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Sulev Reisberg
16petab Reaal-
kooli 12a klas-
sisellel aastal.

Niiiid on see siis l[bi. Ka-
heteistkiimne aasta pikkune
tundideskiik koolikellahe-
lina saatel on otsa saanud,
on jiiiinud vaid magus m[-
lestus, mis tundub samas nii
suure ja kiestminevana. Ei
saa seda aega enam tagasi
tuua - mis olnud see olnud,
mis llinud see ldinud. Must-
peade majas toimunud 16-
pukella-teemaline aktus
kulmineerus klassijuhataj a
Jaagu k6nega, mis liiks nii
pedagoogidele kui 6pilas-
tele t6eliselt hinge - nii kau-
gena tundusid jlrsku kooli-
seinad, nii piii idmatutena
paistsid 6petajai le nende
kasvandikud...

L6pukell on igaiihe jaoks

midagi erilist. Abituuriu-
mile on see kindlasti suur
r6Smuhetk vabaduse livel
seistes, ehk alles aja moo-
dudes hakatakse tundma
kooliigatsust ja m6istetak-
se, kui kuldav?iiirt periood
inimese elus oli keskkooli-
aeg. Opetajatel on aga vas-
tupidi - algul nad poeta-
vad pisara, et kas t6esti on
k6ik koolitunnid kaheteist-
kiimnendikele juba antud,
ent pdrastpoole muututak-
se r66msaks, kuna selgi-
neb, et viimaks ometi on
6petajaskond nendest kirs-
tunaeladest vabanenud!

Sel leks, et  v6tta sel lest
r6dmupdevast maksimum,
moodustat i  rahvari ietes
koolil6petaj atest ii l ipikk
kett ning joosti iksteisel

kiest k inni  hoides l lb i
Tallinna linna. Ja vahva oli.
Peagi suunduti "oma trolli"
peale ning p6rutati Vaba-
6humuuseumisse, kus pee-
ti piknikut ning tantsiti alla-
kirjutanu muusika saatel
huvitavaid tantse. Osa tuli-
hingelisi realiste elasid end
see-eest piknikutuhinasse
eriti hlsti sisse - dra proo-
viti kiilakiik ning puu all
gr i l l i t i  lausa vorste. Aga
6htu j6udis ruttu kette ning
ka neil pidulistel tuli hakata
kodu poole liikuma. Ning
koolikellast oligi korraga
saanud vaid milestus.

Siin ongi l6pp minareaali-
teekonnale. K6ik.  Vaid
l6puaktus paistab viimase
verstapostina. Ja tegelikult
on kurb, oh kui kurb.

Kooliaasta on Hbi. Libion ka kiilaskdik Muusikakeskkooliruumidesse.
Uuel aastal ootab meid ees yastremonditud koolimaia. K6igi lootuste
jirgi peaks lemont 6igeaegseltyalmis saama ning jigmist dppeaastat
saab arvatavasti alustada taas vanas armsas koolimajas. LOE tK 8

Reaalkool tdnab 1999/2000 6ppeaasta suurimaid sponsoleid:
AS Pdke ja Pdit Kessa

AS Remedia ia Side Potisepp
AS Sularahakeskus ja Sten Nugis

Advokaadibiiroo Alas & Raudsik ja Andre Alas
ASATM jaAlarTamkivi

Kooliaasta on reaalikare
jaoks peaaegu l6ppenud ja
Opilased vOivad end juba
veidivabamalt tunda.
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Juhtkiri
"Ongi k6ik," tekib paratamatult lause

suule. "See ongi k6ik."
Saab vana koolikoti uuesti nurka visata.

Saab raamatud laksuga kinni liiiia, dra-
tuskella siigavale-stigavale teiste asjade
alla lra matta. On tulnud aeg, mil v6ib
kirjutamise tdiesti unustada. Arvutami-
sest ja v66rkeeltest parem ei rdilgikski.

Juunikuu on muutunud eesmlrgiks
omaette. See on saanud ainsaks p6hju-
seks, miks oli vaja end talvel llbi raskuste
tehtede ja arvude juurde tuua. Sest niiiid
saab ju k6igi nende tarkuste i.ile nalja visa-
ta. Ega tegelikult ju ei tahakski kogutut
kaotada. Pdris dra ta ei kaogi, omandab
pisut lihtsustatud ja iilevaatlikuma kuju.

Niitid tahaks t6esii ainult tdhtede juurde,
nende julgustava sdra ja kauguse al la.
Kuid ometi - tdhtede vahel on ainult iiii.
Pime ja siigav. Mis sest, et hlmarik koidu-
le kde ulatab, kuskil on ju ikka iici. Iseene-
sest on tas ju midagi julgustavat - vdhe-
malt esmamulje jlrgi v6iks arvata, et "iiti"
on kbige vanem s6na eesti keeles. Ometi
on iio ikkagi see, mis tuleb peale pileva. Ja
p{ev tuleb ju peale ilusat hommikut.

Onneks - selles cicis on ikka veel tlhed.
Ja neid tuleb juurde. Ja me soovime, et
nad mitte kunagi ei langeks. Ning kui
tehtedele meeldib olla <iris, kui neile ei ole
vastukarva see, kui me neid silmitseme (ja
ikkagi ainult omi m6tteid m6tleme), siis
ei tundugi riij enam nii "tiii", kui esma-
mulje jlrgi v6iks arvata.

Niisiis - ei. "See ei ole veel l5pp. K6ik alles
algab." Vanas6nagi iitleb, et terves kehas
terve vaim.

Novell
Punapiine tiidruk, ei tal ei olnud pdris punased

juuksed, pigem pruunid, ja mit te vi iga pikad.
Umbes 6lgadeni. K6ige huvitavam oli ti idruku
nigu ja si lmad, moodustades harmooni l ide
terviku. Poiss ei teadnud isegi, mis ta selle viimase
lausega endale oelda tahtis aga igal juhul pidi ta
t6dema, et tiidrukul on vdga ilus nigu. Tal on t6esti
kijiwad silmad, m6tles poiss edasi, ta vaatab sulle
pikalt silma ja nendes silmades on midagi sellist,
mida kuskilt mujalt ei nde ega tunne.

Tiidruk nSjatus akna-
lauale ja vaatas pika pil-
guga poissi. Viimane as-
tus ligi ja ktisis:

"Kas sul le meeldivad
tikutoosid?"

Tiidruku silmad olid ik-
ka veel poisi omades kin-
ni, nlol samasugune il-
me kui taksojuhil, kellele
selgi tada berturbat-
sioonimanricivr i  eel is-
test kosmoselaevade
kauglennul. Poiss jdtkas:

"Ma tegin iikskord sau-
naahju tuld,  aga puud
olid pehkinud ja ei taht-
nud pdlema minna. V6t-
sin tikutopsist viimase
tiku, liikkasin sahtli kinni
ja raputasin -  vaikus.
Just selline vaikus nagu
keegi oleks seal sees ja
tahaks minuga lolli nalja
teha. Muudkui istub ja
kihistab omaette naer-
da. Seet6ttu tekkis mul
selline m6te: kui toos on
suletud, siis me ei nd.e,
mis seal sees on. Jiireli-
kult me ka ei tea, me ai-
nult oletame, et see on
tiihi. Aga tegelikult v6ib
tikutopsi sees igasugu-
seid asju juhtuda, k6ike,
mida fantaasia ette suu-
dab kujutada. Ja liikates
tikutoosist sahtli vilja -
Sahh - nagu n6iavdel
kaob teadmatus ja meile
avaneb tiihjus..."

Poisi  jutu katkestas
tiidruku naerupahvatus,
mis muigest oli j6udnud
haripunkti.

"Ma nd.en, et sa ei taha
tikutoosidest riikida. "

Tiidruku suu oli ikka
veel naerul.

"Aga ehkpakud ise m6-
ne teema?" kiisis poiss.

Ti idruk kal lutas pea
vi l tu ja manas niole
m6tliku ilme. Ta pilk jai
pikemalt  pidama poisi

kampsunimustril.
"Ei tea. Armastusest?"
"Armastusest!"  Poiss

surus kied piiksitasku,
k6ikus edasi- tagasi ja
vaatas lakke. Zest, mis
pidi niiitama, et see tee-
ma on tema jaoks neut-
raalne. Aga tegelikult ei
olnud. Kusagil siidames
ta tahtiski, et ta saaks just
selle tiidrukuga armas-
tusest riiiikida. Poiss oli
palju armastusest m6e1-
nud ja sel lest,  mida ta
vastaks, kui tiidruk sel
teemal juttu teeb. Ome-
tigi ei osanud ta niii id
midagi cjelda. Saamatu.

"Mis sa arvad, mis arm-
astus on?" kiisis tiidruk.

"Hea kiisimus," vastas
poiss, "selle iile on enne-
gi m6eldud. Ma leian, et
kui  teineteist  armasta-
takse, siis ollakse 6nneli-
kud ja rohkemat pole
eluks vaja. See on elami-
seks piisav p6hjus. Ei see
on peamine p6hjus, ini-
mese suurim privileeg.
See on tunne, mis jitab
varju k6ik ii lejii?inu ja
toob esile lihtsalt olemi-
se vd.d.r tuse. Sa ei  pea
mitte midagi t6estama,
tunned r66mu, et sa elad
ja saad tunda, mida sa
tunned ja mis tdhtsaim -
sa saad olla oma armsa-
maga."

"Mul le see meeldib,"
lausus tidruk. "Kuidas
oelda kellelegi, et sa ar-
mastad teda?"

"Sa l lhed  ta  juurde ,
vaatad talle silma ja iit-
led: Ma armastan sind"

"Ahah." Tiidruk vihen-
das vahemaad poisiga
m6nekiimne sentimeet-
rini ja vaatas talle silma.

"Ah sellepdrast sa siis
kiisisidki," lausus poiss ja
suudles tiidrukut.
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Kes on meie koolikaaslased?
Taaskord on kdes kevad, tals lahkuvad sadakond
noort inimest Reaalkoolist. 0pilaste arv meie kooli
gUmnaasiumiosas aga eivihene, sest juurde tuleb
saria palju rebaseid. Kes need tulevased realistid
on? Et saladuskatet jirgmise aasta koolikaaslas-

telt pisut kergitada, otsustas Reaali Poisi toimetus
vestelda juhuslikult valitud nelja sel kevadel Reaal-
kooli astunuga. V6rdluseks kiisisime samu kiisi-
musi ka abiturientidelt, et niiha, kui palju oleme
Reaalkoolia meie kolme aastaga muutunud.

Merike Viilmann
Kus kiis p6hikoolis.
Rahumiie P6hikoolis.
Kuhu veel katseid tegi.
Ma tegin katsed veel GAG-sse
ja... rohkem ei jSudnudhi.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
6ppima minna.
Pdrast keskkooli tahaks ikkagi
iil ikooli minna. Mida 6ppima,
seda veel ei tea. Ma arvan, et pi-
gem Tartusse kui Tallinnasse.
Miks jittis vana kooli maha.
See oli 9-klassiline. Ja mulle ei
meeidinud seal enam.
Missugusel juhul jitaks
Reaalkooli maha.
Ma ei tea. Ei jetakski. Kui oleks
m6ni p6hjus.
Miks valis Reaalkooli.
Ma arvan, et ma saan siit hea ha-
riduse. Mulle meeldivad reaal-

ained. GAG-is ei meeldinud mul-
le 6petajad. Nad olid kuidagi nii
uhked. Reaalkool i  omad ol id
normaalsemad.
Mida teab Reaalkoolist.
Ei teagi suurt midagi. Ma tean,
kus see on ja et seal 6pi takse
reaalaineid.
Mida arvab Reaalkoolist.
See on hea kool. Mul on seal iiks
tuttav ka, aga ma pole temaga
pikka aega kohtunud.
Mida arvab katsete korraldusest
ja iilesannetest.
Korraldus oli normaalne. Fiiiisi-
ka ja eesti keel olid kuidagi liht-
sad. Ma arvasin, et fiiiisika tuleb
raske, aga seal ei olnudki midagi
arvutada, ainult sellised ktisi-
mused.
Mida tegi endises koolis
iihiskondlikult kasulikku.
Me kdisime kooliga staadioni ko-
r istamas.. .  Laulukooris ol in

viiksena, kiiisin laulupeol.
Millega kavatseb Reaalkoolis
tegelema hakata.
Ma ei tea, mis v6imalused on.
Millega 0ldse tegeleb.
Loen, teen klsi t i i i id,  ja lutan,
ujun, kiin vdimlemas.
Mida arvab reaalainetest.
Mulle meeldivad need rohkem
kui humanitaarained.
Mida peab oma lemmikaineks.
Meil on hdsti hea fiiiisika 6petaja.
Ta teeb asja hlsti lihtsaks ja ker-
geks.
Mida loeb.
Raamatutest loen peamiselt
kohustuslikku kirjandust. Kui
aega iile jii?ib, siis muud ka, aga
iildiselt on vdhe aega. Viimane
raamat  o l i  "T5de ja  5 igus" .
Ajalehti eriti ei loe. Vahepeal
Postimeest.
Kuidas poeb.
Mina ei tea. Ei poegi eriti.

Karin Leet
Kus kiis p6hikoolis.
Hiiumaal, Kiirdla keskkoolis.
Kuhu veel katseid tegi.
21.kooli ja Reaalkooli. Rohkem
ei teinud.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
dppima minna.
Tartusse. Kui sinna ei saa, siis
kuhugi iilikooli ikka liihen.
Miks jittis vana kooli maha.
Ma tahtsin paremasse kooli ja

teise keskkonda.
Missuguseljuhul oleks
Reaalkooli maha jitnud.
Kui ma oleks viilja kukkunud.
Esimesel aastal v6ibolla muidu
ka.
Miks valis Reaalkooli.
Ega ma eriti ei tahtnud ka. See
oli esimene, kuhu ma sisse sain
ja  ma e i  v i i t s inud oodata  21 .
tulemusi. Mulle meeldis, et vdhe
tiidrukuid on, enne oli vastu-
pidi .  21.+ ei  meeldinud mul le
kooli suhtumine;
Mida teadis enne Reaalkoolist
Mitte midagi. Et on hea kool.
Mida arvas enne ja arvab niiiid
Reaalkoolist.
Maine on siiamaani stabiilselt
langenud. M5nede 6petajate
suhtumine j[tab soovida. Nime-
sid nimetamata.
Mida arvab katsete
korraldusest ja iilesannetest.
Ma kiiisin hiljem jirelkatsetel.
Mul oli tunne, et ma kukun ldbi,
aga ikka ei kukkunud. Ulesanded

ei olnud rasked, peale fiiiisika,
millest ma siiamaani midagi ei
taipa.
Mida tegivanas koolis
iihiskondlikult kasulikku.
Laulsin, mul oli histi palju s5p-
ru... k6ike, mis teha andis.
Millega tegeles Reaalkoolis.
Ka laulan, ka on palju s6pru...
Millega i.ildse tegeleb.
Ma olen ant isport lane, mul le
meeldib kohutavalt muusika.
Mida arvab reaalainetest.
Vastavalt  sel lele,  kuidas ma
neist aru saan.
Mida peab oma lemmikaineks.
Mul ei olegi iihtegi.
Mida loeb.
Mul le meeldivad igasugused
klassikal ised teosed. Vi imati
lugesin "Anna Kareninat". Huvi-
tav oli.
Kuidas poeb.
Teen kurva ilme piihe ja... siis
aidatakse. Eriti klassivendade
puhul. Opetajad on nii tuimad,
neile ma ei poe.
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Lili Madissoon
Kus kiis p6hikoolis.
Saku Giimnaasiumis.
Kuhu veel katseid tegi.
GAG-i.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
6ppima minna.
Ulikooli (ei tdpsusta).
Miks jittis vana kooli maha.
Ma arvasin, et siin on paremad
6petajad ja ongi k6ik.
Missugusel juhul jitaks
Reaalkooli maha.

Kui mu ootused on liiga k6rged
selle kooli kohta v6i ma ikkagi
leian, et ma ei suuda siia s6ita.
Miks valis Reaalkooli.
Reaalained l i ihevad mul vdga
hdsti. Gustav Adolfisse ei ldinud
mul iihtegi tuttavat, ei tahtnud
iiksinda minna kuhugi.
Mida teab Reaalkoolist.
Reaalained on tugevad, kolme
keelt saab 6ppida keskkoolis. Ja
Saukast teadsin. K6ik tuttavad,
kes Reaalkoolis kdivad, iitlevad:
"Oi ,  sa  o led  te ises t  koo l i s t .
Muidugi et tule Reaali"
Mida arvab Reaalkoolist.
Ma ei tea, mul pole seltskonnas
korralikke tuttavaid veel. Ei ole
midagi viga.
Mida arvab katsete
korraldusest ja iilesannetest.
Korraldusega v6ib rahule jniida.
Ulesanded ei  oleks v6inud
raskemad olla.
Mida tegi endises koolis
iihiskondlikult kasulikku.
Ma olen meie klassi iiritusi kogu
aeg organiseerinud, keegi teine
ei viitsi seda teha. Kooli oidudel
olen ikka korraldaja rollis olnud.

Kunagi tegid klassi lehte ka, aga
keegi ei viitsinud seda eriti teha.
Millega kavatseb Reaalkoolis
tegelema hakata.
Ma ei tea, mida tei l  kool is
tehakse.
Millega iildse tegeleb.
Laulmise ja ujumisega.
Aeroobikatrennis kdin ka.
Mida arvab reaalainetest.
Ma ei teagi kuidas suhtuda,
lihtsalt loogiliselt.
Mida loeb. '

Raamatutest seiklusjutte,
ajalehtedest Eest i  Plevalehte.
Viimane raamat oli "Pal tdnava
noisid".
i(uidas poeb.
Ma lihtsalt rddgin 6petajatega ja
see aitab ka. Opetaja jetab tood
i i ra ja pole midagi.  Ma oskan
kSige paremini nendega rddkida
- teised iitlevad, et 6petaja, mis
sa tahad siit, sa tiititad meid. Nii
ei tohi rddkida. Ma iitlen ise ka
6petajatele vahest halvasti, aga
pi i i ian nagu tagasi hoida. Ma
arvan, et ma meeldin 6petajate-
le sellepdrast, et mu vanaema on
6petaja.

t i

HeliValtna
Kus kd is. p-6..! ikool is.
Lasnamde Uldgiimnaasiumis
Kuhu veel katseid tegi.
Tahtsin teha GAGi aga meil oli
treeninglaager ja ma ei saanud.
Liitseumisse tegin ka aga see oli
rohkem pulli pdrast. Loomuli-
kult ma ei saanud sisse.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
6ppima minna.
P6hiliselt Tartusse
Miks jiittis vana kooli maha.
P6hiliselt oli see Madis, kes mu
iimber rdiikis, et ma katsetele
tuleks. P6him6tteliselt Reaal-

kool Lasnamde kooliga v6rrel-
des on ikka hoopis teine asi.
Miks valis Reaalkooli.
S6ber kutsus.
Mida teadis enne Reaalkoolist
Mitte midagi.
Mida arvas enne ia arvab niiiid
Reaalkoolist.
Ma arvan, et kuni me kesklinnas
olime, oli enam-vdhem. Ma usun
et ta on ikka mingi l  mdiral
parem kui m6ni Lasnamde kool.
Seal ei olnud iildse mingeid tra-
ditsioone , oli mingi pohhuistlik
suhtumine. Opetajad alguses
tundusid kiill histi ranged. P6hi-
m6tteliselt -ma arvan ikkagi, et
see oli mdrksa parem kui jdiida
Lasnamdele. Lihtsal t  vahe on
selles, et kui siin enamus 6pila-
sed 6pivad, siis Lasnamiel on
kSigi pohhui, ja ikka on parem
6ppida seal, kus teised ka 6pi-
vad, mitte seal, kus teised ei 6pi.
Mida arvab katsete
korraldusest ja iilesannetest.
Ulesandeid ma ki i l l  e i  mdleta.
Aga ma usun, et korraldus.. ena-
mus iiritusi, mis Saukas teeb, on
p6hjalikult li ibi m6eldud, aga
teinekord on kellegi teise iiri-

tused ldinud tiiitsa metsa.
Mida tegivanas koolis
iihiskondlikult kasulikku.
Ma ol in vist  spordiv6istkon-
dades hi ist i  pal ju ja i ikskord
mind saadeti ka olipiaadile.
Millega tegeles Reaalkoolis.
M6ned oliimpiaadid, m6ni aja-
leht ja m6ned iiritused ja m6ni
aastaraamat ia...
Millega iildsri tegeleb.
Reaalkoolis eraelu puudub. Olen
k:iinud korvpallis, mingi aeg oli
natuke kergej6ustikut ja karate.
See jiii Reaalkooli pirast pooleli.
Mida arvab reaalainetest.
Neid ma jagan v6rdlemisi hdsti.
Mida peab oma lemmikaineks.
Ei ole erilist lemmikut.
Mida loeb.
Kohustusliku kirj anduse k5rvalt
ajalehti enamasti. Ja siis teine-
kord satub m6ni ajakiri kdtte,
aga neid mitte eriti massiliselt ja
P*[evalehte, mitte mingit Ohd-
lehte ega midagi sellist. Viimati
lugesin "Sofie Maailma".
Kuidas poeb.
Enamasti ma kukun l?ibi. Sellel
alal olen ma t6esti saamatu. Nii
vana iildse ei 5pi.



INTERVJUU ? REAALIPOISS
Try JUUNT 2000

Kaarel Oja
Kus kdis pdhikoolis.
21. kool is.
Kuhu veel katseid tegi.
Mitte kuhugi. Enda kooli ka mit-
te. Mitte sellepdrast, et ma sisse-
saamises t i i iest i  k indel oleks
olnud, aga ma sain tulemused
teada enne oma kooli reaalklassi
katseid.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
6ppima minna.
Tartu Ulikooli vdibolla fiiiisikat.
Miks jittis vana kooli maha.
Reaalklass on meil jama, aga mi-
na tahaks reaaalaineid 6ppida.

Missugusel juhul jitaks
Reaalkooli maha.
Ma ei tea. Kui keegi mulle selle
eest kuue- v6i seitsmekohalise
rahasumma pakuks.
Miks valis R6aalkooli.
Reaalainete pdrast.  Mu vana
kooli reaalklassis on ainult kaks
ftiiisika tundi nddalas. Direkt-
siooon on viimastel aastatel vd-
ga jamaks liiinud. Uus maja m6-
jutas ka otsust.
Mida teab Reaalkoolist.
Ma teadsin, et on hea kool, 5pi-
takse pal ju reaalaineid. Osad
6pilased ja l5petanud olid riiiiki-
nud, et on vdga meeldiv.
Mida arvab katsete
korraldusest ja iilesannetest.
Arvestades, et katsetel kiis 450
6.pilast oli korraldus vdga hea.
Ulesannete raskus oli piisav.
Mida tegi endises kooiis
iihiskondlikult kasulikku.
Igasuguseid pisikesi toimetusi.
Aitasin pidusid korraldada aeg-
ajal t .  Klassi  ajakir ja andsime
viilja.

Millega kavatseb Reaalkoolis
tegelema hakata.
Ma ei ole veel nii kursis, mis teil
seal toimub, aga mulle on rdlgi-
!gd, et seal ikka tehakse midagi.
Millega iildse tegeleb.
Mul on hdsti palju huvisid. Miin-
gin jalgpalli. PShiliselt huvita-
vad astronoomia ia vanad tsivi-
lisatsioonid, Egipius.
Mida arvab reaalainetest.
Mina suhtun vdga histi, mulle
viga meeldivad reaalained.
Mida peab oma lemmikaineks.
Fiiiisikat.
Mida loeb.
Ajalehtedest loen Post imeest.
"Paradoksi" loen. Raamatutest
ulmekaid ja huvialadega seon-
duvaid asiu.
Kuidas pdeb.
Viiiksed juhtnciririd: Tunnis ole
tdhelepandamatu, aga k6ikide
asjadega tuleb 6igeks ajaks val-
mis saada ja igal pool kaasa liiiia.
Kui aitad 6petajatel kasvdi iihe
korra midagi teha, on kohe mai-
ne palju parem.

Siim S. Rohtla
Kus kiis pdhikoolis.
Kivimde P6hikoolis. Siinsamas
liihedal.
Kuhu veel katseid tegi.
Ei teinud kuhugi. Tulin kindla
eesmdrgiga siia.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
dppima minna.-
TPI-sse, ma loodan, ehitust. Aga
ngh.. .  s6javdkke on vaja enne
mlnna.
Miks jiittis vana kooli maha.
Mul ei olnud v6imalust istuma

jnnda - anti tunnistus kette ia
iieldi, et sinu pdevad siin koofis
on loetud. Muidu oleks ma seal
hea meelega edasi kiiinud.
Missuguseljuhul oleks
Reaalkooli maha jitnud
P6him6tteliselt samadel tingi-
mustel tuleb mul seda l6ppude
l6puks teha. V6ibolla siis, kui
koolimaja maha p6leks, kuigi ma
loodan, et s i is saaks me ikka
edaspidi kuskil koos kdia.
Miks valis Reaalkooli.
Kivimdelt olid viimasel kolme]
v6i neljal aastal tulnud kdik siia.
Mida teadis enne Reaalkoolist
Seda teadsingi, et sinna kdik tar-
gad liihevad.
Mida arvis enne ia arvab niiiid
Reaalkoolist.
Arvasin, et iiks kesklinna eliit-
kool on. Niliid arvan veel pare-
mini.
Mida arvab katsete
korraldusest ja iilesannetest.
Kes neid enam miletab! See on
nii kauge minevik, peale seda on
veel nii palju eksameid ja.toid
olnud. Seda ma mdletan , et 5pe-
tajad ol id algusest peale suht
s6bralikud ja kabuhirmu ei ol-
nud, kui ma seal laua taga oma

Mida tegivanas koolis
iihiskondlikult kasulikku.
Ma loodan et r66mustasin kooli-
kaaslaste ja natuke ka 6petajate
meelt .
Millega tegeles Reaalkoolis.
Mul on vdga hea meel, et mul on
6nnestunud korraldada oma-
loomingu6htuid. Ei tulegi roh-
kem meelde.
Millega iildse tegeleb.
V6istlustants oli kuus aastat mu
hobi, mis tuli tinu Reaalkoolile
katkestada. Kogun filme kasset-
tide peale, kdin rattaga s6itmas.
Mida loeb.
Ernie koomiksit. Pever tekitas
meil kampaania, et k6ik peavad
ajalehte lugema, aga mul le
m6jus see suisa vastupidisel t .
Mulle meeldib ikka raamatuid ka
lugeda, kui vdga palju vaba aega
o n .
Kuidas poeb.
Seda tuleb ikka vahepeal teha.
Tuleb iiritada 6petajatega koos
vdga s6bralik olla, m6ne vana-
inimesenalja visata (mitte nalja
vaninimeste iile, vaid sellise nal-
ja, mille ii le vanainimesed nae-
ravad), tildse isikliku vestluse
arendamine tekitab ldhedasema
kontakti.lolle m6tteid kirja panin.



Hannes Einpaul
Kus kiis pdhikoolis.
Jiiri Giimnaasiumis
Kuhu veel katseid tegi.
Kuhugi. Tegelikult ma oleks
tahtnud Gustav Adolfisse ka te-
ha, aga sellepdrast ma oma reisi
ira ei jdtnud.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
6ppima minna.
Uldiselt TTU-sse. Infotehnoloo-
gia eriala.
Miks jiittis vana kooli maha.
Reaalkool on muidugi parem
kool. Ikkagi eliitkool.
M issugusel juhul jitaks
Reaalkoolimaha.

Siis kui see oleks tasemelt veel
kehvem kui Jiiri kool.
Miks valis Reaalkooli.
Ma ei tea. K6va nimi.
Mida teab Reaalkoolist.
Mu ema kiis seal. Mingi reaal-
kallakuga kool on.
Mida arvab Reaalkoolist.
S6prade silmis on nagu liiga k6-
va kool. Keegi eijulge sinna kat-
seid tegema minna, m6tlevad, et
niikuinii sisse ei saa. GAG-i iul-
getakse rohkem.
Mida arvab katsete
korraldusest ja iilesannetest.
Muidu polnud hul l ,  aga kor i-
dorides oli viihe ruumi. Hingata
ei saanud. Ulesanded olid suhte-
liselt rasked minu jaoks. M6ned
asjad ma ajasin seal sassi.
Mida tegi endises koolis
tihiskondlikult kasulikku.
Seda oleks vist targem kiisida
minu kooli omade kdest. Tegin
igasuguseid asju seal.  Klassi-
lehte tegin kuuendas klassis.
Millega kavatseb Reaalkoolis
tegelema hakata.
Kui te mind lehe toimetusse v6-

tate, siis teen lehte.
Millega iildse tegeleb.
Mul on laia haardega huvid. Ut-
leme arvuti, kuhu alla kdib Inter-
net, html jne. Siis muusika histi
laialt. Pillide mlngimine. Mulle
meeldib neid mdngida, see ei pea
tdhendama, et ma mdngin neid
k6iki .  Ma kuulan plr is pal ju
muusikat ka muidu. Sporti tuleb
vahel harva ette. K6ige rohkem
meeldivad igasugused jooksud.
Mida arvab reaalainetest.
M6elda on l i iga pal ju vaja.
M6nes m6ttes.
Mida peab oma lemmikaineks.
tlldiselt mulle ei meeldi kool. Ut-
leme, et talutav tund on bioloo-
gia. See on talutav.
Mida loeb.
Ma loen html-i. Mingil mdlral
ajalehti ka. Eesti Pievalehe vii-
mast lehektilge. Viimane raamat
oli "Kolme katku vahel". Kohus-
tuslik kirjandus.
Kuidas poeb.
Oleneb kelle ees vaja pugeda on.
Lihtsalt tuleb hea mulje jdtta en-
dast 6psidele.

Sulev Reisberg
Kus kiis p6hikoolis.
Tallinga Pelgulinna Gtimnaa-
sium. Oppisin kunstiklassis.
Kuhu vebi katseid teg.
Tal l inna Tehnikagi imnaasiu-
misse, aga sinna tegin rohkem
nti  " igaks juhuks",  kui  Reaal i
t6epoolest sisse ei peaks saama.
Kuhu kavatseb peale keskkooli
6ppima minna.
Tehnikaiil ikooli, v6ibolla tele-
kommunikatsiooni erialale.
Miks jittis vana kooli maha.
Pelgulinna Keskkoolis polnud
iihteei

iKKoolrs polnud
ainet peale kee- oliimpiaadidel ia v6istlustel ia

mia! M6tlesin, et v6iks ennast ik-
ka fiissas ja matas kah harida
natuke.
Missuguseljuhul oleks
Reaalkooli maha jdtnud.
Opetajad oleks pidanud mdt-
lema, et "olen 6petaja, olen ku-
ningas". V6i oleks siin pidand
olema mingid kaagid koos, kes
m6tlevad, et on ka niisama mitte
midagi tegemata k6vad mehed...
Miks valis Reaalkooli.
Reaali maja on ikka j6le sheff.
Mida teadis enne
Reaalkoolist.
Suurt ei teadnudki midagi.
Mida arvas enne ia arvab niliid
Reaalkoolist.
Mnjah, enne arvasin t6esti, et
rohkem tlhelepanu piidratakse
6ppimisele, et kdik on rohkem
omaette v6i nii. Niiiid olen aru
saanud, etjust iihtsustunne ongi
see, mis meid koos hoiab.
Mida arvab katsete
korraldusest ja iilesannetest.
Korraldus oli OK minu arust.
Ulesanded olid viiga kerged.
Mida tegivanas koolis
iihiskondlikult kasulikku.
Utleme nii, et kiiisin Igasugustel

hoidsin kooli mainet iilal.
Millega tegeles Reaalkoolis.
Oliimpiaadidel olen kdinud, aga
midagi saavutand eriti pole. Li-
saks nendele olen teind ajalehte,
praegu koostan koos Rya Ero ja
Heli Valtnaga aastaraamatut.
Lisaks olen aitanud organisee-
rida mitmeid iiritusi, pidand k6-
nesid, lSpukellal isegi mdngisin
pill i...
Millega iildse tegeleb.
Muusika (ennast kiitmast ei vdsi
- mdngin kitarri, akordioni, kla-
verit kah kui vdga vaja). Ja ar-
vuti. Sporti aktiivselt ei tee, aga
jalgpalli mdngin.
Mida peab oma lemmikaineks.
10. ja 11. klassis oli fiiiisika, sest
siis ma arvasin, et saan ftiiisikast
aru. l2.klassist see arusaam aga
muutus ning piii irdusin ira
matemaatika suunas....
Kuidas poeb.
Heh... Tegelt polegi seda viima-
sel ajal enam eriti vaja l6ind, sest
k6ik on tulnud vanast rasvast...
Aga kui viga vaja, siis ikka seda
standartset vdrki, et "mul oli eile
see ja see asi (esinemine niiteks)
ja mit te kuidagi ei  j6udnud
kodust tii i id teha..."



VAIKE 7 
REAAH Polss

Nukuvalitsus
i lusad heasi idamlikud pruunid
silmad. Teistel nukkudel oleks iust
sellepdrast palju vaba aegaja paika,
kuna president on vdga heasiidam-
lik ja lahke loomusega.

Anneliis Volmer IIa
Uhes kauges-kauges riigis elavad

nukud. Nad teevad tralli ja pidusid
nii k6ik iiod kui ka pdevad. Neil on
ka iiks valitsejanna seal, kes kogu
riiki valitseb. Seal miiiiakse ainult
magusat. See valitsejanna valitseb
se l le  r i ig i  jd rv i  ja  jdges id .  Ta
valitseb jugasid ja tiike. Valitseb ka
metsi ja niite. J6gedele iitleb ta, mis
jooke nad annaksid. Puudele iitleb
ta, mis vilju nad annaksid.

Kullast pdike

Kiirt Kallaste IIIa
Kui nukud valikseksid maailma,

oleks maailmas inimestel palju pa-
rem elada, sest siis ei riigaks inime-
sed p[ev otsa tii6d teha, vaid kulu-
taksid aega l6butsemisele ja oma
pere ja s6pradega koosolemisele.

Kui nukud valitseksid maailma.
peaksid ka m6ned inimesed tdrid
tegema, aga ainult vabatahtlikult ja
pe_alegi saaksid nad ka vdga palju
palka. Umbes 100 000 tunni kohta.
Nukkudel endil oleks ka vdga hea
elu, sest ka nemad saaksid palju
palka ja pal ju vaba aega, kuna
presidendiks oleks minu lemmik
nukk Daisy, kellel on pikad ilusad
paksud tumepruunid juuksed ja

Ursula Ilo Iva
Priike liiheb kulda just praegu, ke-

vadel. Ja suvel on t; taiesti tile kul-
latud. Kevadel tirkavad tiinu piii-
kese kuldkiirtele k6ik puud ja lilled
t6usevad. Rohi li iheb roheliseks.
K6ik tundub nii kutsuv. Toiid teha
ei viitsi keegi, sest eks iga pdikese
kullatud kiir j6uab ka k6ige tori-
sevama inimese siidamesse.

Piiike teeb vahel imesid ja, kui
kevadel ldheb vara soojaks ji suvel
on kiilm, igatsevad kdik piiikese
jiirele. See nditab, et piiikest pole
vaja ainult soojuse ja valguse saa-
miseks, vaid ka selleks, et inimese
tuju oleks parem. Sombuse ilmaga

on kdik ni i  rusutud. Pdikesel ise
ilmaga j6uab piiiksekiir mitte ai-
nult maapinda soojendama, vaid
muudab ka inimese siidame kuld-
seks ja soojaks.

Eerik Potter
Uhtepidi oleks kullast piike hea,

teistpidi halb. Hea oleks ta sellepii-
rast, et siis oleksid kdik inimesed
juba piiikese peal dra kdinud ja sealt
killu kulda endale v6tnud. V6ima-
tu on aga elada, kui pole valgust ja
soojust. Minu arvates oleks parem,
kui taevas oleks ikka soojendav ja
valgust nlitav pdike, mitte mil-
joneid kroone maksev kullast kera.

Rohelise tuleviku poole
Tiina Tartes fV c

Tee rohelise tuleviku poole oleks
kerge, kui  in imesed ei  v iskaks
praht i  loodusesse. Muidugi teeb
asja- l ihtsamaks see' ,  et  pal jud
mahlapakend id  ja  k6 ik  te i led
toidupakendid on mddanevad. See
on hea, sest siis see mddaneb iira ja
ei  ole sel l iseid prahihunnikuid
metsas.

K6ik see praht tekib si is,  kui
inimesed kiiivad piknikul ja ei viitsi
pdrast_enda jiirelt koristada ning
jiitavad prahi sinna vedelema. Kui
tahad metsa piknikule minna, siis
ei ole kohta, kuhu istuda, sest kdik
kohad on prahti tdis.

Veel on halb asi  see, et pal jud
loobivad metsas enda 6llepudelid

puruks ja si is on k6ik kohad
klaasiki lde t i i is.  Muidugi teeb
loodusele ka see paha, kui  k6ik
autoga r.netsas s6idavad. Autoga
metsas sdi ta v6ib, aga si is,  kui
sel leks on vdikesed teerajad.
Metsas tohib ka joosta, aga ainult
siis kui sa prahti maha ei viska.
Jalgrattaga ka keegi ei  keela
metsas sdita, aga kui sa prahti maha
viskad, on see vdga paha. Igal pool,
kus on tee, kust saab metsa iisse
s6ita, peaks olema ilus ja suur silt,
millele oleks kirjutatud "Rangelt
keelatud prahi mahaloopimine!"
Siis ehk inimesed ei loobiks enam
prahti maha, vaid korjaksid selle
endajdrel ikka dra. Selline oleks tee
rohelise tuleviku poole. Pingutage.

Kullast pfrike

Veronika IIa
Taevas sfrrab kuldne

pflike,
vaatab alla aasale,
lillekene aasa peal talle

vastu naeratab
Linnukene oksa peal

lauluvilet vilistab ja
piikse

poole lehvitab.
Kuldne pdike naeratab ja
pilve variu peitub ta.
Kuieioleks kuldset

pdikest,
kaoks elu maa pealt

igavesti.



AtGUs LK 1. Koolimaja uus sisekujundus on iipris huvitav ning siit.
sealt koolihoonele i ipris ebatraditsioonil in-e - sitma hakk-avad
Qpelqi a!e. pu hketuba kah.e keerdtrepi g_a, saja nditevanuse h6ngu ga
direktori kabinet ning neljas lgrrus, m1s esirapilgul ei jita kui'dalgi
kooli muljet._Juurde on tulnud kaks'uut treppi,'selga p'eaks mtiiid-a
ko_ol i maja .l i iku_mi n_e olema I i htsam. Klas-sid on va rluskii llased,
mOned.astmel ised,- o_sa d nostalgil ise sisekuju nd[sega. pa l jr i
pofeqmlkat tekitanud lift iai praegu siiski ehitaniata. valfiis on klil
saht kuid lifti ennastveelp-oki. Kui-kunagi raha leitakse, saab tratata
koolis korruste vahel ka iittiga liikuma.-

Uleval: Ne_ljas korrus
Vasakul: Opetajate puhketuba

Ltihiiihendus
URMAS NIMETU

"Ki i remini , ' r  kordas 6petaja,
"Kiiremini."

"Viis," pakkus Opilane.
"Kuus," vastas Opetaja tema

eest ning jii i hetk-eks 
-Opilast

silmitsema. Tema pilk oli selge ja
selles peitus lootusetus. "K;uc"
kordas ta.

Opilane ei taibanud, miks oli
kaks pluss neli alati kuus. Kust oli
see v6etud? Kes oli selle nii sead-
nud? Miks ei vdinud see vahel
vils ellnT Vdi seitse, et oleks nagu
rohkem? Opilane ei tahtnud alls-
tuda, ta raius ikka, et "viis, viis,"
kuid iihel hetkel m6istis ta, et
tema vaidlused on m6ttetud. Nii
hakkas ta vaikides isegi kaasa
noogutama: "Muidugi kuus."
Oma kaitsva nahakihi all ta mui-
dugi teadis, et kaks pluss neli ei
ole kuus, ei ole ainult selle pi-
tast, et Opetaja nii arvab.
. .  "Ki i remini ,"  palus 6petaja,
"Kiiremini"

"Tuhat seitsesada... kakskiim-
mend. . . "

"Kaheksa," l6petas Opetaja te-
ma eest. Jdlle raputas ta n6utult
pead ning vaht is otse Opetaja
ndkku, justkui  tahtes ki is ida:
"Mida sa iiritad?"

Opilane vastas omast arust nii
kiiresti, kui suutis, kuid ometi jiii
sekundeid puudu. Ikka veel oli ta
aeglasem kui 6petaja. Opilane ei
suutnud taibata, kuidas sai Ope-
taja m6te iildse nii kiire olla. En-
dast sai ta aru - tema iilesandeks
oli 6ppimine, vastuste viiljaiitle-
mine - ja seda tegi ta ka kdiki oma
vSimeid dra kasutades. Kuid mis
roll oli siin 6petajal? Ta ju ei 6pe-
tanud kunagi midagi, ta ainult kii-
sis. Kiisis ja vastas. Palju kiire-
mini, kui see Opilase arust v5i-
malik oli.

Pikape4e hakkas 6pi lane
m6istna Opetaja eksistentsi p6h-
just. Opetaja ei suutnud enam ise
edasi areneda, ka tema vajas ke-
dagi, kes oleks temalt muudkui
kiisinud ja muudkui vastanud.
Seepdrast ol ig i  ta otsustanud
Opilasest aretada midagi sellist,
mis oleks Opetajast endast veel
kiirem.

" Uks -tiks - iiks -null-null -iiks. "
l6petas 6pilane.

Opetaja silmitses teda iillatunud
ja p.alus vastust korrata.

"Uks-iiks-iiks -null-null-iiks. "
kordas 6pilane, kui oli pika rea
tihtesid ja nullisid ette lugenud.

Opetaja nlgu peegeldas r66mu.
Esimest korda ndgi Opilane, kui-
das Opetaja suunurgad mriiida ta
p6ski t i les l ib isesid ja si lmad

sdtendama l6id.
"Kiiremini," palus Opilane, en-

dal hiiiiles kindlus, mis teda en-
nastki esimesel hetkel ehmatas.

"Kakssada kakski immend."
alustas Opetaja.

"Kiiremini," anus 6pilane, "Kii-
remini ."

Niiiid oli Opilane see, kes oli
kiirem. Niitid oli tema see, kes
teadis, Selle ajaga, mis Opetajal
kulus ki is imuse meisterdami-
seks, oli ta juba kaks sarnast ise
viilja mdelnud ja neile kolmele ka
vastused leidnud.

"Kiiremini," sosistas 6petaja,
justkui ei tahtnuks ta uskuda neid
aegu, mil "Kiiremini," oli k6lanud
vdheefektiivse kdsuna.

"Kiiremini," arvas ka 6pilane,
sest ta oli hakanud taipama, kui
palju see p6latud kiirus teda ja
Opetajat r66mustas. Kuid sellest
ei piisanud. Ikka veel ndis olevat
aega, mille arvelt kokku hoida.

"Viis," vastas 6pilane.
"Viis?" kiisis 6petaia.
"Viis," kordas bpiline ning la-

hendas sel hetkel juba sada enda
loodud iilesannet.

"Viis," iitles Opetaja tasa. Talle
meenus midagi, aga ta ei teadnud
t[pselt, mis.

"Viis," kinnitas 6pilane, luge-
des selle teema l6petatuks.

"Viis," n6ustus dpetaja.


