuj aid.
Harda Alet
HeliAhuna
MaiaTakker
Silvi Soovik
Niina Karamkova

19.04
20.04
02.05
04.05
11.05
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Esimene kokkupuude Reaalkooliga
H.KATSETAJ

Ah jaa, needkatsed..
ma teadiin kindlalt, e;
ma ei saa sisse. Niiiid
aga kutsuti vestlusele.
Nii et siis Reaalkooli.
Eks me nde, mis edasi
saamahakkab.

Alustame siis sellest
laupdeva hommikust,
mil ma veel viimaseid
sekundeid fi.i i isikat
6ppisin. Seejdrel veeti
mind N6mmele, ndi-
dati mingi kollase maja
poole ja iieldi, et n[e,
mine sinna. Jah, Reaal-
kool pidi see ju olema,
silt ukse kdrval oli
t6endajaks. Kui ma
iildse 5igesti lugesin,
sest eks mul vdike nirv
ikkaka sees oli. No mis
siis tehti - k6igepealt
andsin ma jope riide-
hoidu. Si is saadet i
mind trepist tiles tei-
sele korrusele, kus
v6eti tunnistuse koopia
iira ja kiisiti nime ka.
Vastu anti mulle mingi
lipakas, kuhu oli num-
ber peale kirjutatud.

Keskast4g igaaastane moeetendus jii seekord ruumikitsikuse t6ttu
pidamata. Ulelinnalisele moekonkursile "Sedamoodi 2000" valmistasid
kollektsiooni eelmise aasta v6itjad, niiiid siis juba 88 klassist.

Kaks pdeva kestnud eelyoor KanutiAia Noortemajas selgitas 11 fi-
nalisti, nende hulgas ka Reaalkooli kava "Stiilitult stiilne".

Sakala Kultuurikeskuses peeti maha vdgev moepidu. Konkursi v6itis kiill
kunstikooli loominguline kollektiiv, aga meie tiidrukud olid ka fantas-
tilised.
Aitih Elina, Kristi, Sirli, Tiina, Triin, Kristiina, Jana ja Karin!

Ekstieini. No ega mina
muidugi ei  teadnud,
mida selle lipakaga teha
tuleb. Siis aga seletasid
m6ned inimesed natu-
ke si tuatsiooni ja ma
sain aru kiill. Koridori
peal kisati, et sellele
paberile ei tohi midagi
kirjutada. Ma ei kirju-
tanudki.

Niisiis kuna mul selle
peal"2" kirjas oli, kiisti
mul minna klassi nr. 2.
No otsis in si is k lassi
iiles, kell sai kiimme, asi
liiks lahti. MSned kat-
sjtajad jiiid hiljaks ka.
Opetajad ajasid pdris
toredat juttu.

Alguses jagati kdtte
matemaatika iilesan-
ded. Nel i  neid ol igi .
Muidugi oli iiks iiles-
anne l ihtsustamine,
mida ma vihkan ja mis
mul kunagi hiisti vdija ei
tule.  Kaks i i lesannet
olid vlga lihtsad. Vii-
mane oli mdnus pdhkel,
mida nautida v6is.

Vahepeal astusid sis-
se mingid suva inime-
sed ja kiisisid mingitelt

suva inimestelt siinni-
aega. Uhe korra maini-
ti, et siinniaasta kohale
ei tohi 2ooo kirjutada.
Vahepeal korjati neid
lipakaid, mida tunnis-
tuse koopia ja nime vas-
tu anti.

Fiiiisika kohta niipal-
ju,  et  i i lesanded ol id
kahel lehe poolel. Mina
sain selle teada alles
peale katsete lSppu
s6braga arutledes. Hil-
jem mainiti mulle, et
ma polnud sugugi esi-
mene, kes taolise vea oli
teinud.

Eesti keele kohta pole
midagi <ielda, lihtne oli.
Pidi ainult vahet tege-
ma i-l ja jJ, sellega sain
mahakkama.

Kiita v6iks seda, et
kuigi tulemused lubati
aval ikustada reedel,
oi id need juba nel ja-
pleva 6htul internetis
vriljas.

See k6ik on ntiiid
m6ridas. Ka vestlusel
kflidud. Fiinniklubile :
kohtumiseni jdrgmisel
aastal.

Algus lk 1
Sellel aastal on Tallinna

R.eaalkool ka rohkem arves-
tanud maa ja ldrelinnade
kool idega, kus hinded on
head, kuid teadmiste hulk
vdiksem kui kesHinna kooli-
des. Nimelt katsetati meie
koolile uudset koefitsiendi
siisteemi, millega heade hin-
netega 6pilased oiid eelisjiir-
jekorras kehvema keskmise
hinde omanikkudest. Niiiteks
kdikide viitega ja m6ne nel-
jaga Spilaste sisseastumis-
katsete punkti summa kor-
rutati 1,5-ga, kusjuures kdi-
kide kolmedega dpi laste
punktisumma jiieti samaks.
Veel tasub r6hutada, et kli
tumishinnet ei arvestatud.

Ulesannete raskusaste oli
eelmiste aastate katsetega
v6rreldes tavaline. Nagu alati
olid ii lesanded koostatud
programmiga arvestades ja
teiste aine6petajatega kon-
suiteerides ning vajasid vaid
natuke m6tlemist.

Sisseastujate iildine tase ei
ole iildse halb. Seda arvasid
ka 6petajad - vaadates esime-
se 88 6pilase fiiiisika ja mate-
maatika punktide summasid,
iitles 6p. Talts: "See ei ole ju
n6rk."

Tallinna Reaalkooli sisse-
astumiskatsetel sai parima
tulemuse Saku Giimnaa-
siumi neiu Lili Madissoon,
kes kogus matemaatikas
maksimaalsed 50, fiiiisikas
18 ja eesti keeles 19,5 punk-
ti. Kokkuv6ttes kaotas talle
vaid iihe punktiga Reaal-
kool i  noormees Sander
S6najalg, kes oli kiill tuge-
vam fiii isikas, saades 24
punkti kolmekiimnest, kuid
seevastu n6rgem mate-
maatikas. Matemaatika
i i lesanded lahendas 50
punkt i  vdir i l isel t  ka 2l .
kooli 6pilane Catlin Kirna,
pisut n6rgema eesti keele
testi tulemuse t6ttu pidi ta
aga leppima kolmanda
kohaga.
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Huvitavat Reaal kooli aialoost

TERVITUS REAI.ISTI DEIE
OLEV MIKIVER
Aastate sajus ja s6dade rajus
on hea, kuihingelon pide
Eks seda ma tea, see tundub mul hea,
realistidega on side.
Ei seda ma jita, kui liheks ka miitta,
minu kool on andnud muljdu
Siin Malmiis ma v6itlen ja edukalt s6itlen,
sest Reaalist sain teele hea n6u.
See n6u on ilmatu suur, on veelgi mu mdtete juur,
ja tiis on sest minu p6u:
ReaaliVaim on k6ik mul andnud
ja mind siiamaani kandnud
ja kannab edasi
sedasil

Autori tervitus kaasrealistidele, kui autoril puudus v6imalus
osa v6tta realistide kokkutulekust Stockholmis I 983.aastal

ANDRES KAUTS-
BREIT ORTOFF

Pdevast pdeva klime
me koolis - Reaalkoolis.
Auga i i t leme me seda
oma s6pradele, uhkusega
kuulutavad seda meie
vanemad: "Me kd. ime
heas koolis, meil on vana
kool,  meie kool i l  on
vanad tradi ts ioonid."
Palju me aga tegelikult
teame oma koolist. selle
ajaloost? Upris vlhe. Siin
artiklis ongi ptiiitud viilja
tuua m6ned tdhtsamad
Reaalkool iga seotud
asjad.

Poiss

"Poisi" kuju Reaalkooli
kSrval on kindlasti meie
kool i  k6ige tuntum ja
tdhtsam siimbol, mida
austatakse iihiselt k6igil
suurtel  tdhtplevadel.
Skulptuuri kavandi autor
Ferdi Sannamees, mo-
delliks oli meiekooli oma
6pilane. Monument tehti
Vabadussdjas langenud 5
6petaja ning22 6ppur-
s6duri auks. Mdlestus-
mdrk avati 13. novembril
1927 . aastalja piihendati
k6ikidele Tallinna kooli-
des 6ppinud ning sSjas
hukkunute mdlestusele.

1940. aastal v6eti mo-
nument, hoolimata rahva
vastuseisust,  maha ja
viidi purustamisele, kuna
ol i  omari ik luse jaoks
rajatud. Ka peale kuju
mahav6tmist kiiisid ini-
mesed ikka sinna lilli vii-
mas ning kergitasid m6o-
dudes mtitsi.

Rahva suureks 166-
muks suudeti milestus-
mdLrk hiivingust pldsta ja
toodi 1942. aastal Reaal-
kooli juurde tagasi. Taas-
avamine toimus ilma pi-
dustuste ning avaliku tse-
remooniata. 1948. aastal

vdeti kuju taas maha ning
hiivitati. Kuid inimeste
austus monumendi asu-
koha vastu sdilis.

"Poisi" ase oli i lmselt
iiks neid vdheseid Vaba-
dussSja monumentide
asupaiku, mida aasta-
kiimnete viltel ei unus-
tatud, mida visalt ja ptisi-
val t  mdlestat i ,  austat i
ning fihel v6i teisel viisil
mlrgistada piititi. Isa-
maai isel t  meelestatud
kogunesid ikka ja jnlle
"Poisi" platsil - toimusid
rahvakogunemised, laul-
di hiimni, peeti k6nesid.

1989. aastal otsustati
mdlestusmlrk taastada.
Enne monumendivalmi-
mist j6uti teha E. Vrili
"Monument monumen-
dile", mis siimboliseeris
"Poisi" kannatusi ja liibi-
elamisi ning mis siiani
seisis Reaalkooli esimesel
korrusel. "Poisi" taasava-
amine toimus 23. veeb-
ruaril 1993. aastal.

Tallinna Reaalkooli
hoone

Hoone piistitati 1881-
84 rahvusvahelisel arhi-
tektuurikonkursil vil-
javalitud projekti jiirgi,
mille autorid oli arhitekt
M. Hoeppener ning inse-
ner C. Jacoby. 3-korru-
selise, lameda kelpkatu-
sega historitsistliku hoo-
ne peafassaadi liigendab
rustikaalsete pilastritega
portikus, mille l6petab
kolmnurkne frontoon.
Soklikorruse seinapind
on lahendatud rust i -
kaalsel t ,  peakorruste
seinapindu liigendavad
pi lastr id ja karni is id.
Kiilgfassaadile avanevate
aula akende vahele on
paigutatud kariiatiidid
(skulptor A. Volz). Uld-
joontes on hoone siil i-
tanud oma algse plaani-



lahenduse. Ruumid on
paigutatud timber keskse
piduliku trepikoja ja selle
k6rval lebi  I I  ia I I I
korruse ulatuva aula.
millesse galeriina ava-
nevad III korruse kori-
dorid.

Renoveeritud Tallinna
Reaalkool i  hoonele
lisandub (loodetavasti
aasta 2000 suveks) IV
korrus (muutmatahoone
ajalool ist  v i l is i lmet),
taastatakse v6imaluste
piires teadaolevad algsed
virvilahendused.

tipp

Oma lipu sai Reaalkool
juba asutamise ajal .  3
aastat hiljem tuli seda
l innaval i tsuse palvel
iimber teha. Aja jooksul
ja kindlast i  ka v66ra
vdimu poolse isamaa-
l isuse mahasurumise
t6ttu ununest see lipp.

Aastate miiridudes
siindis endistes realisti-
des soov kunagine siim-
bol taastada. Olgugi, et
lippu mdletati,ei suutnud
tdpset kirjeldust keegi
meenutada. Vastupidi -
m6ned mdlestused lipust
olid tii iesti vasturdiki-
vad. Alates 1989. aastast
on Reaalkoolil oma uus
lipp, mille iihel kiiliel on
kooli deviis "tfts k6ikide.
k6ik iihe eest!", kooli 15-
pumdrkja ametliknime-
tus. Teine kiilg on kujun-
datud Tallinna linna lipu
pdhivdrvidega sini-valge
triibulisena

Kooli lippu kasutatakse
riiklikel tdhtpdevadel,
siindmustel ja kooli pi-
dulikel iiritustel. Lipu
kandmise 6igus on l6pu-
klasside 6pilastel.

Hiimn

Reaalkooli hiimni s6-
nad on loonud I lmar
Mikiver (loomulikult
meie kooli Spilane, 16-
petas Reaalkooli tg+0.
aastal  ja elab praegu

Ameerikas) umbes 1940.
aastal. Laulu viis piirineb
s6duri laulust "singeri
masin". Aja jooksul on
hiimni s6nades toimu-
nud ka viiikseid muutusi
kuid iildjoontes on jdd-
nud laul esialgseks. Va-
hepeal oli Reaali hiimni
laulmine isegi keelatud,
kuid siis laudi seda so-
sinal. Niiiid ei m<i<idu iih-
tegi realistide kokkutule-
kut ilma, et see laul ikka
liibi lauldud saaks.

Reaalkoolil on olemas
ka oma r innamdrk ja
s6lg. Rinnamirke jagati
teenete eest, kuid praegu
seda kahjuks rahapuu-
dusel ei tehta.

Reaaliomad
traditsioonid

Lisaks tavapdrastele
tradist ioonidele, mis
kuuluvad enamuse kesk-
koolide juurde on Reaal-
koolil ka paar plris oma
kommet.

Esimene neist on Pudi
rida, mis on tekkinud
6petaja Paul Ederberi
jiirgi. Pudi rida sarnaneb
iseenesest hanereale, kus
kiiiakse tiksteise jdrel,
kuid l isaks tuleb ki i ia
t6siste nigudega, kded
seljal, p<i<irata jiirskude
nurkade all, kiimine toi-
mub miirida seina idrt,
tehes kaasa k6ik seinte
nurgadja avaused. Pudi
rea tekkimise kohta on
l i ikvel  peamiselt  kaks
versiooni:  esimene, et
Pudi kiiskis riis6luse
viiltimiseks oma ftiiisika
tundi tul les 6pi lastel
siseneda iilishaaval, kdies
hanereas. Pudi olevat
isegi aasta alguses kind-
laks midranud rivi esi-
mese ja vi imase poisi .
Teine versioon riidgib, et
Pudi olevat ise sellisel
viisil kiiinud. Aja jooksul
hakkasid 6pilased tema
selja taga k6ndima ning
6petajat jiirele tegema.

Teiseks, alles iipris
nooreks traditsiooniks on
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Tallinna ll Reaalkooli l6pumirgid: Aastast 1944
(vasakul) ja 1939 (paremal)
"Habemepesemine", kus I maalt lahkuma pidanud
iga aasta Ernst Peterson- | realistid pole seda tiht-
Sdrgava siinnipieval I sust kaotanud ka viil is-

"Pum tsiga pum, pum I artikkel Reaali iihtsuse
tsigapum,pumtsigarega I siiilitamisel kaasa. Vast
tsiga pum pum pum, I teab niiiid iiks realist
refre ra, refre ra, reaal I peale selle artikli liibilu-
reaal reaal, hurraa!" on I gemist natuke rohklem
hiiiie, mida vilistlased I oma kooli ajaloost ning
armastavad ikka oma I traditsioonidest ja ji irg-
k6nedel6ppupanna.See I mine kord kooli tirttJs
htiiie on piiri[ ennes6ja I pistab ka kooli miitsi
aegsest ajast kui realistid I endale piihe.
kasutasid seda spordi- | "Reaili Vaimu', t6elist
v6istlustel Reaalkooli I nalet asa ei saa edasi an-vOistlustel Reaalkooli I palet asa ei saa edasi an-
v6-istkonna ergutami- |  da sel iste fakt ide ja
seks. Kuna see hiitid oli I stindmustekirjeldustena,
k6igil peas siis kujunes I see selgub vanade vilist-
sellest Vabaduss6jas I lastememuaaridest,mil-

(29.apri l l i l )  peseb abi-  |  maal.  Ni i  teeutsevad
tuurium puhtaks Reaal- I realistide seltsid nliteks
kooli kdrval asuva "Ha- | Uhendriikides. Kandas.
beme" milestussamba. I Austraalias, Iiootsis ja
Kiesoleval aastal peaks I mujalgi. Ka kodumaal
traditsioon leidma teit- | kiiib koos Vilistlaskogu.
mist teistkordselt. I Loodetavasti aitaslee

re_alistide s6jahiiiid.- _- | lest nii mdnigi on vdga
Koolist on realistid ellu I huvitav. Selgub, et iih-t-

astunud alati iihtselt, I susest, ettevbtlikusestja
_teotahtelisete ning edu- | heast naljast on Reail-
katena. S6ja ajal kodu- | koolis alati lugupeetud.

Fotol on koolis6rmus 1940 / 4t. kooliaastast. Kuigi
kooli kodukorra j irgi oli s6rmuste kandmin'e
keelatud, kanti Reaali sdrmust ikkagi.



Kuidas me kooliga vdlismaal keisime
SUTEV REISBERG-

Orn tuulehoog pai tas
hellalt meie nigusid, kui
kodusadamaga pisarsilmil
hiivasti tuli j i tta ning
luksusl ikul  Finjet i l  oma
Euroreisi alustasime.

Ei hakkagi kirjeldama
kdiki neid P6hja-Euroopa
riigikesi, mis meie jalgade ja
bussirataste alt l[bi klisid,
vaid leiaks end kohe 6ndsalt
Saksamaalt keset iiist mee-
leolukat Hamburgi. Meie
esimene peatus. Nigelav6itu
hostelile vastukaaluks avas-
tasiqre kesklinnast kirgede-
tinava, kus m6Sduka sum-
ma eest endale iioseks kaas-
lasev6is leida. Meie andme-
tel meie grupist keegi siiski
sellele teele ei liiinud ning
rahakoti paksust siii l itati
jdrgnevateks pdevadeks.

Jhrgmine peatus ol i
Miinchen, mis ii l lataval
kombel kujunes meile kui
kodulinnaks. P6hjuseks oli
asjaolu, et  paari  pleva
pdrast pdordusime siia linna
uuesti tagasi ning kesklinn
ja selle tdnavate asetus said
mei le enam kui selgeks.
Mi incheni keskuseks on
I 3O0-kohaline 6llerestoran,
mis ka meie reisigrupi jaoks
populaarseks kohaks osutus.
Mit te6l les6brad leidsid
meeldivad k6hutdidet koha-
l ikus McDonaldsis vdi
BurgerKingis, mis omavahel
konkureerides toitude hin-
nad iisna alla olid viingd.
Vats tuli aga vlga tiis siiiia,
sest ootas jille pikk bussi-
s6it.

Ja oligi paras aeg tutvu-
miseks paradiisiga. Allakir-
jutanul polnud enne reisi ai-
mugi, et see "asutus" maa-
muna peal asub; vastupidi,
kujutasime ette ikka pilvi ja
piiikest. Kuid selgus, et ju-
malik paradiis asub iihes
Sveitsi viikelinnas Rapper-
swilis. 6ises kevad-6hus
istusime sealsel pargipingil,
jalge ees laiumas roman-
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tilisusest pulbitsev Ziirichi
jdrv, mille kallastel idas Ja
ldi ines p6lesid mi l jonid
tulukesed. Linnas oli kdik
lausa hurmav - vaikne,
piinlikult puhas, iiirmiselt
s6bral ikud inimesed ja
suhteliselt tiihjad armsad
tdnavad... Sumeduses mdr-
kasime luiki, t[iskuud, kuul-
sime kirikukellade helinat
ning mekkisime kohalikku
rooga. Parajaks Sokiks kuju-
nes selle eine hind, mis meil
esialgu jalad alt l5i, ent juba
paari piieva pdrast olime

taas rtiiipasse saanud.
Jiirgnes s6it Sveitsi luge-

matutel migedel. Uks tee
viis meid ootamatult armsa
mdekobara juurde, kus
m6nikiimmend aastai tagasi
vlndati James Bondi tihe
filmi kuulus suusatamis-
stseen. Maksime igai iks
umbes 150 krooni ning selle
eest saime s6ita kiiisraud-
teega poolele mdek6rgusele
ja tagasi. Siiski nautisime
talvist kuumust ning ehi-
tasime lumest mi lestus-
miirgi k6ikidele mdekiilas-
tajatele, et meie sealviibi-
mine t6estatud oleks.

S6it kulges llbi Viini, kus
mei le pidas pika loengu
keegi hirra Giinter. Peale
mitmetunnist saksakeelset
juttu, millest keegi aru ei
saanud, selgus, et Giinter
valdab tliesti vabalt ka
inglise keelt ning viimane
pooltund temaga miiiidus
juba meie ekskursantidele
arusaadavalt .  Sattusime
peale Austr ias toimunud
NATO-vastasele meele-
avaldusele, kus tegime pilti
n ing karglesime i i ld ises
rahvahulgas.

Ja oligi aegbussiots iimber
piirirata, et koju tagasi tulla.
Ja tulimegi 2 pdeva peaaegu
j?irjest. Ehkki Eesti on viike
ja maastiku poolest iisna
vaene maa, pidime tunnis-
tama fakti, et ilusamat pii-
keseloojangut ei kohta kiill
mitte kusagil! Ja jiirsku tek-
kis meeletul t  suur kodu-
igatsus. Ning peagi olimegi
kohal.

Uheksa pieva olid miiri-
dunud kui paar tundi! Ent
hinges niris sellegipoolest
vdsimuseuss. Hea, et Anu
Ermann meile jiirgmise piie-
va koolist vabaks oli riiiiki
nud, sest ni i  sai  endalt
reisitolmu p6hjalikult maha
magada. Niiiid ongi tuju hea
ja meel r56mus. Kaunid
paigad kSik niihtud - saabki
hakata pulmareisi  kava
koostama.



REAttU P0|SSIKE MAJA
Ja kfrfrnaku kdrval 0n... Elu keset linnuriiki
tr(ristel Rumessen fVa

Elasid kord kaks 6de. Nad olid
viiga lahked ja julged. Uhel piieval
sai neil hea-olemisest k6riniJa nad
otsustasid minna kdiinaku taha.
kust ei ole keegi tagasi tulnud.
Phoube ja Pipei aluitasid sinna
minekut aastal 1993 ja kdiinaku
juurde j6udsid nad aastal 2003.
Sinna on llinud vaid 8 inimest.

Ja kliinaku tahavaadates ndevad
6ed n6iaorgu. Siis ndevad nad veel
elusaid,ndidu ja pistavad karjuma.
Kui nad aastal 2013 kojuj6uavad,
lubavad nad mitte kunagi enam
halvad ol la.  Ja muide,-see on
t6sijutt, sest nad tulid aastast 2013
aastasse 2000 ja iitlesid mulle seda.

Lotta Ojaveer IVc
Mina tean, et meie kool on kiill

kddnaku kSrval, sest Estonia teatri
poolt tulles tuleb kiill iiks kurv.
Meie kooli suurt maja remondi-
ta\se praegu ja see peaks suveks
valmis olema. Si is hakatakse
v:iikest maja remontima. Kui aga
viiike maja ka valmis saab, on me-ie
kool iisna suur, ilus ja uhke.

Meie kool is ei  tohi  juukseid
vlwida, kiiiisi lakkida ja kanda.
Minu teada on meie koolis k6ik
klassid t [ i tsa olemas ja mina
kavatsen need kdik ka Hbi keia.

Mina arvan, et koolis on tore
k[ia,, sest siis saab uusi s6pru
juurde. Ka see on hea, et vahel
kehaline ikka toimub ja me saame
sellest vdikesest majast veilja
minna - niiiteks lihtsali staadioni
peale jalutama.

Liis Ttsuve III a
Kindlast i  tahaks Rebane,

nlhes rasvast kana, ka ise
kanaks muutuda, ldheneda oma
saagile, muutuda taas Rebaseks
ja kanale turja karata. Vahest
vaatab ta kindlasti dralendavale
salgile jiirele ning soovib isegi
sellele jdrgi lennata. Rebasel
jiinb iile vaid otsida saaki. mis
minema ei lenda.

Vlikesele Putukale kujutab
l ind suurt  ohtu. Lind on
v6rreldes Putukaga nii suur, et
ndhes lindu otsib Putukas vaid
pragu, kuhu peitu pugeda. praos
ta m6tleb, et kiill oleks hea. kui
saaks lindu endale lhhenemas
mdrgates muutuda linnuks ning
minema lennata. Putukal jiilb
vaid loota, et j[tkub turvalisi
pragusid, kuhu peitu pugeda.
_ _ Suur Puu, mille otsas on palju
linnupesi, vaatab linnueluie
hoopis teis i t i .  Tema n6eb.
kuidas linnud kevadel saabu-
vad, kuidas nad pesi ehitavadja
korrastavad, kuidas linnupojid
koo-ruvad ja kasvavad-ning
l.qidry kogu perekond siigisel
lahkub. Tema on r66mus [oos
l indudega ning kurbki  koos

APR|tt2000

inimesed ei austa linde, m6ned
hirmutavad ja kiusavad neid.
K6igi l  elusolenditel  on oma
maailm, omad m6tted. Loodus
peab ki ima oma rada ja meie,
inimesed, ei  tohi  l i ia l t  vahele
segada.

Gerli Laaniste III a
Elu keset linnuriiki oleks m6nus.

sest siis saaks rdnnata ja ei peaks
teiste inimeste solvanguid
kuulama.

Tegelikult olen ma lapsepdlvest
peale unistanud lendamiseit, kuid
kahjuks pole see vdimal ik.
Muidugi te vaidlete vastu, et
langevarjuga saab ka lennata, aga
mina tahaksin iildse ilma masinaia
lennata. Ma nden unes kogu aeg, et
ma lendan i i le l inna. Nojah,
inimesed v6ivad ka katseklaasis
igasuguseid asju teha, aga see ei ole
kerge.

Kuid praegu ma vaatasin aknast
vlilja ja ndgin tohutut hulka linde
Iendamas. Akki ma m6tlesin. et
see, kui  mina oleksin nende
hulgas, oleks vdga tore. Kuid
m6nes asjas ei tahaks ma olla lind,
sest linde kiititakse. Tegelikult on
parem olla inimene.

nendega. Temal
jliib vaid loota, et
teda ja k6iki teisi
puid maha ei
raiuta.

Inimesed vaata-
vad linde kui kau-
neid olevusi. Kah-
juks mit te k6ik
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_THI BIIR.PS ARE
BACK AAA iNS6javfrekohustuse poolt ja vastu

Ardo S IVc
Mina ise olen s6ja vastu, selle-

pdrast et niiviisi v6ib Eesti riik
kaduda. Kuigi me suutsime vastu
astuda-punastele Vene vdgedele, ei
tdhenda see veel seda, et me seda
veelkord suudame, ja eriti niitid,
kus tehnika on rohkem arenenud
ja relvad uuemad ja v6imsamad.

Minu meelest ei  peaks r i ig id
omavahel s6dima ja tildse peakiid
suured ja vdikesed riigid omavahel
rahulepingu s6lmima-. Inimesed ei
hooli iildse ei enda ega ka teiste
elust ja sellepdrast, et ini-mesed

iiksteist tapavad, algabki s6da.
Inimesed ja teadlased teevad

MariAllikmaaIII a
Mina olen selle poolt. Kui ei oleks

s6javiiekohustust, liiheksid s6ia-
viikke kiissikesed, kes ei oska mi-
dagi teha. Aga kui oleks s6javde-

kohustus, liiheksid s6iaviikke k6ik
mehed ja oleks nii tarku kui ka
lol l ikesi  ja ni i  suudetaks meie
kodumaad paremini kaitsta.

Veel olen ma s6iavlekohustuse
poolt seet6ttu, kuna arvan, et see
teeb ka kcissikestest mehed. Isegi
kui s6javiigi neist mehi ei tee,
annab see nei le iseseisva elu-
kogemuse - nad 6pivad pdeva
alustama ema sooja dratamise
asemel korrapidaja mi i i rgava
hiiiilega ja ka tildiielt hakk"ama
saama. MSni sell leiab s6iavdest
isegi elukutse.

uusi ja v6imsamaid tuumapomme
ja h?ivitavad teisi suurriit<e. t<uia
nad ei arvesta sellega, et see sama
nende tehtud pomm v6ib l6hkeda
nende o:na riigis. Onneks pole
Ees,ti riik nii palju arenenud, et
saaks ehitada tuumapommi.
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Uurimus keskkoolirahva magamisharjumustest

URMAS REISBERG-

Nagu iga hoolsam lehelugeja
mdletab, sai  eelmine kord
pingeid k6rgele kruvi tud ja
lubatud, et sel  korral  saate
lugeda meie dpetajate arvamust
unest ja magamisest ja k6ige
selle eetilisusest. Niiiid siis,
nagu iga nutikam lehelugeja
juba kindlasti on taibanud, ongi
saabunud hetk varjavat sala-
duskatet pisut kergitada. Sisse-
juhatuseks olgu iieldud, etkdes-
olevkirjatiikk ei propageeri pe-
dagoogide ees silmade sulge-
mist, ka siis mitte, kui "uni tuleb
nagu must udu te peale". Samu-
ti loodame me, et iihelegi peda-
googile, kes siiani hirmuga seda
t6de paljastavat artiklit ooda-
nud, iihegi j6u poolt li iga ei
tehta.

Opetajate arvamused ol id
oodatult sama erinevad, kui
6petajad isegi. Alustaksime ehk
nendest, kes on kindlal veen-
dumusel, et inimesel on 5igus
magada. Vahel olevatki parem,
kui inimene magab. Siinkohal
paluti muidugi vihjata just neile
nooremaile, kel veel keskkoolist
6iget ettekujutust pole ja kes
kogu oma energia maksku mis
maksab tunnis dra tahavad
kulutada.

Leidus ka selliseid heldeid
6petajaid, kes leidsid, et kui
inimesel on valida, kas magada
v6i teisi segada, siis olevatki
parem hoopis magada. Pealegi
olevat olemas sellised teooriad,
et m6ni 6pilane omandab tead-
misi ldbi une palju paremini kui
pedagoogile ausate silmadega
otsa vaadates. Pealegi olevat
meil k6igil erinev bioloogiline
kell, mist6ttu pole imelik, kui
m6ni meist kerra t6mbab siis,
kui teised just on valmis oma
ajurakke iiles soojendama.

Paljud 6petaj ad vaatasid mei-
le plrast kiisimuse esitamist
vdga kahtlevalt otsa. K6igepealt
v[itsid nad, et ei tea iildse, mis
see magamine on ja milles teda
siiiidistatakse. Aga siis paistis
k6igile kuskilt mllusiigavustest
meenuvat, et tdepoolest on ol-

nud iiks inimene, kes on tiks
kord tunnis maganud. Tsiteeri-
des iiht meie tarkusejagajat:
"Me v6ime tuua sellise t6iika
inimese nagu Mario Kadastik,
keda k6ik tunnevad. Ja kui tema
t6simeeli on nii vhsinud ja tema
magab, siis tema on ka saanud
magada rahulikult tunni lSpuni.
Selline juhtum meil on t6e-
poolest olnud."

Kasutades si inkohal i ihe
kirj andus6petaj a meeldetule-
tust "Uni ei anna uute kuube,
magamine maani sdrki," kons-
tateerime fakti, et on olemas ka
selliseid 6petajaid, kes igale
unisemate katsetele aktiivselt
reageerivad. Paraku ei aval-
datud meile seda ametisala-
dust, mida aktiivsuse all m6el-
dakse, kuid i lmselt  on k6ik
L66ne action- ja horror-filme
niinud ning teinud ka omad
jireldused.

L6petuseks tooksime tihe
uurimusteekonnalt k6rvu ku-
misema jdinud mdttetera: "Teil
on omad m6tted. Elage nendes,
aga kasutage aega oma m6tete
m6tlemiseks. Kes ei taha tunnis
osaleda, arendab ennast oma
m6tetes. Aga ta m6tleb! Saate
aru - ta m6tleb!"

TSITAADID
""lsa ldks koosolekule" lsa on alus, liks on iieldis ja koosolekule on
ettekidne. Niipa liu siis s6na I iikidest. " Opetaja Toomra.
"Teatavasti on inimesi parem erineva nurga alt vaadata. M6nda on
palem selia tagant vaadata..." Opetaja Saaret.
"Mina eiteeks enam vabatahtlikult seda. See ei ole ajule kasulik."
Opetaja Koidu arvamus l6pukirjandi kohta.
"Arge niiiid selleperast ennast drakatapke!" iitles 6petaja Kangro
plrast suhteliselt raske"koduse tilesande andmist.
"Kui allapoole vtiiid yaadata, siis tekib selline mulie, et mingi lukk on
lahti. Kas mulon mingi lukk lahti?" Opetaja Polma.
Vdljav6tteid 10. klassi katsete fiiiisikatiiiidest:
'Aja iihikuks on veel: 0ks moment, iiks hetk, korraks, neid ei ole
v6imalik m66ta."
"Ma ei ole selle asiaga kursis, aga ma arvan, et nad kasutasid
alumiiniumiv6irauajuhtmeid, sest kust muidu nad oleksid saanud
vaskjuhtmeid."
"Uheks teguriks on meile antud v6ime ndha asju ldbi meie silmade."
"...kui me kummardaksime ja elastsus puuduks, rebeneks meie nahk
katki."

Peedipeenarde lokkavas punes lesib
vdike kollatdves punamiitsike

Ta uneleb marmelaadmagusas unes
ning unistab hallikarvalisest

kuningapojast.
Pisikesed puuv06rikud pudenevad ta

riippe

ia trallitavad tuulelohede ning
tapariistadega.

Hooletult haavavad nad mengides
viikest punamiitsikest

ning dratavad ta unest.
Punamiitsike ringutab nii, et tema

kite vahele mahub terve maailm.
Maailm rapub ning puuv66rikud

soovivad, et nad oleksid oma
mengudes natuke hoolikamad
olnud

Punamiitsike aga teeb neile paija
piihib silmadesse tikkuvaid
pisaraid

Mida me kiill ilma temata teeksime?
Autor: Mannu


