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Realistidtaas kodus
Sel suvel l6ppes Taffinna Reaalkooli renoveerimine
Andresl(atrts
Reaali Poiss

Peale aastast remonti ninsust tehtud
avati Tallinna Reaalkooli neljis korrus, ma-
qaja- taas 30. augustil ja tagakiiljele on
p-idutiku vastuv6tuga. juurdeehitustena
Kohal viibisid linnapea iisatud tuleohu-
Jtiri M6is, haridusminister tuse n6uetel kaks
T6njs Luukas, 6petajaid, maja liibivat trep-
6pilasi ja palju t i : isi .  pi j"at i levaadatrid
Remondi kiiigus on tiri- k6ik varasemad
tatud siiilitada vana ilmet ehitusdetailid.
nii palju kui v6imalik ja Remonti teos-
enamasti on seda ka tanud ehitusfirma
suudetud. K6ige tiihele- Merko Ehitus esin-
pandavama muutusena daja s6nul oti
on mdrgata siseviimist- Reaalkooli remont
luses kasutatud uusi , i iks f irma ajaloo
vdrve. Vastakaid arvamusi ke eruliserir aid
on tekitanud mitme- proiekte. Tiihele-
vdrviline aula. Paljudes iariuv2iiirne oli

5;[*jil :ililiL.,i*d, 5::i1:itr *S*Xn*l' 3i:Jl1'i'i,!'#,',i"',,'*:il;' Ain.kaardid
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o 1. septembrist alustasid ' Giimnaasiumi eeskujuja
, .Segastel . asj.aoludel aryutitesse iildse tulema), vastrerironditud majas uut . panna internetti 6pila.s-
kirjutati kooli poolt Kooli seinu on krohvitud kobliaastat 700 Rea"alkooli . iele vaatamiseks kOjkide
Reaalkooli hoone vastu- liivaga, seet6ttu on see suures majas 6ppivat . ainete ainekaardid: 6pe-
v6tudokumendile. al la yaga kergesti pudenev kooli last ia enamisi i  on . ta3'ate hindamisp6hi-
enne k6ikide ehitusvigade Aaita gnne Re-aalkooli kdik reniondiga rahul. . m6tted, tundide teemad
ehitajapoolset k6rval- remonti uue kuue saanud Pisivigu ktil ilnineb, tuia . ja kontrollt<iride ajad,
damist. NAiteks on kunsti- GAG-i remonditi garantii looditavasti k6rvalda- . 

-mis 
muudaks lihtsamaki

klassi lauad valesti kokku korras uuesti juba sel takse ka need tisna pei. tunnist puudunud 6pi-
pandud,liugtahvlitel puu- su1'el. Loodatavasti jatkub udtest . laste jtireldppimise.
duvad alumised tahvlid, Tdnaseks- on kooli treppidest, fuassiruumi- . fai-es m-ahus peaks
kooli arvutiv6rk ei tocita vastuv6tudokumendile des't, raamatukogusi ia siisteem rakenduma
esimese.nddal-a ldpuks ja alla-kirjutanudRaitTaMk aeroobikasaalist"kooii- . jiirgmisel aastal, kuid
internetiiihendus on vaid Tallinna Reaalkooli di- r66mu samapaliudele . voimalik on, et m6nede
mSnedes arvutiklassi rektori majar-rd,uqalase noortele nagd sdda oli ' 6ppeainete ainekavasid
arvutites (kuuldavasti ei asetiiidatriokohaltlahku- jiitkunud vaiast kooli- . sidUndhajubaseltalvel.
pidanud seda teistesse nud.l0heet HNnAUL hajast. . JURGEN EINeAUL
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Paliu karaeimillestki
Ongi liibi saanud see raske aes. mil me olime

mooila linna laiali pillutud. Onlabi saanud see aes,
kus pidime m6iswdlt suhtuma k6isisse maiutusesl-
seotird probleemidesse. On liibi saEnud se6 aes, ftus
kartsim-e oma muule ilmalikule ialsuiiiiiva haridus-
taseme pdrast ia noppisime i.ihell aeeade parimad
tulemus-ed riisieksaifitelt. Niiiid on k6ik endine.

Kuid kas iklia on? Kas me v6ime niitid nautida
priip6lve. mille pdrast me olime n6us kannatama?
Iks-me shime se'da. mida meile lubati? Kool kestab
edasi. Noiah. seda bskasime me iuba eeldadaei. sest
remonditi ikkasi kooli. mitte ei ehitatud siia rieele-
lahutusasutustfkus lapsed ia viiliavalitud vanemad
inimesed saakdid veet^a om"a sisu-stamata hommiku-
tunde.

Ilus ta jq gn, kuid ilust ta peabki olema, sest
muidu pbleks-renoveerimisfoodel iu minsit m6tet
olnud. ltuid siinne ilu on ikkasi aiirult pr[ktiliseks
kasutamiseks. nii et idrsmine 

-aasta 
me ehk ei miile-

tagi seda. Polb seda "tdeTist loodust ia aiahamba irvi-
tu5t, mida me v6isime kohata selle varia kooli staa-
dionil ia ruumides.

Ja ilu tuleb ometisi hoida. sest sel on kalduvus
mustust ligi meelita?a ia nii oma sdra mddrdunuks
muuta. Ilmselt seet6ttri on meie kool kaasa triivi-
4ud ka nende niitidisaja moeroogatustega, millest
ilmselt ka kuulnud olele.

Kes teab, mis on saanud sellest tihtlusest. millesa
ennemalt kiitlesime. Kas oleme me veel iiks iihin"e
pere v6i kiiputiiis pdranduse pdrast niiiiklevaid lap-
si? Ehk siis^- kas meie ia mei'e kool sobime kokkti?
Aga ki.ill me harjume. V6tame omaks. Elame sisse ja
unustame, teeme ndo, et polnudki siit dra. Kiillap 

-

saame me varsti teada, mis tulnuks teha paremini
v6i mls v6inuks iiitta v:anaviisi.

Ja i.iks asi veel-- kui teil kiire on. tahate esimeselt
korruselt viimasele saada. siis iireb lifti peale loot-
ma jddge, kasutage ikka rieid trefpe, mida v6ib lei-
da suu-re koolimaja igast otsast ja igasugusele
maitsele.

Reaalkooli direktsioon tinab kontserdi "Pudi
Rida" korraldamisele kaasaaidanuid:

Organiseerijad:
Andrus Lauren
Aili H6beiirv

Piret Otsa
Margit Martinson

AlarTamkivi
Toetajad:

Sigrid Tammes, Nordic Jet Line 0aevapiletid)
Anneli Meri, Akadeemia Triikk [triikised)

Katrin Ehrlich, Kontuur feo Burnett [kunstnik)
Anniki Made, OU Hiidel Oilled)

Ivar Lukk, Andres J6esaar TELE2 [eelinfo)
Piret Tali, Eesti Pievaleht [eelinfo)
Merike Kungla, Eesti Loto [eelinfo)

Erkki Berends, Raadio KUKU [eelinfo)
Jaano-Martin Ots, ETA [eelinfo)

Paul Himmo, Rahwsooper Estonia [piletimiiiik)
Mart Mikk ja Colin Hansen - Esineiad

1 4.septembril toimub Reaalkoolis aadresil
Estonia pst 6

Lastevanemate iildkoosolek

Reaali Poisi toimetus vabandab viga Mihkel Kama ees, keda ta eelmises numbris tehtud intervjuus
eksikombel Kaarel Oiaks nimetas.

Seoses Reaali Poisi toimetuse enamuse i6udmist abituuriumi hulka, kes iirgmisel aastal kahiuks
realistide hulgast lahkuma peavad, ootame toimetusse uusi liihneid. Huvilistel pci6rduda m6ne

toimetuse.praeguse liikme poole.

Rein Alev
Thrmo Saaret
Reet Eentsalu

Nora Mals
Karin Naan
Igor Kaasik
Tiia Luuk

dioni timber. See vbre
siimboliseeribki seda,
mis juhtus - dpilasi ei
lasta vahetunni ajal
koolist vi i l ja. Kas
Reaalkool  on muu-
tunud kolooniaks?

Ei  oska oelda,  kas
mina olen vanamood-
fle, aga aeg enne
remonti tundub parem
ja piiikesepaistelisem.
JOOSEPSIMM

os.bg
23.O9
2s.09

Iftisti Koit 30.09
Liilia Ikavtsenko 10.10

17.70
18.10
19.10
2s.10

: Kelle kapsaaias on kivi?
Kelle kapsaaeda see

kivi lendab, ei tea. Fakt
on aga see, et Reaal-
kooli remondiks kulu-
tati 46 milj. krooni ja
terve aasta jooksul
tsirka tuhande inimese
ndrve. Mul tekib ktisi-
mus, mida saime meie
- 6pilased - selle eest.
T6est i  uued too l id ,
lauad, koogitehnika,
tahvlid ja v6re staa-
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Pudi Rida
Reaalkooli aulas toimus I .septemtrrif heategevuskontsert :

Nagu iireldada v6ib, on juttu mingist pudi
reast. Kuid vastupidiselt arvamusele, et pudi
rida on meil kooli traditsioon, mille
kohaselt jalutavad abituriendid lebi k6ik
kooli nurgad, fihistab see seekord hoopiski
Tallinna Reaalkoolis esimesel septembril
toimunud kontserti.
AnnNurga jaEvaKuldma
abilised

Niisiis, kui kool oli saa-
nud ttihjaks 6pilastest ja
aktusest. hakkas vaiksdlt
kogunema veidi vanemat
rahvast, kes oli otsustanud
toetada Reaal i  Vaimu
ostes 250 kroonise pileti
kontserdile. P6hiliselt olid
Mart Mikku (sol ist) ja
Collin Hansenit (klaveril),
kelle t6i Tallinnase Nordic
Jet  L ine,  nagu kavale-
heltki niiha v6is. kuulama
tulnud meie oma kooli
vi l ist lased, kuid ol i  ka
lapsevanemaid, l ihtsalt
s6pru ja muidu rikkaid
huvitatuid, kes said siis
ndha ka meie uut ilusat
koolimaia.

Kohaldofid palututud ka
m6ned praegused kooli-
6pilased - ki.ilalistele maja
tuwustama, kortserdi ka-
vasid jagama ja ni isama
lori-juttu ajama nendega,
kes seda soovisid.

Mida ldhemale kell lii-
kus poole kuuele, hakka-
sid ki.ilalised suunduma
saali suunas, kus kontsert
pidi aset leidma. Kohale
oli tulnud umbes 150 ini-
mesg kellest suurem osa
ei olnud vist kava lugema

vaevunud ,
kuhu oli eesti
kee les
kirjutatud, et
pa lu takse
e t tekan tava
"Rdndu r i
laulude" (R. V
Wi l l i ams )
osade vahel
mitte plak-
sutada.  Veel
esitati teoseid
Jean Sibeliuse
"Romanss t t ,

: Spordipiev
Nagu aktiivsemad koo-

likaaslased arvatavasti
t i ihele panid, toimus
S.septembril taas kooli
traditsiooniline spordi-
pd5:v Kalevi staadionil.

Opilased v6istlesid ka-
hel jooksudistantsil, kau-
gushtippes ja keskkooli
poisid ka kuulit6ukes.
Oma panuse spordipde-
va edukusse andsid ka
6petajad, kes kdik meie
tulemused hoolikalt i.iles
tiihendasid ja kehalise
kasvatuse 6petajatele
jdrelduste tegemiseks i.ile
andsid. JURGEN EINPAUL

. President
: Reaalkoolis

Konstantin Ti.irnpu "Halli-
laul" ja Artur Kapp'i "Met-
sateel" ning Villem Kapp'i
"Sina, kena tammekene" -
need olid kavas, tegelikult
tuli i.iks lisalugu ka, k6va

aplausi tagajiirjel.
Pdrast  seda lahkusid

es inejad ja  h i l jem ka
teised, k6igi l  i . iks i lus
mdlestus kaasa v6tmiseks
olemas.

l.septembri l  kel l  14
Reaalkoolis toimunud
aktus ei olnud tavaline
6petajatepoolne kooli
alguse tiihistamine - see
er ines te is test  samal
piieval toimunutest ko-
guni kahel p6hjusel.

Esiteks alustasid nende
s6nav6ttude saatel oma
kooliteed kaks klassitiiit
uus i  rea l is te ,  nende
hulgas ka mitmeid eliit-
kooli tunnuseid, promi-
nentide lapsi.

Teine p6hjus tuleneb
juba  es imeses t .  Oma
pojapoega oli kooli saat-
ma tulnud ka president
Lennart Meri, kes saalis-
v i ib i ja te le  ka k6nega
esines. JURGEN EINPAUL

iliiiriiiiiriii:iiiiiliii::;,i:iiiilriiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllilliii

Kellele me maksime?
Kontserti ei nimetatud

he ate gevuskontserdiks
mitte paha pdrast - sellest
saadud tulu - peaaegu
50000 krooni - liiks Reaal-
kooli sihtkapitali asuta-
mise alla.

Sihtkapital on m6eldud
k6ige Reaali Vaimuga

seonduva toetamiseks,
midagi konkreetset peo
peaorganisaator  A lar
Tamkivi ei maininud. Et
sihtkapital i  rahvuskul-
tuuri fondi juurde luua, on
vaja 100000 krooni, seega
on peagi oodata midagi
samalaadset.

, , : , . '' ' , , : . : : : : : : : : : : : : : : ' ' . ' . . . . . . , : , , , , , , , , : , , , , : : , , : : , , : , , , , , ' . 'Kes minevikku ei mil eta...
Palju on rriiigitud Reaali

6pilaste iihtsustundest ja
selle kaugest minevikust
pdr i t  juur test .  "Reaal i
Poisil" tekkis meie briliant-
ses aialootundmises iiiski
kahtlirs.

Kiisitleda i6utud ki.im-
nenda klassi-6pilaste hul-
gast oskasid vaid m6ned
vastata p i ievakohasele
kiisimusele "kes oli Pudi?".
neistki suur osa vaid tdnu

: : : : : :uuu::  i : :

kontserdipiletil kirjutatu
lugemisele. Muidugi ei
pea need a l les Reaal -
koolis 6pinguid alusta-
vad noored kogu kooli
ajalugu peast teadma,
kuid selleks, et me v6iks
oma kuulsusrikka mine-
v ikuga te is te ees uh-
kustada, v6iks tiihtsa-
maid Spetajaid ja tradit-
s ioone ikka tunda.
JORGEN EINPAUL

iii



Vrhetunnis
oue saa Tallinna Reaafkool ofi esimene matemaatikas ja fuusikas

Riigieksamid liksid l6ppenud
6ppeaastal riigieksamite ajaloos,
mida on tehtud juba viis aastat,
k6igi aegade k6ige paremini. Saa-
wtati ju matemaatikas ia ftiiisikas
vabariigis esikoht, keemias kolmas
ia inglise keeles nelias koht. L6p-
penud 6ppeaastal maitseti kolm
aastat tagasi kehtestatud 6ppeka-
va esimesi viliu, kus reaalainetele
otsutati osutada senisest rohkem
tihelepanu. Seega on reaalainete
tulemused m6nes m6ttes ka loo'
gilised. Seda enam on imekspan-
davad inglise keele tulemused. Siit
moraal - kes tahab see i6uab.
Mkldaidrniie
abiturient' 
n.irii 

'r.leres'rlia'r.oini '
abiturienti malaimaalsed
1"0 punkti ja i.iheksa ini-
mest 9 punkti. Matemaa-
tikas said parimad 1"00
punkti kuus l6petanut ja
i. i le 90 punkti koguni
seitseteist isikut. Ullatav
oli, et C-klassi tulemused
ol id  A-k lass i  omadest
matemaatikas paremad.
Inglise keeles oli k6rgeim
punktisumma 93, milleni
ki.itindisid koguni 6 endist

abiturienti, i.ile B0 suutsid
teha t i le poolte l6peta-
nutest. Keemia riigieksami
tu lemuse seevastu v i is
k6rgeks praegune 12 klass
kelle keskmine oli 77.5,
ku id tugeval t  a landas
eelmine abituurium (kesk-
mine 46.6), aga eks aas-
taga ununeb nii m6ndagi.

Kuhu siis meie vdga lu-
gupeetud eelmine abituu-
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, Ulieduk adriigieksamid
a

e1
Kindlasti teavad k6ik

Reaalkooli suure maia
6pilased, et sel aastal
vahetunnis koolimaiast
viilja minna ei tohi. Aga
miks?

"Mustuse pdrast," vas-
tas kooli direktor Gunnar
Polma. Jalgadega tuuak-
se klassiruumide lami-
naatparketist p6randa-
tele liiva, mis toolijalga-
de alla sattudes tootab
liivapaberina, rikkudes
p6randat. Hoiatava ndi-
tena on ees GAG, kus sa-
mast materialist p6ran-
dad kulusid auguiisteks
aastaga. Uut laha kogu
kool imaja p6randate
vahetamiseks aqa enne
kiimmet aastat foota ei
ole.

Tdnavu on plaanis pal-
gata kooli ka turvamees,
kes hakkaks 6pilaste,
6petajate ja kooli vara
turvalisust tagama. Raha
sel leks peaks tu lema
viihemalt osaliselt lapse-
vanemate toetustest .
JURGEN EINPAUL

rium edasi 6ppima ldks?
Enamik liiks edasi Tallinna
Tehnika Ulikooli, kuhu
maandus koguni 64 6pi-
last. Tartu Ulikooli valis 19
6pilast, Pedagoogikai.ili-
kooli 4, Estonian Business
Schooli 2, Infotehnoloogia
Kolledzisse 3 Kolledzisse 3
, Akadeemiasse Nord 2,
K6rge-masse Tehnikakooli
1, Kunstiakadeemiasse l-
ja Mereakadeemiasse 1
6pilane. Li iguvad kuul-
dused, et iiks Reaalkooli
neiu olevat liiinud Amee-
rikasse kuhugi s6jandus-
a lasesse kool i .  N i i ,  e t
Reaalkooli l6petanu leiab
endale iisna l6dvalt vabu
maandumisplatse.

2000. aastal
l rlopemnute
eelistused

Tallinna Tehnikai.ilikool
Tartu Ulikool
Pedagoogikatilikool
Infotehnoloogia Kolledz
Estonian Business School
Akadeemia Nord
K6rgem Tehnikakool
Kunstiakadeemia
Mereakadeemia

64
1,9
4
3
2
2
1
1
1
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Maia ees ia maias
sees

Oli i.iks maja metsa sees. See maja
oli vdga siig-aval metsa sees ja se"al
ei elanud mitte keegi.

Maja ees oli: kole aed, millel olid
pooled aialipid dra kukkunud. Aias
bli palju sa^mmalt ja pikka muru.
Seai olid ka puud, mOnea vanad ja
m6ned uued. Maja oli puust ja sellel
po lnud aknaid.  

^Katus 
o l i

sammaldunud ja kole.
Maja sees..ol i :  Kole laud koos

toolidega. Uks kole voodi ilma
jalgadeta ja tiks riiul. spp-rvlnRln
KIVIMAA IVA

Maja ees on suvel ilus lilleaed,
ta lve l  suured lumekuhiad.  mis
sdtendavad ilusti jdulu'ialguses.
Maja sees on kogu aLg soe ja ir6nus
olla (eriti siis, kui see on sinu kodu).

Kgd,u on koht, kus o.qr alati soe,
kindel ja m6nus olla. Uksk6ik kas
toas v6i 6ues. SUSAN tVA

Masinad, mis
I  l .  .  .muuoavaornrmesr :

Aasta 2535
On palju masinaid, mis muudavad

paljusid inimesi, aga need k6ik on
avastatud, noh niiiteks, et rusikaga
saab s i lma s in iseks teha ia  et
kiiiiridega saab ia.ki.ii.isi lSigat-a jne,
ag.a liiheks ntiiid jutu juurde.

Uhel suvepdeval vaevles Jim
(hiiiilda: Dzimm) oma ktiberruumis
igavuse k4gs, ol i  ju ki iberkooli
vaheaeg.  Akk i  t6 i  J imi le  pdhe
hiilgav idee: hakkaks leiutama! 3
piklg niidalat t6i Jim poriningutelt,
ko l iko l ikambr i test  ia  muia l t
taolistest kohtadest kolikokku. Veel
3 niidalat kulus, et seda k6ike kokku
panna. Ega Jim isegi ei teadnud,
mida ta kokku pani. ta lihtsalt tesi
seda. Kuid i.ihte ta teadis: see tulei
huvitav.

(kolme niidala piirast)
Ntitid oli see valmis, kuid oli veel

i.iks pilu ja Jim ei teadnud, mida
sellega peale hakata. Ta joonistas
tobeda ahvi pi ldi ja pani sel le
pilusse, kui iiliki koinistas ta i.ihe
juhtme otsa ja kukkus tihte ttinni.

Kui Jim drkas, oli tal imelik tunne
ja ta vaatas ennast peeglist. Ja
m6elda vaid! TA OLI SELLE AITVI
MOODI, KELLE JIM ISE JOONIS.
TAS! Kiiresti lasi ra oma foto sisse
ja htippas ttinni. Arkvele tulles oli

I M.i. kooli direktorfi nimeks
. on Gunnar Polma. Uldse on' meie kool tore ia armas.

: . . .

Kolmanda kliendi lugu ma ei
riigi, sest see oli viga 6udne
ia ma lubasin kliendile, et ma

sellest ei riigi.

igapiievaseks ni ihtuseks. I lma
autodeta on elu raske ette kujutada.
Linnad'on kasvanud suuremaks.
Uhest otsast teise minemiseks kulub
liiga palju aega, aga autoga pole see
mingi  probleem. I lma suur te
autodeta ei saaks poodi kaupa
vedada ega koju piziat tellida. Rui
kiirabidel, politseil ja tuletdrjel
poleks autosid, ei piiiistaks nad vist
tihtegi inimest. Autosid on vaja ka
kir jade vedamiseks ja kasv6i
niisama meelelahutamiseks. Autol
on ka halbasid ktilgi. Auto gaasid
on vdga mtirgised, eriti lastele.
Autoga s6itmine, pole just k6ige
tervislikum, sellepdrast, et siis ei
jaksa inimene enam pikka maad
k6ndida. Inimene v6ib muutuda
laisaks paksuks. OLIvER OuNnP lva

: Siil udus
Siili ekslevad silmad uitavad udus.

Ta liiheb sihitult edasi, ilma, et ta
teaks, kuhu ta alateadvus teda
juhib. Aegajal kaob pind jalge alt ja
siht silme eest. Tal on tunne, et ta
nagu ktiiks i.ihe ja sama koha peal
r ingi. Ikka see sama olematus.
Korraks on siilil tunne, et ta liugleb
mooda olematut j6ge ja miljonid
kiied on tema timbeq aga k6ik need
on l i iga kaugel, et neist kinni
haarata.  S i i l  nagu l iug leks
reaalsusesse, ta suleb silmad ja
tunnetab t6de.

See s i i l  kuulub ut tu .  MARTE
ALLIKMAA

Elas tikskord tiks okkaline siil.
Uhel ktimlmal si.igis6htul m6tles ta,
et ma peaksin minema metsa ja
tooma enne pikka talveuinakut
midagi hamba alla. Niisiis liikski siil
sooki otsima. Vahepeal aga t6usis
paks, paks udu. Siifeksis ielle sees
iira ja m6tles: kiill siin on alles udu,
midagi pole niiha! Ma ei leia tihtegi
seent! Korraga tuli siilil midagi
meelde. Mul on ju kodus ktll seeni.
Kuidas seda v6ib unustada! Udu
polnud enam nii tihe ja siil niigi
rada, mis viis koju. Siil liiks koju.
ANNELIIS VOLMER IIIA

Siil, Siil sa ei
niie ju udus!
Aga ikka siblid
kodu poole.
Tal on kodus
lapsed, kes teda
ootavad. Ema, et
ta juba tuleks
meie juurde kojulELINE LINNAS IVA

ta samasugune nagu alguses.
Niisi is ol i  Jim avastanud uue

masina. MIKK TARVAS IVB klass

M6tete robot
On aasta 5200. On selline masin,

mis loeb k6ikide inimeste m6tteid.
Siis, kui keegi mbtleb halbu
m6tteid, siis see masin muudab
inimese mingiks asjaks nagu niiiteks
lillepotiks. Sellepdrast peavad k6ik
inimesed mdtlema a-inult hi i id
m6tteid. Ukskord oli tiks vanamees
nimega Juula, kes ei uskunud, et
peab h?iid m6tteid mdtlema ja
m6tles halbu m6tteid. Natukese aja
pdrast muutus ta titevankriks ia'see
bli vaga ebameeldiv. Sellest-ajast
peale m6tlesid k6ik inimesed ainult
hiiid m6tteid.nneo ANNUs tvB ktass

Autod.
Autod on muutunud meie elus
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Mis on hariduse m6te
Opi takse sots iaa lse id
teadmisi i imbritsevast,
te is test ,  t ih iskonnast .
Kujundatakse viilja oma
maailmavaade. arusaa-
mine t6est ja 6iglusest.
K6igele sel lele aitavad
kaasa just koolikaaslased,
s6brad, tihised ettev6t-
mised, mitte aga faktid
n ing joonised paksude
kaante vahel.

Hetkel kautusel olev
koolisi.isteem kujunes oma
p6hiolemuselt viilja juba
vdga ammu. Kujunes vlilja
tugevama v6imust liihtu-
valt ning 6petajakesk-
sena. K6ik oleks hiisti, kui
6petaja v6taks kooli tdie
t6sidusega, tihena oma
tdhtsaimatest kohustus-
test ja seisaks talle antud
tilesannete k6rgusel. Kah-
juks aga pole see alati nii.
Vale on eeldada, et 6pe-
taja ja ka 6pilane on ilm-
eks imatud,  nagu seda
teeb meie praegune ha-
ridusstisteem.

Haridussiisteem ei to-
hiks olla niiv6rd jaik ja
raskesti ldbitav. Hariduse
omandamise erinevate
teede vahel peavad kind-
last i  o lema s i l lad,  e t
vdgagi sagedasi valiku-
vigu oleks vdimalik korri-
geerida kiigu pealt.

Andreslkuts
eseist' 'i)M; teiniiioia'aii'cii'' t cioiiia'a, iiiiaiii
ikka ndoga, et seda kellelegi teisele taruis, mitte
meile enestele. Mil enesiel oli vaja mingida,
I6butseda, kuhugi minna, midagi'vaadati v6i
krulata v6i lihtsalt miiiida linna iimber kolada, ertti
keelatud ajal. Meie k6ik olime aruamusel, et see,
mida meilt n6uti, oli vanemate poolt vdljam6eldud
aqjatys udi mdttetus, ja see, mida meile keelati,
ainuke 6ige ja tarvilik eluiilesanne. Sest kui see
pole_ks n6nda olnud, mik siis ldksid need, kes
koolis enam ei kiiinud, jast 6htul hilja vdlja ja-mil<s
nad ldksid just neisse kohtadesse, *unfu heil oli
keelatud minna? Seda tegid needki, kes ise pidid
meie sammude, Idbastaste, tegade ja tutwsti jdrgi
valvama...."

"Ma armastasin sal<slast" A.H.Tammsaare

- Nii tur,rnevad paljud 6petatakse, sest seliseid
kooli6pi lased ja ni i- on t6admisi iaaks ka raa-
tuq{n_g{ - paljud e_nne matukogust palju suure-
meid. Kuid ometi on kool mal hulgal 

-niirg 
palju

lebi aegade ptisima mitmekeJisemaltl Ometi
jlenud. Isegijiirjepidevalt pole raamatukogu asen-
tostnud oma tdhtsust  danud aegade iooksul
i.ihiskonnas. Kuid kas on kooli. faklide illeteht-
6ige,..et +illegi niiv6rd sustamist v6ib jtireldada
vajal iku l i ibimine peab ka sellesst, et enamus
olemanoortele inimestele tdiskasvanirid maletab
raske, vaevaline ja paljus ainetest, mis pole otseselt
arusaamatu? seotud nende too v6i

Milles pe_4ub kooli hobiga, ainult m6ningaid
vajadus? Kihdlasti ei peitu i.ildis-tusi.
see flktides ning teadus- Rohkem peitub kooli
l ikei teooriatel, mida vddrtus t ihisuses. koos-
p6hiliselt noortele koolis kiiimisesjakoos ol-emises.

Jiirjest kasvades piirsi-
takse noor te in imeste
uudishimu selle asemel, et
seda julgustada ning aren-
dada. Seda t6estab ainu-
i.iksi fakt, et kuueaastane
laps esitab pdevas kesk-
miselt neli kuni kuus tuhat
ki.isimust, tudeng aga um-
bes kolmktimmend. Prae-
gune koolististeem on {iles
ehitatud jiirgimaks ole-
masolevaid tavasid ia aru-
saamasid ning nende ka-
sutamist. Harva tunnusta-
takse k6rgemate v6imude
poolt iseseisvat ja tavape-
rasest radikaalselt erine-
vat mStlemist.

Ajal, mil noored ini-
mesed tunnevad end min-
gis m6ttes kiipsena, kuid
on tegelikult ebaktipsed,
mi l  nad e i  saa e lada
muretult,  vaid peavad
muretsema tuleviku p2i-
rast, on tiihtis anda neile
koht, kus nad v6iksid
6ppida, saaksid oma tule-
vikule m6elda ja selleks
valmistuda,  n ing hulk
teid. mille seast nad v6i-
vad-valida endale sobiva.
Tiihtis on tagada, et teed
ei oleks blokeeritud, vaid
et eksisammude tasan-
damiseks tehtavad paran-
dused oleksid v6imaliud
kogu hariduse omanda-
mise aja jooksul.

Selle koha peab meie
tihiskonnas noortele and-
ma kool .  6p i lased ise
peaksid pi.itidma muuta
oma kooliaastad v6ima-
likult kasulikuks, huvi-
tavaks ning eluks vaja-
l ikuks. Ning 6petajad
peaksid m6istma, et iga
nende <ieldud v6i i.itle-
mata jdiinud s6na, iga teh-
tud v6i tegemata jiiiinud
tegu avaldab m6ju m6ne
noore inimese kujune-
misele ning paljud teod ja
paljud s6nad v6ivad iga-
veseks kujundada m6ne
i_nimese maai lmapi l t i .
6petajad peavad aru saa-
ma neil lasuvast vastu-
tusest ja sellest liihtuvalt
oma tegusid seadma.

ffiitE
igi{li
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