
Uus maiaruus aeg
Reaalkooli abituriendi keskmine koolipdev kestab ligi 7 tundi
JesperSaron
gbltqrignl

Koos uuenenud maiia'asu-
misega tervitasid Reaalkooli
6pilasi nii mitmedki muuda-
tused. M6ned neist olid sil-
maga ndhtavad, nendest on
k6ikjal juba piisavalt juttu
olnud. M6ned muutused aga,
mis jiiid kiill esmapilgulmiir-
kamatuks, kuid on oma kaa-
lult v6ib-olla tiihtsamadki kui
ndhtavad muutused, puudu-
tavad kool i  s isekorda ia
6ppekorraldust.

Uks neist torkas silma juba
esimesel "pdris" kooliplieval
- nimelt on kooli algus nih-
kunud 15 minutiv6rra edasi,
kool algab niiiidsest kell 8:00
(Siin ja edaspidi v6rdlen tin-
gimusi, mis valitsesid enne
remonti, praegustega. Re-
mondiaastal olid tingimused
m6nev6rra erandlikud). M6-
ningaid unimtitse see kahtle-
mata veidi r66mustab, kuid
viiga paljudele on sellise
muutuse efekt nullil2ihedane.
Nimelt alustavad kooliga sa-
mal ajal tood mitmed muud
asutused, mis suurendab
kesklinna suundujate arvu
niiv6rd, et peamised juurde-
piiiisuteed on i.ile koormatud
ja transport liigub aeglase-
malt. See aga omakorda pi-

kendab s6idula kulu-
vat aega ja l6ppude
ldpuks v6idetalise vaid
m6nedminutid.

Uuest aastast on
muudetud kavahetun-
dide pikkust. Kui enne
remonti oli vahetun-
dide pikkuste jaotus
loogiline - hommikul,
kui pea veel viirske, li.i-
hemad (5 minutit) ja
l6una poole pikemad
(1"0 minutit), siis ni.itid
on pea k6ik tavavahe-
tunnid kiimneminuti
lised. Uhe vahetunni
kohta on vahe vdike,
kuid mitme peale kok-
ku nihutab see pdeva
hilisemal<s.

Kohutatuna esimestel pde-
vadel sririklas valitsenud
segadusest, otsustas kooli
juhtkond muuta ka sriogiva-
hetundide kestust - endise
15 minuti asemel on need
ni.itid 20 minutilised. Alguses
tundus see p6hjendatuna, oli
ju esimesel p2ieval tdesti ras-
ke oma toitu klitte saada,
kuid ntiiid, kui korralagedus
on asendunud rutiiniga, on
see m6ttetu ajaraiskamine.
Enamasti on 10 minutit pii-
rast scidgivahetunni algust
enamik 6pilasi juba scioklast
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l6pu kestev vahetund oleks palju
otstarbekam.

Miks ma seda jutnr rli2igin?
Kas mulle ei meeldi vahe-
tund? Miks ei v6iks kool
hiljem alata? Minu mure on
lihtne : eelpoolnimetatud
muutused on nihutanud
kooli l6ppemise kellaaja p2iris
k6vasti hilisemaks. Asi oleks
ehk talutav, kui tegemist
oleks veerand-
tunniga, kuid
enne remonti
l6ppes hommi-
kuse vahetuse 8.
tund kell 14:30,
pdrast remonti
l6peb see 15:45.

Tundide aiad Tallinna Reaalkoolis:

Vahe on tund ja 15
minutit. Seega viibib pea
iga real ist  kool is aja
raiskamise t6tu ca iihe tunni
pdevas kauem kool is.
Muidugi on m6ningad
viivitused paratamatud seo-
ses kooli muutumisega pea-
aegu i.ihevahetuseliseks, kuid
kindlasti annaks olukorra
parandamiseks iihtteist siiski
iira teha.

6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 15.00 - 15.45

1.8.00-8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.55 - 10.40
4. 11.00. 11.45 9. 15.50 - 16.35
5. 12.05, 12.50 10. 16.40 - 17.25Iahkunud, nii et 15 minutit

Reaalkool ieile aastavanem : Koolis on raadio
Tallinna Reaalkool sai

29.septembri l  779
aastaselc. Nagu p2ievale
kohane ol id pal jud
6pilased ning 6petajad
pidulikes riietes.

Seekordne si.innipiiev
erines eelmistest kahe
asja poolest.

Esiteks ei toimunud
tavapdraseid aktusi .
Selle asendajana loodeti
kooli raadiotehnikale.

Kahjuks peab t6dema,
et see iirits kukkus vaik-
se pauguga liibi, kui mit-
te cielda, et pauku ei ol-
nudki kuulda. Direktor
pidas k6ikidele 6pilas-
tele siinnipiievak6ne lii-
bi  kool i  raadio, mis
oleks pidanud k6ikideni
kostma. T6epoolest -
k6laritest oli kuulda
Polma hiiiilt, kuid nii
vaikselt. et sellest aru

saada oli prakiliselt v6i-
matu.

Teise asjana erines
Reaalkooli siinnipiiev
eelmistest koogisridmise
poolest. Igale klassile oli
antud korraldus produt-
seerida kook. Sel le
iilesandega said k6ik
suurepdraselt hakkama
ning l6una ajal oli kooli
sisehoovis suur l6bus
siinnipiievapere.

Pdrast ktimneaastast pausi on koolis
jdlle raadiov6rk. Praegu huvijuhi kabine-
tis asuv raadio veel ei tcicita, sest k6larite
helitugevus on reguleerimata. Kui asi
kiiima l2iheb, on saateid v6imalik kuulata
3. ja4. komrsel. Alumistel komrstel ltili-
tatake k6larid viilja, et need, kes kuulata
ei taha, v6iksid seal aega viita. Plaanis
on anda k6ikidele klassidele eetriaega, et
kaasata v6imalikult palju inimesi. Eetri-
aja saamiseks on vaja viia saate vabas
vormis koostatud projekt huvijuhi kiitte.
LlLl MADISSoON Ja DEAVEEREMAE
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Kiiremini, kdrgemale,
f rKaugemale

Reaalkoolis on viimasel ajal kuidagi niimoodi
kujunenud, et iihele pidupiievale jdrgneb teine. Vaevalt
sai Erki oma kiiruse ja kaugusega oma eelnevad
k6rgused andeks, kui juba jdudis eelpool nimetatud
asutus ajateljel i.ihe aasta v6rra kaugemale.

Samas tekib ktisimus, mida tdhendab meie jaoks see
vanus? Kas on ta mdrk seniilsusest v6i tunnistus
kogemustest? V6i on see nende m6lema si.intees? Kuigi
on vara veel tulemustest kokkuv6tet teha v6i 6ieti neist
rdiikidagi, siis v6ime vist vabalt valitud tauststisteemis
eeldada, et Reaalkool jiitkab oma varem valitud rida -
pi.isida eliitkoolide nimekirjas. Kuid kas annab koolile
tema tegeliku vddrtuse tema dpilase parim tulemus
tileriigilisel oliimpiaadil v6i spordiv6istlusel?

Meie igapiievasele hallile massile annab Reaalkoolile
definitsiooni ikkagi tema enda isiklik kontakr kooliga. Ja
jiittes unarusse kdrguse - liiheks kohe pdris keldrisse -
k{isiks enestelg kas on kiirus ikkagi see, millele tasub
allutada teised maised tegemised. Selleks, et kiiremini
klassi saada, tuleb tihtilugu kdiku lasta oma liigesed ja
s6jakavalused.

Ja kes on kord klassi saanud, peab leppima t6siasjaga,
et koolipdevad pisut pikemad on kui varem. Kuigi
selline todpdeva kunstlik neljaks t6mbamine alguses
pisut nagu kummaline tundus, siis peavad k6ik
osapooled ndustuma, et see iiritus hdsti seaduse
piiridesse mahtus.

Kuigi hilinenult, tahaks spordis6pradele ka head und
soovida ning loota, nad jiille liibi k6rguste sealt kaugelt
meie juurde kiiresti tee leiavad.

Tallinna Reaalkool ja Tallinna Reaalkooli hoolekogu
tinavad kevadsuvise hooaia suurimaid sponsoreid
ia aitaiaid:
Aivar Mfied, kelle kaasabil on koolil uus seryeD
Tiit Robenit, Heiki Miildret, lmre Freibergi, Raivi

Kaldveed, Harri Lindemani, kes aitasid
komplekteerida koolihoonele videovalvestisteemi,

Kairi Kiibarseppa ja TPU-d,
Maft l(utsarit ja restoran Argentiinat,

Malle Kinsiveeri, Paul Treierit ia Armi Lokaali,
Paul Himmat ia Estonia teatrit,

AleksanderVedomit ia OU Alvedi,
Jaan Kivi,

Pfirt P6ldemaad

Reaali Poiss - kooli visiitkaart,
infokandj a v6i pievakorraliste

p robleemide kisitleia?
SiianionTallinnaReaal- metusse oma problee-

kooli ajaleht olnud va- midest v5i ideedest. Kui
hendinfoedastamiseksja on tegemist asjaliku kir-
ka riheks kooli visiitkaar- jaga, siis ta satub ka kohe
diks. Kuigi Reaali Poisile jiirgmisesse lehe numb-
tuleb aegajalt m6ne lugeja risse.
kiri, siis oma ideid, kiisi- Mav6ingaranteerida,et
musi, kriitikat ja muud sel- kui tulevad asjalikud kiisi-
list pole lehe toimetus mused v6i korralik p6h-
kahjuks saanud. Mida ma jendet kriitika, siis vas-
tahan oelda on see, et tukaja sellel ei j?iii tule-
kooli ei pea juhtima ainult mata.
6petajad ning REKi liik- Etteiekirjadlehetoime-
med, vaid seda saavad te- tuseni j6uaksid, peaksite
ha ka k6ige tavalisemad saatma e-posti aadressil
6pilased. Uheks heaks vii- reaalipoiss@hot.ee v6i
siks seda teha ongi kir- kontakteeruma m6ne lehe
jutada Reaali Poisi toi- toimetajaga.

Harjad kitt e iaseinu niihkima?
Oktoobri alguses pidas kooli juhtkond

eesotsas direktor Gunnar Polmaga
k6ikidele klassidele aktuse kool i
korrashoiu kohta. Riiiigiti sellest, kuidas
on muutunud meie "hingesugulane"
GAG viimase aastaga kooliks, mida ei
saa enam uueks nimetada. Toodi ka
niiide EBSist, kus on kolm aastat piirast
remonti ikka seinad siiravad ning
puhtad. Uldine r6hk oligi sellel, ei
6pilased peavad hoidma Reaalkooli
sellisena, nagu ta remondi jiirgselt on .
Vastasel korral v6ib juhtuda, et hari-
dusministeerium ei eralda spordisaali

ehitamiseks ning vdikese maja remon-
diks raha.

Lisaks eelnimetatule andis majandus-
juhataja teada, et k6ik mis koolis iira
ldhutakse, tuleb endal dra osta v6i
remont kinni maksta. Nditeks tulet6rje
teenuse p6hjuseta kutsumine maksab
590.- (huvitav, kas selle eest saab ka
pdris tulet6rjujaid ning pritsumasinat
n?iha?)

Kooli peal on t6epoolest silma ha-
kanud miiiirdunud seinad, midakuu aja
eest ndha ei olnud. Tekib kohe ktisimus,
kas meil on koristajad laisad v6i kooli

eelarves on ettendhtud ka nende palk
ning triovahendid lapsevanemate tas-
kust kinni maksmine, nagu see on turva-
mehe puhul? Olgu kuidas on, aga seinte
puhta olemise eest saame meie - 6pila-
sed - k6ik dra teha. Ei, kellelgi ei paluta
seep ja hari kooli kaasa v6tta vaid liht-
salt tiihelepanelikum olla. Niiitels trepi
sein garderoobist ja srjoklast esimesele
korrusele on iiiirmiselt mddrdunud. Kui
kdik 6pilased vaataksid ette ning ei mi-
hiks oma riiete v6i koolikottidega moo-
da seda seina, siis mitte ainult kool oleks
puhtam, vaid ka laste enda riided.
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Thas varastatakse kraane
9. oktoobril, kui vaid

kuu oli mcicidunud cippe-
toci algusest, leidis Reaal-
kooli uues majas aset
esimene vargusjuhtum -
keset piieva kadus WC-st
segisti. Kooli juhtkond oli
paanikas -  kas t6est i
muutub Reaalkool sar-
naselt GAG-le p?ittide
sihtrniirgiks?

Esimene juhtum lahe-

nes siiski suhteliselt 6n-
nelikult. Juba jdrgmisel
piieval tabas koristaja te-
ma ettepanekul peibutu-
seks iiles pandud kraani
kallalt vene keelt k6ne-
leva noormehe, kes koos
6petaja Sirje Jaubi ja
majandusjuhata Mehis
Peveri abiga politseile iile
anti, kusq ta ktill iisna
varsti j iille tiinavale lasti.

oodatakse uuelt turva-
mehelt ennek6ike korre-
ktsust ja koolieluga haa-
kumist, et ta ei oleks koo-
lis v66rkeha. Samuti ava-
tust ja suhtlemist nii 5pi-
laste kui 6petajatega, et
tekiks turvaline kesk-
kond. Turvamehelt peaks
alati abi saama, ka siis,
kui midagi juhtub kooli
l2ihedal - on juhtumeid,
kus 6pilasi on dhvarda-
tud ja tiilitatud otse kooli
liivel.

See k6ik loomulikult
maksab -umbes 500 000
krooni aastas ja Gunnar
Polma s6nul raha iile ei
jii?i. Halduskulude eelar-
ve pole seoses kooliviiiir-
tuse suurenemisega t6us-
nud, linnapoolne rahas-
tamine on k6ikide kooli-
de suhtes v"6rdne. Osa ra-
hast, umbes 20%, tuleb
kooli eelarvest. Tuleb ka-
sutada ka muid vahen-
deid, niiite}s kavatsetak-
se parkla viilja rentida.
Ulejdiinud raha peavad
paratamatult maksma
lapsevanemad. Praegu
toimub rahade kogupi-
ne, 2. oktoobri seisuga
oli laekunud ligikaudu
30 000 krooni. Kokku
peaks lastevanematelt
laekuma raha paarisaja
tuhande krooni ringis.

2L. kool on ainuke Tallinna kool, kus
turvalisuse tagamiseks on palgatud pro-
fessionaalne turvamees. "Reaali Poisi" kti-
laskiiigu ajal koolis olnud valvuri vliitel
on temast ka kasu olnud: 'Varem oli koo-
lis igasuguseid probleeme - viiiksematelt
v6eti mobiiltelefone ja raha dra, garde-
roobidest varastati. Niiiid on viihemalt
sees rahulik, peale turvamehe palkamist
pole mingeid probleeme olnud." Turvaja
peabki hoolitsema, et koolis sees seadust
ei rikutals, majast viilja toimuvale rea-
geerib ta rtihma viiljasaatmisega vaid
konkreetsete kaebuste korral. Mehe
tciokohustuste hulka kuulub ka k6igi, ke-
da garderoobit2idi ja turvamees tira ei
tunne nimede ja saabumise ninglahkumi-
se kellaaegade kirjapanemine, et omada
iilevaadet koolis viibivatest vS6rastest.

Tirrvamehe toopiiev kestab 21. koolis
hommikul poole kaheksast 6htul poole
kaheksani. Nagu Reaalkooliski kavalis, on
finantseerimine jdetud lapsevanemate
kanda. "K6ik, kes tahavad, et nende lap-
sel oleks koolis turvaline, maksavad," tit-
les eelpoolnimetatud koolitZidi. Tirrva-
mees peab tocid koolis raskeks: "Selle lZir-
'."i'g"f yoiujq tr3ltqtq Tilt,]a!".

Tbllinna hliiehnikumis valvavad koo
li 6pilased -igapiievistuvad peaukse juu-
res neist kaks, kes v6ivad k6igilt, keda
nad iira ei tunne 6pilaspiletit ktisida. Se-
nini on see meetod toiminud, viigivaldselt
sisse tungida pole iiritatud.

Kooli garderoobis kehtib teatrististeem,
riideid vdtab vastu garderoobihoiq-a. Ku-
na 6pilased barjiiZiri taha ei pli?ise, ei ole
sealt ka midagi varastatud. Probleemiks
on sarnaselt Reaalkooli hommikutele l6u-
gay$9ajaltekkivad.umpi'tl:"9.. . . .

Prantsuse Liltseumis pole turwmehe
palkamise vajadusest juttu olnud, kuigi
kooli turvalisuse tagamine pole ka neil
lahendatud probleem. Garderoobist
kaduvat mobiiltelefone, eelmisel aastal
olevat kehalise kasvatuse tunni ajal
kadunud poiste joped ja teadetetahvlil
oli olnud kiri: 'Valvake oma asju, meie

lu.lg.ur. o3 ya11s.]'
GAG-s pole turvamehe jiirele vajadust

tuntud. Kooli valvab valvur, keda aeg-
ajalt aitavad 6pilased. Valvur laseb kooli
sisse vaid omi 6pilasi, v6Sraste kiilaskiii-
kude pShjusi uurib ta liihemalt. Hoolima-
ta sellest, et garderoobivalvab eraldi t?idi,
kaob sealt siiski asju.

Piret Otsa s6nul juhtub Reaalkooli kraa-
ni varguse sarnaseid asju ka GAG-s: "Pika
mantliga mees tuleb sisse ja palub valvuril
end direktori juurde saata.Valvur keerab
ukse lukku ja juhatab kiilalise soovitud
kohta, ise toripostile naastes. Mees kiisib
direktorilt midagi, peidab seejirel silma
hakanud asja h6lma alla ja lahkub."

lGs endise
6petaia
Ale|tsander
Priki asemel
v6ime varsti
kooli uksel
n6ha
pofessionaalset
turuameest?

Kooli turvamisest
Plaanis on
LiinaReinson

turvafirma teenuste kasutamine

Reaali Poiss' 
i.br'.J raiinna ila;l:

kooli remondiga on suu-
renenud ka vajadus kooli
kaitsta. Hetkel selleks va-
hendid puuduvad. Koolil
on praegu valvurja kolm
turvakaamerat, mis v6i-
maldavad jiilgida kooli
iimbrust. Tirrvalisuse ta-
gamiseks kavatseb kool
palgata turvafirma. Sobi-
vaima leidmiseks korral-
datakse konkurss. Uus
korraldus hakkaks vZilja
niigema jiirgmine : pe ale-
l6unasest ajast v6taks
koolipoolse valve i.ile tur-
vafirma (see oleneb mui-
dugi rahasummast, kui
varaseks ajaks j6utakse
flrvamees palgata). Kuid
alates kella i.iheksast 6h-

tul kuni poole kahelaani
hommikul oleks turva-
mees hiidavajalik, samuti
nlidalavahetustel. See,
kui palju turvamehi kooli
pannakse, on turvafirma
siseasi.

Tirrvamees on hiidava-
jalill sest koolil on kava-
rem turvalisusega prob-
leeme olnud. Ntiiteks liik-
sid tileeelmisel aastal
kahe piieva jooksul kadu-
ma kolm segistit, ja see
juhtus koolipiieva ajal.
Eelmisel aastal, kui kool
oli Vabaduse puiesteel,
liila kaduma 6petaja ra-
hakott, samuti m6ned jo-
ped. GunnarPolmas6nul
on ka praegu probleeme-
katki on l6igatud kiillalt-
ki kallid jalgpallivdrava
v6rgud kooli hoovis.
- Gdhnar Polma s6nul
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Opetaiad
[iis Aavaste
Hell Ahuna
Reln Alev
Andres Andra
SirJe Jaup
Valke Jiiriloo
Helen l(aaslk
Nllna Karamkova
EYe Kae
[iilla Kravtsenko
oleg Kravtsenko

'ilridpirtaiid" " " '

K5* Kaukver, Evell Valmls
Gertlln undmaa, Anneli Kani
Kalmo Uusmaa, Gert Kats
Jesper Salon, Joosep Slmm
Plret Miind. Maria Valdmaa
16nu-Eerlk Lllvak. Jaak llomets
Prllt Penlam, Paul Tammo
Marl Jidger, Merle Muru
Lars Laanep, Jaanus Siim
Krlstl Tamm, Dagny Kopper
T6nls Hllesalu, Urmet Uwa, Maxlm
Tuul

Mad Kuurme Ants Aasma, Rainer Ots, Allan Urb
Silll l(odres Mlkk Raldmde, Andrus Selman
Krlstl Kolt Andreas Sepp, Sander Kttnel
Mirt K6was Ular Klrlkal, PiSm Brauer
Kerctl lenter Aml Lelbovlts. lvarSamusenko
Kaisa Unno Maanus Ablline, lndrek Pajuste
Tlla luuk Liis Kivila, Andres Kauts
ilola Mals Helena, Tllna Llbllk
Silvia Mumma Sten Silla
Piret 0tsa Ralmo Vistrik, Teet llirm
E]kki 0tsman Hando J{urga, lndrek Reile
Aita ottson Madls Haube,Taavl (ilsk
Katrin Pevel Martin Laugen
Ulsa- Kal Plhlak llenry Kukk, Laurl Paeveer
Gunnar Polma VlUat Khlkal
Helmut Raamat Joel Paalamee, Kaili-oruet Purde
Andres Raa Mallls. Helve Rammul
Villu Rala MaanusAblllne, Indrek Paluste
Jaak Saukas Kalev Vapper, Martin Lips, Andres

Kauts
Juta Soans Teet Hirm, Ralmo Vistrik
Andres lalts Silm, Armln Penner
Marlka Tenderman]fTanel Laaneklvl, Umas Reisberg
Thea lurulinn Enell
Oiel0manok HannesRosenbelg,MaarekVares
Tilinu-Llls Vahter Tllna Sander, Mafi Nuga
Kal Ainer Lars Laanep, Jaanus Silm
Reet Eentsalu Llls l(lylla, Triin Tamm
Alll H6belery Jiirgen Elnpaul, Raivo Kolde
lehte Jerve PhetSeeman, KrisU Palmoks
Leill ilappo Jevgenla Gevlo, Madll Polma
Mal Nomak Xald Schotter, Kelu Kdit, Krista

Pahaplll
Tiiu Sllmon
Kdstel Siirak
Tllna Tammlk

0jar Kolk, Kalver Kogermann
Ann l{urga, Eva Kuldma
Brett 0rloff, Ravo Haavik

I(ooli avamisest on mtitidunud vaid kuu,
kuid iuba tehakse majas jille remonti -
poiste pesuruumi p6rand.

Opetaiate piev
Reaalkoolis
toimus tf,navu
iAIle Estonia
puiesteel

Opetajate p5eva v6ib pidada kordaldinuks
AndrcslGuts
Reaali Poiss' 

N"!upa*i,'s. ot<tooU-
ril toimus selleaastane
Spetajate piiev.

Koolitunde oli kokku
viis. Tunnid olid liihemad,
vahetunnid pikemad na-
gu Sigele 6petajate piie-
vale kohane. K6igil vahe-
tundidel tehti erinevaid
etteasteid, millest v6tsid
aktiivselt osa "6pilased"
klassist komas sammas.
Niiiteks v6is kuulda "6pi-
lasi" karaoket laulmas v6i
niiha sportlike harjutusi
tegemas. Igatahes nalja
said nabani nii pealwaa-
tajad kui ka esinejad.

Toimuvat pidupiieva
ki i i is kaamerasi lmaga
jiii idvustamas ka TV3
ning huvi l ised v6isid
6htustes uudistes jiilgida
kolmanda samba meister-
damistundi.

Koolipeal liikus ringi
arst l ik komisjon, kes
kontrollis "Spilaste" ja
"6petajate" toov6imet,
meeleolu ja muud tervis-
likku seisukorda.

Kui tunnid olid l6p-
penud, toimus kooli aulas
aktus, kus direktor ning
kolmanda samba klassi-
juhataja Aita Leida
Kuusepuu jagasid "(l)6-
petajatele" tunnistusi,
kiituskirju j a kiiskkirj u.

Opetajate p2ieva kor-
raldajate poolt anti vdlja
preemia k6ige aktiiv-
semale "6pilasele". See-
kord anti auhind viilja
eluto<i preemiana k6igil
6petajate piievadel ak-
tiivselt osalemise eest
Jaak Saukasele. Hiljem
loodetakse auhind muuta
traditsiooniks ning rdnd-
karikaks.

Pdeva l6petasid "6pe-
tajad" ning "6pilased"
soriklas viiikese koosvii-
bimise ning koogisoomi-
sega.

Uldjuhul jaid k6ik osa-
pooled rahule ning 6pe-
tajate pziev loeti Snnes-
tunuks.

Thntsukursused koolis
DeaVeeremiie,
Lililvtadiisoon
: Reaitt<ooti iairti"t 

"r-suste traditsiooni viiakse
edasi ka sel aastal. Alates
2S-ndast septembrist klii-
vad lO-ndad ja 12-ndad
klassid tantsukursustel.
Piret Otsa arvates on tant-
sukursusi korraldatud ko-
gu aeg, viihemalt 10 a.
Neid oli vaja traditsiooni-
liste pidude jaoks. Sel
aastal 6petavad Silvia
Purje (L2 kl) ning Rys-
zard ja Maia Sondomicz
(10 kD. Purje tuli Reaali,

sest ta onvilistlane ja soo-
vis endisesse kooli 6peta-
ma tulla. Sondomiczid on
6petanud u. 30 aastat ja
sattusid siia eelmisel aas-
tal huvijuhi palvel. 6pe-
tajad on meie kooli 6pi-
lastest selges vaimustu-
ses: "Lapsed on arukadja
teevad tood. Paistab, et
neile meeldib." Algajatele
on.ladina-ameerika tant-
sud kergemad ja viini
valss k6ige raskem. Ope-
tajad arvavad iiksmeel-
selt, et ka karudele on
v6imalik tantsimist sel-
geks 6petada. K6ik ole-

neb ainult tahtestja ajast.
Sondomiczid on 6peta-
nud ka pimedat poissi,
kes ni.iiid esineb Estonia
teatris. Tantsimist peaks
6petajate arvates kooli-
des rohkem tdhtsustama.
Keskkooli 6pilastel peaks
olema eluks vajalik tant-
suoskus. Praegused kur-
sused (5 tundija 8 tundi)
ei ole 6petajate arvates
piisavad. V6ib selgeks
saada p6hisammud, aga
mitte tantsimist ennast.
Sel aastal tulevad ka 6-
ndatele ja 9-ndatele klas-
sidele kursused.
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Parast mind tulgu v6i absurd
26. septembril toimus Reaalkoolis omaloomingu6htu
fiitKtruslsnfie
5o5r{d.ajg

Ou, ou, ou, ,,,Juts o"'ti"i
Winnetou... Ringi hyppab,
skalp e 15 ikab, hir muiir atav alt
hdikab: "Juts on ttina
Winnetou!"

Teisipiieva 6htul, samal
ajal, kui enamik rebaseid
kilesussides saalis balletilii-
gutusi 6ppis, olid k6vemast
puust Reaalkooli loomeini-
mesed kaks komrst k6rgemal
juba kohad sisse v6tnud. Al-
gas absurdsete kalduvustega
5.omaloomingu6htu.

T iimp - t s s hh. tilmp - tiimp -
fshh - ilma pikema jututa ju-

hatas 6htu sisse ansambel
"The Provokers", luues 6dusa
olemise nii jukule kui t6nnile.
Edasi liiks asi juba lihtsalt.
Mati Tald riiiikis oma s6bra
Ants Kurski imepdrasest tee-
konnast liibi Tallinna, mille
juurest ei puudunud ka sei-
nalt alla libisevad erineva
suurusega i laklombid ja
kirves Mustamde korter i
p6randal.

Pdrast muusikalist kalapala
tuli lavale Janc, kes ka mi-
dagi tegi... v6i see tiihendab
midagi luuletas (v6i valetas).
See jiii ka 6htu ainsaks vdrss-
ettekandeks luues Janc'ist
mitte ainult paulerikrummo-

liku vaid ka kristjanjaaguliku
ning vahest ka margus-
konnulal iku i lme. Oma
asjaga maha saanud, peksti
ta lavaltminema, etneile, kel
leivad vedelaks liiinud, veidi
ruumi teha.

Leivad taas k6vaks kiipse-
tanud, marssis sisse endast
6ige heal arvamusel olnud
Brutus. Vaene mees oli see-
kord peast ikka tiiitsa segi liii-
nud ning selle asemel, et m6-
ne vdrske valemiga lagedale
tulla, kfllvas ta segadust
ko guni ktimneks minutila.

M6ni aeg hiljem pandi tdie
rauaga edasi,  sest lava
val lutas Helen. kes

vankumatu meeleheaga
meile NSV multifilmi ajalugu
tutvustas.

Suur tdnu talle selle eest.
Natuke taas heliv6nkeid,

mille jiirel abiturient Kalev
meid enda kohalolekuga aus-
tada osutas, niipuvahel triki-
ke klassi6e loomingutja kee-
lepeal tortsuke karedat
raadiohiidlt.

The Provokers pani pillid
kotti ja vedelad leivad pak-
kisid end kilekasti, et m6ni
aeg hiljem oma loomingulisi
tagumikke m6ned head korr-
used allapoole nihutada.

Enne seda kditis jabur-
dajate tiihelepanu aga veel
Nimetu&Kauts&Joss &Spiel-
berg Co., mis kurat-teab-kust
pihta pandud videokahuriga
seinale "K6igile teada" ni-
melisi liikuvaid pilte tekitas.
Enamusele j2ii nende s6num
kahjuks segaseks... see, et ke-
dagi teise ilma saadeti, oli
vist arusaadav aga igatihele.

Umbes sel ajal juhtus aga
nii, et enamus publikumi
sriciklasse teed jooma ning
muusikat kuulama otsustas
minna. L6ppes too jant aga
alles m6ni tund enne Erki
100 meetr i  iooksu start i .
6htu juhi .lanku Juta poolt
suured tiinud k6igile, kes
esinesid v6i muidu niiole
andsid. L6petuseks vast ehk
niipalju: ****, ***, **** ja
* * * * *  * * * * * * l ? l

Tiit l(nuslanie on
juba teist aastat
ifiriest kooli
omaloomingu6htute
eestvedaja.

Reaal Cup2000
Andreas Sepp
jalgpallihuvili{re. 

. . . .
Teisel kooliniidalal toi-

mus meie kooli vastre-
monditud j algpallivtil-
jakul enamikke kesklinna
koole h6lmanud jalgpalli-
turniir Reaal Cup 2000.
Lisaks meie koolile esin-
dasid osalejad ka muu-
hulgas GAG-i, Prantsuse
Lt i tseumi, TIK-i  ja 21.
kooli.

77-77 . septembrini aset
leidnud turniir pakkus
rohkearvulisele publikule
suurel hulgal p6nevust ja
ilusaid vdravaid. Nagu
selliste i.irituste puhul
ikka kombeks, ei ilmunud
osad v6istkonnad kohale.

kuid 6nneks ei toonud
see kaasa olulisi muuda-
tusi miingukalendris, ku-
na kohe leiti nende ase-
mele uued vSistkonnad.

Niriietatud tumiiril osa-
les meie koolist neliv6ist-
konda. 11Aja Ll B laeks
jiii alagrupiturniir. See-
vastu teine 11 B vdist-
kond Midtown United ja
12 B klassi  FC Reaal
j6udsid viilja poolfinaa-
li. Kahjuks ei pddsenud
Midown United, kes
kaotas tulemusega 1-6
GAG-ile finaali ja sellega
luhtus ka v6imalus ndha
kahe Reaalkooli v6istkon-
na vahelist esikohaheit-
lust. Teises poolfinaalis
suutis FC Reaal alista-

da Vanalinna Haridus-
kolleegiumi teise v6ist-
konna varavatega 2-
1. Kolmanda koha miin-
gu.s v6itis Midtown Uni-
ted 4-L VHKII ja kiitte oli-
gij6undud kauaoodatud
finaal. Kahjuks ei suut-
nud FC Reaali noorme-
hed GAG-le erilist vastu-
panu osutada ning olid
sunnitud rahulduma tule-
musega 0-6  ja  te ise
kohaga.

Finaalile jtirgnenud au-
tasustamise ja tordisoci-
mise kdigus arvas peakor-
raldaja Juko (Midtown
United), et turniir v6iks
muutuda traditsiooni-
liseks. Oli tegemist iiiirmi-
selt toreda iiritusega.
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Ants Kurski imeline
teekond lebi Tallinna
Omaloomingu6htul ette

Vaha Antsu niiol liikkas k6ik vihma-
piisad ilusasti kuklasse. Aeg-ajalt pidi ta
sealt peopesaga vett iira piihkima, et
selg miirjaks ei saaks. Rasvase ja lahti-
tulnud juuksekarvadega kiie sai pori-
loigus puhtaks loputada. Vihma olijuba
kaua sadanud ja lombid stigavad.
M6nikord lausa p6lvini. Aga Antsul
polnud sellest midagi, peaasi, et niigu
kuivaks jiii. See oli talle viiga tiihtis. Te
v6isi te Antsu jalust k inni  s iduda,
tundide viisis teda kasv6i naftas leotada,
ta keha klotskitega taguda, k6htu
liivapaberiga ntihkida, jalgu Surnu-
meres suretada, kiisi laavas jahutada,
aga,  jumala  ees t ,
jiitke ta n2igu kuivala.
T6esti, kallis lugeja,
iihte ma sulle titlen,
iirge tehke Ants
Kurski niigu mtirjaks!

Mocida Tal l inna
tanavat koju minnes
n2igi  ta neoonrek-
laami. See reklaamis
toi tu.  Ants astus
poodi sisse ja alustas
poemi.iiiaga vestlust:

Tere.
Mis?
Mis mis?
Mis mis mis?

Perenaised
tiidrukud
(sulased)

:.\hrgamiel.
: Karakteridia
: suhted.
. Reaafkoofi I 16. lennu
. abituriendi luhikirjand A.
. H. Tammsaare "Tode ja
. 6igus" l osa pcfial.

' Kolm perenaist oli.

ta

kantud Hsovajutuke
et kui Kursk asus telekat vaatama, ronis
ingel talle siille ja numrs armsasti. Nagu
kass. Telekast tulid oli.impiamiingus.
Erki Nool l6i oma vastaseid l6dva
randmega. Ants aga seda ei nliinud.
Tema jaola muutus telekapilt uduseks
ja m6te lendas kaugele tatiklimpide
juurde. Need lendasid ikka veel nagu
kotkad vastu seina. Ja Ants ei saanud
sinna midagi parata. V6i ehk siiski... Ta
m6tles pingsalt. Ja kaua. L6puks, kui
Erki oli juba ammu kullakamaka kaela
saanud, t6usis Ants piisti, pilk tiiis
otsustavust. Jiirjekordne eesti mees
teab, mida ta teeb. Ta ltiriheb kuuri ia

Kaljukindel otsus

laksti, loi kfisi lauale
meeste nfigudel selginev pilk
l6puks nad i6udsid kaubale
k6htu kadus viimane 6lletilk

noiah, teeme siis nii
iaiaa, asi on klaar
ma ta siis minema viin

asub kirvest ihuma.
6<i mci<tdus rahu-

l ikul t ,  ingel i . ihel
pool, terav kirves
teisel pool ja ruu-
dul ine tekk peal.
Tdna hommikul liiks
Ants isegi du55i alla.
Th pesi pead ja laulis
tiiie rinnaga: Erki,
Erki  -  mu mees.
Erki, Erki, ole ikka
tubl i  sa! Ants ol i
t6esti heas tujus ja
teda ei pahandanud
isegi mitte see, et
ingel nurka pissis.
Ainult t6reles natu-
ke. L6petanud hom-
mikusocigi, sammub
hr Kurski tiihtsalt
bussipeatuse poole,
kirves taskus. Bussis
on hea palav olla ja
osa inimesi hai-
sevad. Aga Ants ei
pane seda pahaks.
Ta s6idab lebi

IG66t ja veel
kaks.Ift66t
ol i  tubl i
tciriinime-
ne, ei kae-
velnud lii-
alt, kui ras-
ke oli, stin-
ni tas ka
v a p r a l t .
Pearu nai-
ne ol i  ka
pliris sitke,
m u u d k u i
lasi ennast
peksta, aga
ega peks
talle mida-
g i  te ind .
Kolmanda
kohta pole

I
vaip on maas
potil on kaas
roheline laas
sinine vaas

I
suur pfiike
tennis vfiike
lambi liike
v6tan kitte
kiin klike

til
taraatus m6mijunn midagi tea-

Mis mis mis mis? kahiu, ikkagi viimne mohikaan
Mis mis mis mis

mis? ex professo katsus ta laupa
Ma tahaksin toitu. s6rmede all kr6bises luu
Ans elas iisna linna ex professo missis ta vaipa

servas ja set6ttu liiks ainus tunnistaia oli kuu
ta koju bussiga. Kui ta
tavaliselt ji i i i. ihis-
transpordis magama,
siis tiina mitte. Ants
m6tles. Ta ei saanud

etheia kiliuun
puzlik et naadset
adi aadio ood

da, aga ega
ta vist teis-
tes t  na is -
test viiga ei
e r inenud,
v i ihemal t
genoomilt

peast viilja neid ta- Tallinna kesklinna mitte.
tiklimpe, mis liirakija Mustamdeni v2ilja, Tiidrulruid
Itirakivastuhelesinisttapeetilendasid. astub bussist maha ja koputab kir- olikaVargamtiel.T5mbasidmuudkui
M6ned neist olid i.ipris vedelad ja vevarrega iihe paneelmaja viiendal ' ringi, ei viitsind tcicid teha, et SKP-d
nirisesid kohe alla, m6ned jiille komrsel asuva korteri uksele. Nii kui . kasvatada.
siiltjamad. Siis liiks nikk aega, enne kui uks avaneb, viskab Ants hirmsa terava Arvestades ttidrukute ja perenaiste
kollane tombukene pikaks-pikaks venis taparelva uksast sisse esiku p6randale samasoolisust, olid nad k6ik iiksteiste
ja p6randale j6udis. Helesinisele jajookseb minema. Tajookseb nii, nagu . peale armukadedad. Samas sarnaste
tapeedile jiiid mtirjad vaod ja tuba ta kunagi enne pole jooksnud. Majad, keskkonnatingimuste t6ttu v6is neil
muutus viiga koledaks. Tatt aga autod, inimesed vihisevad temast ollasarnaseidmuresidjaprobleeme,
muudkuilendasjaAntseisaanudsinna mdoda, ta hi.ippab iile suurte pori- mille t6ttu nad iihinguid ja liite
midagi parata. loikude, tile priigikasti, iile heki, tile aia, . sdlmisid. Viimastesse kuulumine

Koju j6udes oliAnts Kurski ingel juba kuni ta l6puks n6rkeb ja langeb maha. v6imaldas organiseerida laiaulatus-
iisna niiljane. Ants andis talle vorsti. Ja Aga ta on 6nnelik, sest si.ilg ei lenda likke mdsse, streike, iilest6use, revo-
ingel oli jiille 6nnelik. Lausa nii 6nnelik, enam vastu helesinist tapeeti. 

' lutsioone.
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Nukud, inimeste :
mudelid

Kas Nukkon inimese mudel? V6tame
niiiteks Barbie. Tal on kena figuur, ta
naeratab siiiitult ja puhtalt, rihes6naga
ta on veatu. Kuid kas inimesed on tiiiesti
veatud? Vastus on ei. Seega on Barbie
rohkem iluideaal kui mudel.

Jllrgmiseks v6tame Baby Borni. Sellel
beebinukul on vdga palju viiikelapse
omadusi. Hoolimata sellest, et srille
v6ttes ei tundu ta lapsena, v6iks siiski
cielda: "Baby Born on beebi mudel - ega
gloobuski pole piiris maakera."

Ja ni.iiid kaltsunukkudest. Minu arva-
muse kohaselt olid kaltsunukud kunagi
ammu riidepambud viiikestele tiidru-
kutele, et nad saaksid ema miingida.
Selleks, et need rohkem last meenutak-
sid, hakati neid inimlikumaks muutma
ja arendama, l6pptulemus on tdnapdeva
nukud. Ka siin kohal v6ib ci,elda, et nukk
on inimese mudel.

Tdnapdevaseid nukke on viiga palju
ja viiga erinevaid. On suuri ja viiikeseid,
pakse ja peenikesi, kuid igaiiks peab
mingil moel inimest meenutama. Ja eks
nad meenutavadki, kes rohkem, kes
vdhem, aga igaiiks siiski. Kokkuv6tteks
v6ib oelda, et nukk on inimese mudel.
See on siin minu arvamus. Mida arvad
asjast sina, see on sinu tehaja otsustada.
LIIS TRUVE IV A K|ass

Kala, kellele
maitsesid seened

Ilusas sinises meres elas kord kala,
viiike kirju skalaar. Mere keskel oli saar,
kus kasvasid Sampinjonid. Uhel paevai
tulid seenelised paadiga tile vee. Korvid
olid nii tdis, et m6ned seened kukkusid
iile ddre, otse skalaarile suhu. Krill
maitses hiisti! Aga oh hiida, rohkem
polnud. Kala ujus Verevana juurde ja
palus: "Pai onu, muudamind inimeseks.
Tahan ka seenele minna." V4nake
vastas: "Olgu, aga enne tiiidad kolm
tilesannet. Esiteks meelitad minu juurde
kaheksajala. Teiseks hoiatad vdikseid
kalu haide eest. Kolmanda iiitan sinu
enda valida.':

Skalaar muutuski inimeseks. Ta s6i
seeni, nii et pidi l6hki minema. L6puks
hakkas tal igavja ta tahtis tagasi merre.
Ta htiiidis Vetevana ja palus: "Tee mind
tagasi kalaks." Vanake vastas: "See ongi
sinu kolmas iilesanne. Mina saan aidata
ainult neid kes elavad vees. Sina pead
niitid ise hakkama saama."

Nii jaigi skalaar saarele elama. KAILI
RANDMAE IVA klass

. t t :
'  

I  t l , . r '  I

. Meelistegewsteks on mu Barbidel :

. rannas kiimine ja shoppamine.' niisugune on elu ka suurtel inimestel. '

Paljud inimesed armastavad oma
m6tteid, kuid leidub ka neid, kelle
iaoks m6tted ei tihenda midagi.

Elas kord kala, kellele maitsesid see-
ned. Ta lausajumaldas neid. Omavaba-
del hetkedel luges ta leibi virnade viisi
seeneteaduslikku kirjandust. Oma vilet-
sa v66rkeele t6tnr pidi ta suure osa neist
s6naraamatute abil t6lkima, ndhes sel-
lega kurja vaeva. Ta tiiitas dra k6ik tut-
tavad oma l6putute seenelugudega nii,
et need juba teda kaugelt silmates uju-
sid kiiresti l2ihirna vetikapuhma taha
peitu. L6puks rikkus soolane vesi k6ik
ta seeneraamatud, need muutusid algu-
ses pudedaksja lagunesid sootuks laiali.
Tema abikaasa iiritas talle igati meele
jiirele olla ja tegi talle iga pdev mere-
rohust ja pisikestest veeputukatest
maitsvaid toite. Tema aga vihastas selle
peale, virutas taldriku merep6hja kum-
muli ja n6udis aina seeni. L6puks abi-
kaasa solvus ja lahkus ta juurest sooja
Golfi hoovusega.

Olles l6hkunud perekonna ja kaota-
nud s6brad, otsustas ta siiski endale
kindlaks jiilida. Nii liikski ta tihel piieval
metsa seenele, korv uimevangus k6lku-

mas. Kahjuks seenemetsa ta kiill ei j6ud-
nud, kuna liimbus peaaegu kohe, kui ta
veest vdljus.

Kui see kala ei oleks olnud oma k6hu
ori, elaks ta kindlasti siiamaani. RETI
LIBLIK lV A klass

Tiitmataliingad
: m6tetes

Elas kord laps, kes stivenes oma m6te-
tesse vdga, vdga tihti.

Kuid oli tiksainus mure ja see mure
seisis selles, et ka m6tetes oli liingad.
Kahjuks polnud ti.idruk mid.agi tar-
kadest raamatutest niiindki. Uks kord
tuli tal m6te hakata lugema. (Selle
ti.idruku nimi oli Saara)

Ema ktill seletas oma 5 aastasele
Saarele, et ta on tarkadeks raamatuteks
veel liiga noor. Kuid Saara oli oma ot-
suses kindel, nii et ta emal polnud muud
teha, kui lapsele raamatukogu liikme-
kaart muretseda. Kuigi raamatukoguski
vdideti, et Saara on selleks liiga noor.
Kuid polnud enam midagi teha ja Saara
hakkaski raamatakogus kiiima. Ta istus
terved piievad raamatukogus. Ja kodus
kiiis ainult scicimas ja magamas. Varsti
olid k6ik kohalike raamatukogude raa-
matud liibi loetud. Nlirid lUil$ Saarajuba
6.klassi.

Kui Saara 18 aastaseks sirgus sai ta
koha teadlase ametis ning m6tetes vd-
henesid ltingad. Kuigi alati jiiiib midagi
readmata. cERLt LAAN|STE tV A ktass

Mehed mustas
Salajane tilesanne. Aega on vdhe,

missioon l6pule viia 24h jooksul.
Eesmdrk: Viia Ken Barbiga kokku.

Mees nr1: "Tite asi." Mees nr2: "Speak
yourself!"

20 min. pdrast.
Mees nr1 : "Barbie maja on trihi."

Mees nr2 :  "Keeg i  on  meis t  e t te
j6udnud." Selja tagant kostuvad h2i2iled:
"Bond, James Bond!"

P6mm, krass, tuhh!!!
Mees nr1 : "K6rvaldatud."
41 min. piirast.
Ken on sihikul. Barbie veidi loll irve

on muutunud naeru krampideks. Ptistol
vliriseb ta keies. See kukub maha.

Barbi toimetati naerushoki t6ttu
haiglasse. Ken liiks vanglasse, sest
Barbie suri operatsioonilaual pomisedes
s6nu: "Roosad alusptiksid, krambid,
Keni omad, ma suren tema pdrast."

Samal ajal vaatasid "Mehed Mustas"
jalgpalli matshi Kreeka ja Inglismaa
vahel. Mees nr1: "Kas meil midagi jlii
uurimata?" MARIE lV A klass
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'matemaatikast
'Paar s6na

c[IoNs
esseist' 

iirr"i tt"h'pa."ir, k"i ;;
suhtlesin jiirjekordselt iihe
matemaatikaiiles ande ga,
hakkasin m6tlema, mis asi
see matemaatika i.ildse on?
Oma ajukiiiirudest ja tarka-
dest raamatutest leitud vas-
tust tahaksin siinkohal ka
teistegajagada.

Matemaatika on teadus
reaalsuses olevate hulkade
omavahelistest suhetest ja
ruumilise paiknemise vor-
midest. Neid uurides avas-
tatakse seaduspirasusi,
konstrueeritakse mudeleid,
mis rahuldavad matemaati-
kas olevaid abstraktsete
struktuuride aksioome. Vii-
maste matemaatiline v6rd-
lus ja t6lgendamine v6imal-
dab j6uda uute t6dedeni
katset ja vaatlust kasuta-
mata. Need pannakse kirja
siimbolite j a valemite ga, mis
v6imaldab iiles miirkida
keerulisi seaduspdrasusi v6-
ga liihidalt, tehes matemaa-
tika v6rratuks keeleks, mida
iseloomustab otsekohesus ja
eranditus.

Millega tegeleb ntiiidis-
aegne matemaatika? Sellise

nimetusega periood algas
L9.sajandil, kui rajati uued
matemaatilised alused. Tiiht-
siindmusteks olid ntiiteks
t6estus, et pole olemas i.ildist
lahendusvalemit 5. astme
vdrrandi jaoks ja piirv2iZir-
tusteooria arendamine. Vii-
mase all m6tlevad matemaa-
tikud muutuja vddrtust, kus
selle arvuline avaldus tuleb
kui tahes ltihedale. Niiiteks
ringjoone pikkus v6rdub
ringjoone sisse joonistatud
korrapdrase hulknurga iim-
berm66duga, kui hulknurga
ktilgede arv piiramatult kas-
vab. Piirviiiirtusteooria p6hi-
m6tete jiirgi leitakse ka hiiZi-
buva geomeetr i l ise jada
summat. Uhest kiiljest loogi-
line, sest kui astendame -1
ja 1- vahel olevat arvu n-ga,
kus n hulk on pideg siis
l6pmatuses saame nulli. Tei
sest ktiljest ei j6ua me kunagi
nulli viilja ehk tsiteerides
6petaja Jaak Saukast: "Kui
me oleme l6pmatuses, siis
me oleme hullud.".

Tegelikult tahtsin ma cjelda
seda: kogu matemaatika p6-
hineb asjaolul, et kui meil on
roigas ja me saame iihe juur-
de, siis on meil kokku kals
roigast.

Meie kooHtedi
Gustav Kalm uuris kooliteidi Mai
Maripuu tausta
Gustarl(alm
pohikoolist' 

M; M;ripiui, -eid to6uial
di on to<itanud Reaalis juba
1,3 aastat. Praegu l2iheb nelja-
teistkiimnes. Ta on olnud siin
Reaalis Hiieaasa, Kuurme ja
Polrna ajal. Kuid 6ppinud ta
siin pole, sest sooritas oma
6pingud meie s6pruskoolis
Kadrinas. Ametid aga on tal,
kogu selle aja jooksul, mis ta
meie koolis toril on kiiinud,
pidevalt vahetunud, seet6ttu
kutsugem teda lihtsalt kooli-
tiidila. Mai elab Lasnamiiel ja
tuleb sealt igal hommikul
bussiga kooli. Talle meeldib
koolis. Nagu ta ise i.itleb:
"Mulle meeldib olla noorte
keskel". Kevadeks saab tal
ktill juba neist noortest siiber,
kuid stigisel kipub ta neid
taga igatsema. Ega ta 6pilaste
tile vdga ei nurisegi, kuid iit-
leb, et oma suuvdrki v6iks

kiill parandada, mida viiik-
sem, seda ropuma suuga.
M6nele on ta lausa kiiskkirja
organiseerinud, kuid ega ta
seda hl i i i  meelga teinud.
Praegugi v6ib Mai vabalt niii-
data, millised poisid kiiivad
vahetunni ajal suitsu tege-
mas. Kool on veel sissetcirita-
mata, kuid temal on juba tu-
levase turvamehe riistade ja
kaamerate kiiitlemine selge.
Ta ise lausub, et kui algusest
peale paned korra majja, siis
ptisib see ka l6puni. Kooli
vormiriietes turvamehe pal-
kamisest ei oska ta 6ieti mi-
dagi rielda, kuid siis saaks
tema niiiteks garderoobi min-
na ja seal meeldiks tal le
rohkem. Kui seal oleks ainult
veel keegi, et to<i poleks liialt
raske ja igav, nimelt valvuri
ametil pidi iiks puudus olema
- igav hakkab. Oma laps ja
lapselapsed elavad 6nneli-
kult Soomes.

1. september

Joonas, kas sa kooli viitsid minna?
Ei
Joonas, kas sa kooli viitsid minna?
Ei
Joonas, kas sa kooli viitsid minna?
Ei
Joonas, kas sa koolivlitsid minna?
Ei
Joonas, kas sa kooli viitsid minna?
Ei
Joonas, viitsid sa kooli minna?
Ei

'?riigikasE on v$ihe, aga neid on vdimalik iiles leida."
Mehis Pever

Armsad Reaalkooli 6pilased, olge tunnis tiihelepanelikud
ja kirjutage k6ik iiles, mis 6petajad riitigivad. Kui nende suust
aga m6ni t6eline kuldmuna kukub, riiiikige sellest ka toime-
tuse liikmetele. Hiibelikumad v6ivad e-mailiga ka saata. siis
saavad toimeruseonud ajalehte jiille tsitaate panna!


