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Vdge Triip Punasel Taustal
AppiI Koof is tegutsevad narko-inimesed!

Oktoobri alguses teavi-
tati REK-i kaudu keskooli-
6pilasi v6imalusest osaleda
u i m a s t i  e n n e t u s p r o g -
rammis .  S i ig isvahea ja l
s6itsidki kaks 1 1. klassi 6pi
last paar tundi rongiga
Nelijlirvele. Ees ootas soe ja
sdbralik 6hkkond. "Neliji ir-
ve puhkekeskusesse " oli
kogunenud ca 15 huvilist,
et osa v6tta programmist "
M6nusad uimastiteta ". Ja-
gati mitmesuguseid huvita-
vaid teadmisi, asjakohast
mater jal i  ja vaadat i  tee-
maga kooskdlastatud li.ihi-
filme. Et unustada argimu-
red tehti iga poole tunni
tagant kohvipaus ja nuu-
mati pliris korralikult. Kahe
pika "tiidpdeva " jooksul
osalesid tulevased juhen-
dajad k6ikv6imalikes noo-
rematele m6eldud m6ngu-
des, kusjuures ei  olnud
mingeid probleeme pirtsu-
tamisega. Programmijuh-
tide eesmdrk olivlilja kooli-
tada aktiivseid noori, edas-
tamaks k6ike 6pitut ka oma
koolikaaslastele. Osalenu-

te arvates kukkus iiritus
vliga hlisti vlilja, niisiis otsus-
tatigi ka teist korda kokku
saada. Kohtumispaik oli sa-
ma, kuid siigis oli ennast
talve vastu vdlja vahetanud.
J?illegi ootasid ees r66msad
ja muretud inimesed.

Juba ca 3 kuudjuhenda-
vad nel i  6pi last 6-ndaid
klasse (millest antud hetkel
on kahjuks jiirele jbiinud
vaid 6a),jagades neile ter-
vise6petuse arvelt  oma-
poolseid teadmisi ,  mi l le
edastamisega pole mitte
mingisuguseid probleeme.
Direktori lahkel loal saab ka
pal jundada teemakohast
materjali. Opilasteks, kes
tegelevad uimastipresen-
tatsiooniga just nooremate
6pilaste seas, on Ulla Kamp,
Evelyn Karp, Kristina L6uk
ja Age Raigla (11B)

9.veebruaril ktilastas meie
kooli teatritrupp. Lavaku-
jundus oli vHga primitiivne,
mis sobis hdsti.'liupp koos-
nes viiest noorest inimesest.
neli tegid etendust ja viies
klimberdas siintesaatoril

sobivaid viisijuppe. Etendus
kand is  pea lk i r ja  'A ITA

ISEENNAST". Etendati k6ige
sagedasemaid noortega
seonduva id  p rob leeme
(alkohol,  narkoot ikumid,
suitsetamine )ja tehti kiillalt
efektiivselt selgeks, et elu
ilma uimastavate aineteta on
mHrksa parem. V6is kindlalt
uskuda, et need inimesed
ainult ei ntiidelnud, vaid us-
kusid ka ise siiralt oma tege-
wsse.

Coca-cola varaste ktitisis
Arvatavasti olete juba

mdrganud, et meie kallis
automaat ei ole viimastel
p?ievadel funganud, tegeli-
kult pole teda iildse enam
seal, kus ta olema peaks.
Seda se l leperas t ,  e t  8 .
veebruari l  muugit i  kool i
Coca-Cola automaat lahti ja
varastati sealt umbes 700
EEK-i  eest raha ja juua.
Arvatakse, et pdhivargad
vdtsid niiraha kuijooke, Mis
kasu sellest oli? Ni.itid eisaa
enam kumbagi.  Al l ikate
kohaselt on sealt nii m6nigi
kord raha vdetud, aga seda
veidi salapHrasemal moel.
Ullatav oli juhtumi juures
nooremate 6pilaste kliitu-

mine, kui nad nligid lahti
m u u g i t u d  a u t o m a a t i .
Nimelt tuli neile m6te v6tta
sea[t tasuta jooke. Imelisel
kombel ei  m6elnud nad
sellele kui varastamisele. Ja
veel ii l latavam oli, et nad
t6id joogid tagasi, nii et
nende poolt tehtud kahju
ei olnud suur. "Reaali Poisi"
toimetusele ei avaldatud,
kes vargad olid, kuid siiski
ol i  paha kuulda, et meie
k o o l i  6 p i l a s e d  s e l l e k s
vdimelised on. (Vastikud
sellised!) Vdite saata lehe
toimetusele raha tagavara-
automaadi soetamiseks.

deq veeremde

l lmses nqrkouimos mdngit i  moho ni i
m6nigiefendus

"sinine jaa ja roheline
kleidike ltihike veidike"

Nii tore kui meil ka bussis, Pdrnus v6i teatris
oli, jliime ikkagi ilma uisupdevast. M6elge, kui
tore oleks olnud tavapiirase 25-50 krooni
asemel 10 krooniga j l i i ihal l is uisutada,
keerutada ja kukkuda. Keskkool jlii ki.ill sellest
l6bust ilma, aga pdhikool mitte. Kella iiheks
liiksid nad Linnahalli, kusjuures meist erinevalt
neiltunde eiolnud, ja uisutasid seal niiumbes
tund aega. Vdhemalt nii oli ette n?ihtud, kuid
need, kelomi uiske polnud pidid tagatipuks
n i i  k o l m k i i m m e n d  m i n u t i t  l a e n u t u s -
j6rjekorras ootama, et neid laenutada saaks.
Nende jaoks eiolnud see trall eriti kordaliiinud.
Allikate s6nulolid korraga jli l i l7,8 ja 9-ndad
klassid. Rahvast oli palju ja kindlasti nii mdnigi
kukkus ja saisinika. Kuigi 6p. Turulinn ja 6p.
Timpson j?i lg is id kogu miingu, said ka
p6hikooli omad omas maailmas ldbutseda,
samamoodi nagu meie Piirnus.

Meie lugupeetud
kokqoufumool, mille
pohod onud kqtki te-
gid io pohod tddid
ciro viisid.

deo Veeremcie
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f) aistes kdhuga Taadu istub rd?ibund dunapuu all lumehunnikus.

l- Ainusteks kehakateteks 6lgedest punutivad sall ja hernetohledest
seelikusivad, millede vahelt tolknesivad helklevad pudelivad. Tema

oo pikkija veetlevaid sdliri varjestivad 6lgedest punutud sii?irivarjendid.
Ta on end jdlle umbe joond.

Puu otsast sammub tasavilgu alla 6unu nosiv Kijlmataadu, haarab Taadul
sli i ir ist ja hiir jal sarvist. HHrg rebib end lahti ja p6geneb koos j?i?ist ja
lumest eesliga karjudes "Oo 6nnis hetk oo viibi veel, too karjamaale
kandlekeel" .  Taadu l i rkab sel le  peale,  dsab oma v i imse pudel iga
Ki.i lmataadule obaduse, mis viimast mitte ei morjenda - vaid vastupidi -

too v6tab kokku vbhejdudu, kii lvab Taadus hirmu6udu, puhub pasasta
pasunasta, kutsub Kiilmaeite Soomesta, Kiilmaeite tulemaie - parim s6ber
Parrik Maie. Naabrinaine on mul Kaie, Metsas tehtud lageraie. V6tab palgi,
v6tab kaks, muutub aina julgemaks, v6tab kolmnandagiveel, juba ongi
halvalteel, v6tab kohe mitu ti ikki, palgid suruvad ta kiikki. L6puks tuleb
viimne laks, Kiilmataadu katki praks. Kijlmataadust suitsu t6usva, sinisesta
mineva, taevasta tuleva tHheeil la, alla sadava lumeeil la. Oo kuula nii i jd
mu Taadupoega, sinisilma siresddra, jookse poega, j6ua poega, saad
neiussa ilussa. Kus sa jooksed jobu-kakku k6rvukrlitsa? I(uula minu
s6nuseademista. mina sulle s6namaista:

"Rahvas i i le lume lagedaie, pHrnumaalla lendamaie, Mina vli l jassa
ruulimaie, kii lma tegemaie, lapsi kij lmassa suremaie, jHdpurikaie ninassa
kasvamaie. Viinassa vdlja v6tsivatta ja riii.ipasivata lonksukesta, maitsevasta
mlirjukesta, kuradi kij i isi ndrivaista, kurat koolis6dureil la, vapraeil la
realisteeil la v6ttamaie, klisi laseks vdrbamaie. Teaterissa nad minemaie,
roppusil la vaatamaie, kuradi manusta 166mu toomamaie, eesti rahvasta
tapvamaie, valesta pil l ista puhumaie. Kurat neil le s6numaista: Heite i. j le
kura6la, Soome hdimu kodussa, :ira meie peresta k6ik mis 6llesta, veinista,
limonaadista, 6pikusta, koolikotista!Vaid kuradimiirjukesta joogem koolis,
joogem tdnavail, joogem poes, joogem teatris, joogem bussis, joogem
saunas, joogem iiksi, joogem kaksi, joogem hulgi."

Ja lapsil la hommikula pea kuradil la kantissa valutamaie, ja jalad mitte ei
kandamaie,  kool i  s i tamajassagi  veel i  lapsi  noor i  peaparandusta
joovamaien, si. i lge seina sti l i tamaien ja viina p6rgussa needimaien.

Seepdrasta pdrnulaset n6nna s6numaie: "Tulivat pdrnulla joomassa,
pool rahvast koomassa, pHHsemaie koomassa, tuleva aasta jdlle joomassa,"

Igavene del i i r ium in imeste a judesse,  hurraa degenerats iooni le :
tervitagem koos uutja neetult paremat mandunud Reaalkooli kollektiivil

Reoo l i  Po iss  i lmub igo
kuu mohus 6-8 lehekiilge
io on iosuto. Vorvi ise.

Reooli Poiss internetis
rp.reol.edu.ee
e-moil
rp@reol.edu.ee
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Volti jad voldivad l l: KOER

Numbrife ioriekord vostob vohimise
iciriekorrole!

Vol t imine koosneb seekord kahest  osast :  joonis ja
jooned, mille j l irgivoltida.Joonis on siin peakohalja jooned

lehekii l jel number 6.

Reaali Poiss vabandab
Toimetus vabandab kolme endise i iheksateistkiimnen-

diku ees, kelle Valdur Topaasia oma mullunumbrises
artikl is oli i i lendanud Mart Kuurmeks ja kaheks
vilistlaseks.

Samuti vabandab toimetus Mihkel Kama ees, keda on
eksikombel korduvalt I(aarel Ojaks nimetatud.

Andke meile andeks kogu maailma
meie patud nii nagu meie lollusekoormatja
anname teile andeks teie karupiikse.
omad. Ondsad on need, Jumal olgu teiega ja teie
kes vaimust vaesed, sest vaimuga (ja meiega ja
nemad peavad kandma meie vaimuga). Aamen.

ni isomo tork mees mihkelkomq
lehe huvilovoks tegiiod lour konger

hendrik prooso
ekke vosli

l i l i  modissoon
deq veeremcie

Theo Turul inn
Li iso-Koi Pihlok
Oleg Krovtsenko
Moriko Tendermonn
Jook Soukos
Voike Jtiriloo
Ai l i  Hobeidrv
MoiNormok

gvAe
I  0.  veebruor
0 l .  mdr ts
0.| .  mrir ls
04. mrirts
05. mdrts
16.  mdr ts
20. mdrts
24. morts

Lugejad loevad, kirjutajad kirjutavad

Reool i  Poisi  i i l iogor toimelus:
vostufovvt i l ioondio geoveeremcie
peotoimetoio
ossistenl

Milles on probleem? SUUR JAMA ON matut ning surmakiilvavat naeru, mis p0hib tugevalt m6lemat jalga ja klitt ja saba lon-
LASKUNUD REAALKOOLI PEALE JA vastased p6rmu. Pekstes kahele poole k6r- gab. Asi ei kannata ootamist. Lahendusi on
IIEITNUD OMA SUURE MUSTA VARru benud emaplaatide ja isasiinidega, on ta hu- vaid paar - kas teha Andrale selgeks, mis on
TEMA PEALE. Selle varju nimi on Andres katusse saatnud juba suurel arvul surma- tema kohus ja loota, et ta aru saab - v6i
Andraja temaga tuleb v6idelda viimse vere- p6lgavaid koolis6dureid. Aga see selleks. v6tta tal sabast ja sarvist (mis tal kahtlemata
tilgani. Kuni Reaalkoolis on veel alles p6lve- Praeguseks, kui on mijtjdunud juba pool ole-mas on) ning ta k6igi s6jaliste auaval-
pikkune Soovikukene, ei jiiii uana uaen -itte kooliaistat, on 1 1a. klassil toimunud TER- duste saatel koolistviilja lennutada.6pilased
mulda, vaid peerud l06vad kahel otsal l6ken- VELT kolm arvutitundi- kas seda pole mitte oleksid arvatavasti viimase variandi poolt
dama, s6jakirved kaevataksd vli l ja ning palju?Arvutidpetajaarvatesonsedavistki. i l l  kunaAndraintell igentspolejustkeskmiste
kadunud tseedee romid ja muu kilakola ja palju ja selleks, et me ikka liiga targaks ei ega kdrgete killast ehl< siis maakeeli ijeldes:
v6rgukaardid ja juhtmed ja k6ik muu saab l?iheks, on ta otsustanud niipalju tunde dra ta on puruloll. Sell ine inimene ei sobi kooli,
tagasi Reaalkooli omandusse kuuluma. jetta kuiv6imalik. Sell ist asja aga ei tohiks kus on au sees m6istusega 6petajad.
Kuidei-vastaneontugev.Talagistabv6it- Reaalkoolendalelubada,etarvutidpetusnii vihast l i l la lugeja

Toimetus e ivostu iq lugeiote k i r iode,  p i l t ide lo  muu meediumieest !
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Need selles ropus
e l e n d u s e s
mdngisidki !

vddrtused austatud, ldksi-
me teatrisse, kus nligime A.
Ibseni lHbuetendust "Tae-
variik". Teise korra alguses
olid toolid nii, et istuda ei
saanud, mis p6hjustas palju
toredaid kommentaare ja
muud juttu terve etenduse
aja. Etendus mijijdus siiski
suhteliselt valutult, ei hiiiri-
nud muu miski peale rlius-
kavate purjus kiimnendike.
Tagasisdidu ajal tuli veidi
segadust mitmetest keer-
dudest bussi s6idutrajek-
tooris ning bussijuhi meele-
tutes kunstlokkides, kuid
peale Saku, Saue ja teiste
kiilakeste edukat ll ibimist
ol i  p i l t  j i i l le ni i  selge, et
6pilased "6igetes" peatuses
maha minema kippusid.

Koju j6udes lliksid k6ik
koju. Tore (6htu)pool ik
mijtjdus roppuste, noorte-
kultuuri ja haava istutamise
tbhe all.

kr6bistolo & vul is loio

uudised

6pilasteatajast
Uhel peeval koputas Reaali Poisi toimetuse

uksele tumedas i.ilikonnas noormees ja teatas,
et tema tuli meile rH5kima sellisest lehest nagu
6pilasteataja. Uhte toimetajakohta selles lehes
pakkus  ta  i ihe le  Reaa l i  Po is i  s6bra l i ku
t i i t i ko l lek t i i v i  l i i kme le .  Vaba l  va l i ku l .

6pilasteataja on Eesti 6pilasomavalitsuste
Liidu h?ililekandja, mis on ilmunud alates
1999.aasta detsembrist. Selle peatoimetaja on
Erkki A. Kirde, kes hakkas lehega tegelema
eelmise aasta detsembrist, mil talle seda kohta
pakut i .  P6hitoimetuse moodustavad vi is
in imest ,  pea le  nende vee l  k i . i l j enda ja ,
marke t ing i  juh t  ja  webmaster .  L isaks
k i r iu tavad leh te  a r t i k le id  ka  Ees t i
Opi lasomaval i tsuste Li idu esindajad, kes
otseselt lehe toimetusse ei kuulu. Ntiiid kuulub
0pilasteataja toimetusse ka tiks inimene Reaali
Poisist.

Kui varem kajastas 6pilasteataja ainult Eesti
6pilasomavalitsuste Liidu tegemisi, siis sellest
aastast on plaanis muuta lehe sisuja kujundust.
Ni.ii.id on Opilasteataja suunatud eelk6ige
6 p i l a s t e l e  j a  e n d i s e l t  k 6 i k i d e  k o o l i d e
6pilasomavalitsustele.

Pdhi l ised teemavaldkonnad on 6pi las-
poliitika, 6pilaste nHgemus Eesti elust, 6pilaste
ja noorte seas eksisteerivate probleemide
kajastamine Kaugemas perspektiivis on kavas
saada ijheks suuremaks omaalgatuslikuks
noorteleheks Eestis.

I 6. veebruor

22. veebruor
23. veebruor

Pidu kool is io TIK-is on
G-5  p idu
Viktoriini ll voor
9.00 pdrgode ponek
ousombole koos
Wesfholmi lo GAG-go.
Eesli Voboriigi
oosfopcievo oklus
Omo loomingu5hlu,
osolevod G-5 koolid
(Reoo l ,  GAG,  T lK ,21 .  lo
Pronlsuse L0tseum)
Emokeelepriev
(obiturienridel on
orvolovosli l5pukiriondi
proov)
V6rkpoll i f  urni ir
Sisseostumiskolsed I 0-
ndosse klossi

2. mdris

14. mdrts

15. mrirts
16. mdrls

Kes
Proloog: "Taevariigist" ei

teadnud keegi suurt mida-
gi. M6ni oli kindel, et tege-
mist tuleb siigavm6ttelise
kurbmdnguga; teatud selts-
kond oli veendunud, et va-
na hea H. lbsen on saanud
modernse v?iljanligemise.
Uht teadsid kdik. Taevariik
- see on Phrnu.

I vaatus: Sattusin otse
lavale.Ja ilmselt ka otseses
mdt tes ,  ses t  kohat i  o l i
publik nliitlejate intiimsest

er saaSr
ja kodusest mlinguviisist nii
e levi l ,  nagu kuuluks ise
nende hulka. Ning ettekirju-
tatud tekst olijustkui elust
vdetud, kasutades elemen-
te, mis teevad mdnedkinlii-
dendid elulisemaks kui elu
ise.

Vaheaeg: "SEE ei olegi
SEE Ibsen?" imestab grupp
6pilasi. Eiole jah, tegemist
on 20. sajandi Ibseniga.

ll vaatus: Niiiid on lava-
pealne publik saali kolinud.

aru...
Kummaline, tehtagu laval
mis tahes  ve id ra id  as ju ,
midagi ei  m6ju labasena
ega iilepakutuna. Olen am-
mu loobunud iva otsimi-
sest, sest olen selle leidnud
- naeran tdiest k6rist. Kiil l
h i l jem on aega m6elcla,
miks.

Epiloog: Vuratakse. Ndi-
temHng kestab edasi. Vliljas
on vist  tuisk? Igal juhul on
aknaklaasid udused. Aga ik-
kagion okei. 6. pedoio

ei ole niinud,

sdiduska pernava
Tanavusel kultuuripaeval lSbustati Parnus

Sel leaastasel kul tuur i-
p5eval ol i  Reaalkool i  6pi-
lastel vdimalus sdita Plir-
nusse, tutvumaks sealsete
k6rgalkohoolsete jookide..,
vabandust, teatrineitlejate
esitusega. Esialgu planeeriti
matk sinna kiil l p6hjap6t-
rade seljas, kuid hullup6dra
t6ve epideemil ise leviku
t6ttu Korvantunturi mdgis-
mai l  pidime si iski i i le kol i -
ma mdrksa keskkonna-
saastlikumasse, kuid peab
tunnistama, et ka mugava-
masse keskkonda - bussi.

Bussis6i t  iseenesest ol i
vdga vahva ning eriti m6nu-
saks tegi selle asjaolu, et
bussijuht ei piii idnud suu-
remalt jaolt Iastega kontak-
teeruda ning neile iimber-
kaudseid vaatamisvdHrsusi
tutvustada. 1 0 punkti viiest
se l le  ees t !  L isaks  peab
main ima vee l  buss i juh i
d resscode ' i  -  t l i i e l i ku l t
shikk-modern ehk siis ldbi-

nisti bussijuhilik.
Pdrnus lbks juba vahvaks:

dp i lased va lgus id  buss i -
dest viil ja ning kukkusid
agaralt siii igi-, joogikohti
otsima. Kuna joomine ol i
s e o s e s  e e l m i s e  a a s t a
l6buskurbade kogemus-
tega rangelt keelatud, siis
p id id  k6 ik  e r i t i  karmi l t
v i i r ts i tatud roa ostnud-
tellinud isikud kas janust
peaaegu hul luma vdi s i is
sa la ja  WC-pot is t  ve t t
rtii ipama. Mida ka tehti.

PHrnu on Eesti kultuuri-
pealinn ning kultuursed on
k a  T a l l i n n a  R e a a l k o o l i
6pilased. Kiiresti otsiti iiles
suurimad kultuurimlilesti-
sed ning vaatamisvddrsu-
sed - "Viru valge", "Smir-
noff", "Y2K" jpt. Peab iitle-
ma, et meie kooli 6pilased
oskavad vaatamisvHHrsusi
tiiiel mtiliral nii esteetiliselt
kui ka oraalselt austada.

Kultuurikava miiiidas ia

l i ino reinson

Nemod need ongi,  kes seol l6hkvod
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Viiitlejad Reaalkool is
Eesti keele dpetaja Liis Aavaste treenib

praegu viit v6istkonda viiitlejaid, kes tulevad
praktiliselt iga nHdal kokku ja lihtsalt viiit-
levad. Reaali Poiss r66kis mitmete vliitlejate ja
Liis Aavastega. Viimane leidis, et sellel aastal
t e k k i n u d  u u e d  k i i m n e n d a t e  k l a s s i d e
vdistkonnad on hea potentsiaaliga, sama pidid
aryama ka teiste koolide viiitlejad. Ainukene
11-nda k lass i  vd is tkond on  saavutanud
suhteliselt hea taseme. Vliitlejad ise veel oma
t a s e m e g a  r a h u l  p o l e ,  a r e n g u r u u m i  o n
piisavalt, Kahjuks on turniiride tulemused
olnud samuti suhteliselt kesised. Osaletakse
ainult keskkoolidele m6eldud turniiridel, sest
nooremaid vditlejaid hetkel koolis pole, kuigi
oleks hea, kui keegi soovi avaldaks. pdhikooli
6p i las tes t  vd i t le ja te  puudus ong i  i i ks
suuremaid komistuskive, sest oleks iu tore
juba praegujHrelkasvu eest hoolitsedi. nga
probleeme on veel teisigi: puudub kindel aeg,
millal igal niidalal koos kdia. Sellgipoolest on
meie vtiitlejad nende vbheste v6imalustega,
mis  ne i l  on ,  pa l ju  a renenud.  K l i iakse
turniiridelja saadakse kogemusi. Selle aasta
mlirtsi l6pus tulevad meistriv6istlused, kuhu
saadetakse te rve l t  kaks  v6 is tkonda.
Suurimaks probleemiks on aga 6petajate ja
kaas6pilaste toetuse puudumine. Vditlustele
tulevad vaid asjast teadlikud, neid aga on
vl ihe. Muidugi korraldatakse aeg-ajal t
n H i d i s v d i t l u s i  s u u r t e  p l a k a t i t e  j a
teadaannetega. Neist ltihim on 19. veebruaril
kell 17.00, teemal "Tallinna Reaalkool on
demokraatlik kool" Tulge ja uurige, mida
tehakse! Eriti on oodatud p6hikooli 6pilased,
kel oleks asjavastu huvi. cotlyn kirno

ufo-pd'evikud
26, jaanuaril, igati tava-

pHrasel t  a lanud reedesel
p l i eva l  t o imus  Ta l l i nna
Reaalkoolis n.i i. UFO-6htu.
ParanHhtuste f r i ik ide ja
huvil iste kogunemise kul-
minatsioon oli kindlasti ufo-
loog lgor Volke ettekanne.

Alates juba 17.00 6htul
v6 i s  mdrga ta  t j k s i ku id
humanoide l i ikumas Reaal-
kooli raamatukogu poole.
Need olid korraldajad ees-
otsas Tiit KuuskmHega (ras-
silt maalane). Ei mij i jdunud
aga kaua, kui algaski kolo-
nisatsioon ning mdrkama-
tult tHitus pisike teadmiste-
tuba uudishimul ike in im-
olenditega.

Esimene k6nele ja o l i
Mihkel Kama planeet Marsi
anomaaliate teemadel. M6-

Reaal i  Poiss

P6rgulik korvpalliturniir ehk
hi,ivasti htippel i igesed

Kunag i  ammu,  tdpsemal t
kuup?ievadel 1 2-2 1 detsember,
to imus Ta l l inna  Reaa lkoo l i
klassidevaheline korvpallitur-
n i i r .  Kahest  a lagrup is t  sa i
kummastgi edasi 2 paremat.

Reaalkool i  k6ige prest i i5 i-  .
kama spordi turni i r i  esikoha
p6hilisi pretendente oli kolm:
12c,12b ning 12a klass. Nende
vahel toimus kaks igati finaali-
vdHrset mHngu.

Alagrupi mlingud algasid ilus-
ti, kui vlilja arvata iiks vigastus
12a klassi rivistuses kohe esime-
ses mdngus. Kuid alles siis ll iks
t6eline p6rgu Iahti. K6igepealt
kohtusid alagrupis 12c ja 12a
klassi koondised. Mlingu alguses
liiks kohe 12a juhtima, kuid esi-
mesel poolajal vigastas oma
hi.ippeliigest 12a mHngija priit
Penjam ning olisunnitud mdngu

katkestama. Selle aja peale olid
ka 12c pallurid oma esialgsest
Sokist i.ile saanud ja niii.id suutis
ainult Maxim Tuul mdngu enam-
vdhem v6rdselt hoida. Kui aga
ka Max suutis oma hi.ippeliigese
v5lja vH6nata, siis ei pedtanud
12c-d enam keegi. Poolfinaalis
sai oma hiippeliigesest lahti ka
12c miingujuht Ojar Kolk. Sellest
hool imata j6udis 12c f inaal i ,
kus nende vastaseks 12b klass.
Mling oli erititasavdgine, kuni
tuli siingi vigastus. Seekord oli
ohvriks 12b mdngujuht Henry
Kukk. Ta vditles ki.il l vapralt
l6puni, kuid hiippeliigese vigas-
tus oli niivdrd suur, et see ei
v6imaldanud tal piisavalt v6idu
nimeltegutseda ning 12b klassil
tuli vastu v6tta auvddrne teine
koht. L6pptulemusena v6ideti
neid umbes 20 punktiga. Finaali

kommentaariks vdib veel tielda,
et mengiti "suhteliselt" jdulist
mHngu. Esialgse 2x15 minut i-
lise mdngu asemel kestis mHng
ligi tund aega, kus enamjaolt
visati vabaviskeid, sest vigu oli
t6esti palju. Niisiis, v6ita saab
ainult iiks, ning seekord oli see
1 2c klass.Jeeeee!

moxim luul& poovo
poukl in

ningate pilt idega il lustree-
ritud loeng ei olnud pikk
ning varsti asuti, pea Marsi
"Ntigu", keerulisi nimetusi
ja kadunud automaatjaamu
tdis, kuulama Eesti 6igus-
tatult mainekaima ufolooei
IgorVolke ettekannet.

Vastupid ise l t  ehk ena-
muse kohalolijate ootustele
ei k6nelenud Volke aga su-
gugi mitte mingitest rohe-
listest mehikestest, meid
vallutavatest si ir iuslastest
ega allakukkunud taldriku-
test. Tema jutu p6hiees-
mlirk oli kutsuda kuulajaid
ii les avatud mdtlemisele,
6petada neid niigema asju
kardinate taga ja mi t te
pimesi  uskuma. Ufo loog
tutvustas er inevaid ano-
maalsete keskkonnandh-

veebruar 2OOl 4

tuste t i i i ipe (ka UFOsid)
n ing teda saat is  publ iku
seas suur menu. Tema ligi
kahetunnine jutt sai viilirika
tasu v6imsa aplausi ndol.

Lisaks vaimutoidule said
parahuvil ised ka plir is toi-
tu. Pakuti mingit kollakat
morsitaolist ollust...

Kogu iiritusest k6las lSbi
k a  E e s t i  e s i m e s e  u u e
pdlvkonna ufouurijate or-
ganisatsiooni EUFON (Esto-
nian UFO Network) tutvus-
tamine. Soovijad said v6tta
endale p is ikese rek laam-
lehegi.

Uritust vedanud ning
j?ilginud maalased jliid UFO-
6htuga viiga rahule ja loo-
detavasti toimub sarnaseid
ijr itusi Reaalkoolis veelgi.
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Kuda artiklit liihendada
Seda artikl it tahaksime

alustada vabandusega E.
Laane, dipl. ins. pensiondri
ees - nimelt oli ta eelmisse
"Reaali Poissi" kirjutanud
lehekii l je pikkuse loo. Selle
pid ime olude sunni l  n ing
masendaval ruumipuudu-
sel  i imber nudima kaheks
imep is i keseks  vee ruks .
Arge arvake, et see on kerge
- sellest, kuidas me E. Laane
vaimusi inni t ise l i ihenda-
mise kallal tund aega veet-
sime, jHrgnev jutt vestabki.

2 1 :00 Pea toim etaja Ka u ts
sigab n;irviliselt m...,
kukalt

l(ellon iiheksa 6htul. Tiil-
pinud niioga Kauts, pool ki-
Io saiapuru suunurgas, is-
tub masendunud ndoga ar-
vuti eesja kurdab, et peab
ke l l eg i  v i l i s t l aspenska r i
lugu li.ihendama. Energiline
Vulistaja, Lustlik Kr6bistaja
ning Hlirglev P6ristaja vaa-
tavad pealtja lubavad aida-
ta, aga ei viitsi. Lustl ik Krd-
bistaja poeb ri iulisse maga-
ma, teised haigutavad niisa-
ma. Kauts tri ikib ja kirub.

2 1 : 1 3 Lustlik Krdbistaia
on al<tsioonis

Umbes tdpipeal t  ko lm-
teist minutit hil jem annab
ntii id juba ekspeavastutav
toimetaja A. Kauts alla ning
lubab arvuti ette Lustl iku
Kr6bista ja i ie ldes targa,
s i i gavam6t te l i se  n ing
k i n d l a s t i  a j a k i r j a n d u s -
a ja lukku  m ineva  Iause :
"L ibra,  l i . ihendal"  Lust l ik
Kr6bista ja haarab h?i r ja l
sarvist, arvuti l kubemest
ning heidab ta j6ulise l i igu-
tusega vastu seina - peale
seda t i rkab ta i . i les n ing
avastab, et on ri iulisse ma-
gama j l iHnud n ing seal t
pooled raamatud HHrgleva-
le P6ristajale kaela heitnud.

Be my Valentine
16-ndal .valent inipdeva diskor ja v6ibol la mdngi- minna uksele cjelda: ,Tere,

puhu.l koolis toimuv pidu takse isegi muusikat. pileti Juhan" ja anda 25 eeksu.
pole ball ega peotants vaid hindaveeleiteata,Tix lubab Rii.tut. teema on Rock &
rohkem tisku paarti for all ka striptiisi. Kindlalt teame Roll, kui riietust ei ole, siis
the beibes in da house. vaid, et  pidu toimub,vist .  s isse eisaa. Muidugiv6ivad
Kohale tellitakse suur val- Tallinna lnglise Kolledz- riietuseta neiudJu-hani Hra
gustus (vHrvi l ised tasku- his onG-5pidu.pidualgab v6rgutada ja i -kka sisse
lambid),  head masinad kel l  t7.00ja kes alguses sis- saad1.
Jig:Jr i { ,  kombainid) jne. sel t iheb,seevahepealvt i l ja Mingepit tu!
vdibol la kutsutakse ka eisaa. sisse saamiieks tuleb luudo & co

2 1 :43 Kautsjookseb talle
jiire/e

Hiirglev P6ristaja ja Ener-
gil ine Vulistaja aga samal
ajal jdtkavad artikl i anni-
h i leer imist  -  lo igust  "Meie
ku i  po i s tekoo l i  6ppu r i d
korra ldasime k lass i6htu id
koos tiitarlastekooli ti.idru-
kutega, milleks valmistuti
alati m6lemapoolselt suure
6hinaga."  sa i  justkui  n6ia-
vdel "Korraldasime pidusid
t i idrukutega,  va lmistut i
6hinaga."

21 :47 Kauts tuleb tagasi
/<a'ed verised, Krobistaia
ikka kadunud.

I(auts v6tab esile HHrmus-
likud meetmed - piihib ve-
rised k5ed HHrgleva valges-
se  kampsun isse ,  haa rab
oma veidi roostes kii i inis-
tega klaviatuuri ning hakib
artikl ist veel m6ne tsitaadi,
s i l b i  j a  t H h e k e s e ,
L i i h e n d a m i s e  p i i h a
eesmHrgi nimel otsustasime
paljudel i i , t i  ja l i  tHhtedel
tt ipid maha saagida.

22:00 Ldpp?!
L6puks mahtus artikkel

temale era ldatud ruumi,
ku ig i  t o ime tuse  vaban -
duses p id ime'Teie '  l i ihen-
dama 'Te'-ks, et artikli estee-
t i l ine v l i l imus e i  hajuks.
Kr6bistaja naaseb, hoides
k;ies tomatiketSupi pudelit.

22:15 Kdik nutavad dn-
nest

Hdrglev P6ristaja, Ener-
g i l ine Vul is ta ja ja  Lust l ik
Kr6bistaja pluss Kauts vala-
vad suurest meeleli igutu-
sest  suurde Smbr isse p isa-
ra id n ing l i j i jvad tantsu.
Vasakul  sHravad s in ised
slirakijijnlad, paremal Kaut-
s.  Ldpp hea,  k6 ik  hea.

lusflik kr6bistoio
energi l ine vulisfoio

hrirglev p6ristoio

u udised

Moesh6u
Kes o l id  Reaalkool i  au las nel japdeval ,

l .veebruar i l ,  ndgid seal  r ing i  l i ikumas pal ju
kosti imeeritud 6pilasi - toimus 5.-9. klasside
moeshow, mis o l i  t ih t las i  ka kool is isene
eelvoor, kust valit ivHlja parim kollekti iv, kes
osa les  3 . -4 . veeb rua r i l  Saka la  I ( eskuses
to imunud  v6 i s t l use l ,  m i l l es t  v6 t s i d  osa
erinevate koolide 5.-9. klasside 6pilased, kus
21 grupist  sa id edasi  22 ja  Kapa- l (ohi la
li ipsikolledzhist v6itis koolivooru 9a klassi
loominguline kollektiiv, samuti said nad edasi
Sakala Keskuses toimunud eelvoorust.

Moeshow teema oli "Loodus.., lootus". K6ik
ri jhmad pidid oma kostti i imid ise disainima
ja ka valmis tegema. 9a klassi grupp, kuhu
kuulus tiheksa inimest, olid enda s6nul teinud
Iihtsad riided. K6ik kosttiiimid, mida oli kokku
iiheksa, olid rohelised, palju oli kasutatud
paela. I(6ik 9a disainerid olid ise ka modell id
ja koledad.

Reaalkool is  organiseer is  kogu i i r i tust
huvi juht  Pi ret  Otsa.  Tema s6nul  u latub
moeshowde traditsioon kiimne aasta taha.
9.  k lass i  6pi lased o l id  i i r i tusest  jumala
ptidrdes (nad on ikka kurvikujulised).

veider 9q v6istkond lo nende
looduslikud kost0tlmid

Mardi Teenetemiirk
23. veebruaril antakse

president Lennart Meri
otsuse jergi vli ike vii6ris-
me ta l l i s t  j a  ema i l i t ud
tHnuavaldus 795 in ime-
se le .  Au tasus ta tava te
inimeste hulka kuulb ka
meie armastatud fi.iiisika-
6peta ja  Mar t  Kuurme,  kes  saab r i ig i l t
Valgetilhe lV l<lassi teenetemdrgi.

Minnes pHrast tundide 16ppu reedel koju,
kuulis hdrra Kuurme oma naiselt. et tema nimi
oli Raadio 2 eetris sama pdeva lehte sirvides
ette Ioetud kui presidendi aumdrgi saaja. "See
ol i  v l iga suur ehmatus, ol in jahmunud."
Rohkem infot vastne mbrgikandidaat oma
autasu kHttesaamise kohta pole saanud. Ei
mingit telefonik6net ega kutset. Kuurme teab
asjast sama palju kui iga teinegi.

Mille eest Kuurme oma autasu sai. on talle
endalegi veel selgusetu. Plirast vliikest jlirele-
m6tlemist arvab ta, et p6hjus on hoopis mitte
tema suures tijijs, vaid inimestes, kellega seda
on tehtud. " Minu juurde on sattunud vdga
palju andekaid 6pilasi. Hea,kui olen suutnud
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Viimane istub nii i id nukralt
laualja tihub tasapisi nutta.
Energiline Vulistaja lohutab
teda kiJpsisega, mis tHpselt
aasta ja kaks kuud vana.
Hlirglev P6ristaja murrab
sel le l  hambad.  Samal  a ja l
tegutseb Lustlik I(r6bistaja
artikli kallal, kuid tal 6nnes-
tub seda vaid vbhesel miiti-
ral lt ihendada.

2 I :23 Hiirglev P1ristaja
jih'b hanbutuks

Jah t6si, sel kellaajal kaob
H?irglev P6ristaja korraks
ukse taha ning saabub sealt
i lma hammasteta. Miistee-
r ium on tb ies hoos.

2 l:35 Energilise Vulistaja
karmid kh'ed kobavad he/-
lalt klaviatuuri

Viimaks saab Ener-
gil isel Vulistajal oskamatu-
test redigeerijatest suhte-
liselt k6rini ning ta asub ise
tegevusse, Lausetest nagu
"Me ie  i i h tekuu luvus t  i a
tahtmist  midagi  l<oos teha
suurendasid kahtlemata ka
i j h i sed  j a l g ra t t ama tkad
suvistel koolivaheaegadel
L6una-Eesti kaunites koh-
tades ja  vahest  ka Ri iani
vii l ja" ja "Esimese l<ummar-
duse teen 6petajatele, kes
jb id  mee lde  i s i ksus tena
nagu Linda Visnapuu, Karl
M ihk la ,  Vo ldemar  Vaha ,
Voldemar Tomingas.  Nad
suutsid oma tcii id teha ka
rasketel aastatel edukalt
oma suhtumisega meisse,
pi.i i idsid meist kujundada
isiksusi" said "Suviti tegime
rattamatku" ja "Koolist on
meelde j l idnud dpeta jad,
kes ptiiidsid meist kujunda-
da isiksusi". Kuid mine miski
ei aita'- E. Laane artikkel
on endiselt l i iga pikk.

2 1 :42 Lustlik Krdbistaja
hakkab nutma ja jookseb
uksest va'lja

neid aidata." nele fomme



oma looming

isegieih6ljunud mitte, ta l ihtsalt oli.
"Tere pdevast," vastas Keegi.

Reaal i  Poiss veebruar 2001 6
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Ta vaatab miiiida
See oli lhbipaistvate seinte, p6randa ja jdlgides valget klompi, mis ta nahal sulama ilma mugavusteta?" pliris Uks.

laega avar ruum: Ometi ei hakanud silma oli hakanud. "Te, Uhed, olete imelik sugu. Te ei oska
mitte midagi,  mis oleks vi i l jast s isse "On see t6est i  olul ine? Ma ei  muutu mi j i jdavaadata,mit teiJ ldseei oska.Keegi
kumanud. Ainus ese toas oli seinal rippuv paremaks vlil iselt hiilates, Ei, ma ei pea Asju vaatab alati mtiiida..." seletas Keegi.
valge kell, mis nlirvilise osutiveeretamisega oluliseks," seletas Keegirahulikultoonil.Uks 'JHrjekordne lollus," lausus kijlaline,
rikkus rahulikku 6hkkonda. manustas jeetistja kirsse, kive suure kaarega liikkas toolile suurema hoo ning asus

Uks avas ukse ja sisenes. vlilja siilitades. kirsikive elevantide pihta siilitama.

M6ne aja pHrast i lmusid tell i tud esemed "Ma tahan elevante!Vli ikeseid lendavaid
ning Uks seadis end mugavalt istuma. heleli l lasid elevante!Kohe!" n6udis Uks.

UksjaKeegivaikisid,kostusvaidkiiktooli Keegi nohises keskendunult ja peagi
ri itmil ine nagin. t i ir lesid loomakesed toas.

"Maeim6ista,Keegi... jHlit is,vanil jej5Htis, "lkkagi, Keegi, kuidas sa suudad elada
kirssidega... jah... ma ei m6ista, 

' r:

kuidas sa suudad niivi isi olla," - ':..
;1"'t'*ur,'i"ti". ,, Sina (l)

Ta panilusikatti ie ki. j lma ollust
suhula tunnetas selle sulamist, :t tdid naeratu.se mu nHole tagasi

soojenemist, kunivedelik l l i i laks Ja sllmao.esse sara

tuutur. Tiikk j l ibtist kukkus sulle andsin ma siidame

kij lalise k6hule. oma sooja siidame ning kogu selle pagasi

"Suleiole siin ju midagi. Ma ei
suuda aru saada, kuidas saab nii
elada. Mitte iihtegi eset, mitte
minge id  mugavus i . . .  omet i
v6iksid seda endale lubada. Sa
o led  t i i i e l i k  lo l lpea ,  peaks
m a i n i m a . . . "  m d t i s k l e s  U k s

"Tere,Keegi,"s6nastulija,"kiiktooljalaud, "Hdh, sisemist ilu ei hinnata. See on
palun," kHpardi te vl i l jam6eldis.Ja sina.. .  s ina oled

Keegi ei istunud, ei seisnud, ei lamanud, rlimps, priigi! Sinusugust eitaha mitte keegi!

"Nii i. id on veel puudu vaid v6il i l le6ites
rammus karjamaa, pii ike, sinine taevas ja
linnulaul..." m6mises Uks. Silmapilk muutus
ruum kevadiseks n i iduks.  Uks p laksutas
vaimustunult klisi, nliol lapsik naeratus. Ta
paterdas m6nda aega rohus, punus Keegi
auks plir ja ning nipsutas 6isi elevantide
pihta. K6ige pisemal neist 6nnestus kuuli
eest k6rvale p6igata. Pilduja vihastas ja

htjt idis raevunult: "Nuga!" Saanud soovitud

taPPis.
Keegi vaikis.
Uks istus rahuldunult kiiktooli

ja 66tsus m6nda aega, krabas
paar 6it ning pistis need suhu.

"Khah theah,"  a lustas Uks,
"ptiii, kurat, kibe!" htiiiatas ta ja
sijlitas suutdie vlilja.

"Kas tead, Keegi... Niii.id v6iks
lausa surra."

"Hmm..." vastas Keegi ning
vaatas seinale, "meie aeg on ltibi.
Kohtume j i irgmisel niidala[."

mqr io voldmoo

leb ta kapitagantvHlja, kargab lauale, itsitab
ning hakkab kankaani tantsima. Isaja pojad
on minestamise Hiirel, ema kiilmkapiii2irel.

Ema (lirelevalt): "Pange see kuradiraadio
kinni, ma eisallikankaani. Oot, meilpolegi
ju raadiot ega telerit. Milles uba?"

Piinlikvaikus: "Uba on kohvimasinas." -
Ema: "Misasja? Kes Toomase kohvihggl$

nasse pani? V6tke kohe vtilja! Vdtke rfiintl$
ka siitv?ilja!"

Piinlikvaikus: "Uba on pruun ja praetud
juba kahjuks."

Isa (shokist toibununa): 'Jah!. Ma teadsin
kohe etToomas Uba on tegelt neeger, mitte
spordikommentaator! Vdga hea, seltsimees
Piinlik, et ta 5ra praadisite."

lsa ja Piinlik Vaikus suruvad katt. Pojad
tunnevad juba tiikk aega, et neid enam miski
kinni eihoia, kuid ei suuda siiskitoast lahku-
da, sest uksest astus just sisse kiti esimene
leediLeeds Esmss kitskas ning poiste pilgud
on naelutad ta suurtele ning iimaratele
silmadele, kiied-jalad aga naelutatud seina
kiilge, nagu jeesused ripuvad reas.

Oled iikki mdrganud?"
Keegi vaikis.

sinu llihedusest on mulle alati piisanud,
et olla seitsmendas taevas
tuleb ndha 16pmatut vaeva,
et asendada kauneid s6nu, mis su huuled lendu visanud

mihke lkqmo

toitu ning ndrib ki.ji.isi.
Ema (ki.ilmkapist): "Kallis, ega sa eitea kas

meil peekonijalakesi on?"
Isa: "Ole vait, uudised hakkavad kohe."
Ema hakkab kapist v5lja tagurdama, kuid

nina jii l ib restivahele kinni.
Ema: 'Ai i ,  raisk..  tule appi s i is!" lsa: "Ole

vait, ma ootan bussi."Ema kadub kapii natu-
kene aega, kuni tuppa liduvad kolm poega.

Ema (poegadele): "Tulge tupsununnuke-
sed aidake ema lahti.!'

Suurim poeg: "Tegelt eiviitsi, praegu ltih-
me paartile, te pappi saate anda?"

Piinlikvaikus.
Isa kiihatab.
Piinlik vaikus on edasi.
Ema undab ki i lmkapi undamistakt is

spaiss giitlrlsi'mama't.
Piinlikvaikus on ikka edasi.
Keskmine poeg: "Khmm.. ega's midagi,

me siis llihme."Pojad hakkavad nagu mine-
ma, kuid miskijustkuihoiaks neid kinni.

Poisid vaatavad hiimmeldund ndoga rin-
gi, ruutu, ristkijl ikusse ning kuupi, kuid ei
midagi- ei leita toda, kes neid kinni hoiab.

Piinlikvaikus kestabveel m6ne hetke. tu-

a a

8. PAATUK
Keskmiselt erendavsinine korteriidi.ill

Katkent siravast pseudoajaloolisest jutus-
tusesf "Llitlaste invasioon", mis pandi kirja
k.ahe juhusl iku Lust l iku Kr6bistaja ja
.pooleteise Energilise Vulistaja poolt millalgi
aegade hdmaruses, kui isegiftjijniks polnud
veel pasast t6usnud!

., Osades:
Pereema - Ema Pere
Pereisa - Isa Pere
Suurim poeg - Peeter
Keskmine poeg - Mart
Noorim poeg - lvan
L?iti I leedi- Leeds Esmss L5tskas
K6rvalepisoodides:
Eleroosa Elevant
PiinlikVaikus

Esimene ja viimane Stseen. .l. Pilt.2. Polt.
Lasnamde teise korruse kolmetoalise kor-

teri ttiiipkijijk - osaliselt eurostatud, kuid
mikrolaineahi on aastast 65 ning kiirgab
tunnis oma lainekesi nii palju, et tapaks
nende-ga 13 Uksiksitja 2 Seppa lira. Kolmas
jii?iks ellu. Pereema on peadpidi kiilmkapis,
otsib sinki, pereisa istub aga laua taga, ootab Jlirgneb... (v6ib-olla)
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/  Reaal i  poiss
i :

Minu unistus

veebruar 2001

Borbie io miski  lendpelef is

Vriikese moio iirifused I
pooloostol

. 23. veebruar - vabariigi aastapHeva
aKtus

27. veebruar - teatri kiilastus
Veebruari I6pus toimuvad sportlikud

iiritused 1-4 klassidele
12. mHrts - matemaatikapdev
I4. mlirts - emakeelepdev
15. mHrts - talvel6pu disko 2 - 4 klass
16. aprill - l ihav6ttemunade nHitus
16 - 20 apri l l  -  l indude pHev

Viiikese maia
o  r rursupaev

Nagu pdhikool, nii k?iisid ka vdikese maia
dpi lased uisutamas. See ol i  8.  veebruari
hommikulJH?ihallis. Kell I 1.00 alustasid teise
ja kolmanda klassi 6pilased ja rund hiljem
vahetusid nad nendega, kel kHsiljuba neljas
kooliaasta. Reaali Poiss kdis uurimas, kuidas
lastele meeldis. Nii6petajad kuika 6pilased
olid vdga rahul, III b klassi poisid iitlesid, et
oli tore tiidrukutega uisutada, neil mijtse
peast t i r ida ja i . i ldse koos aega veeta.
Ainukeseks miinuseks oli olnud see, et aega
olivaid iiks tund ja tulitaas minna. palveks
koolile oleks vaid soov selliseid asiu tihemini
teha.

coflyn kirno

vdike maailmavaade

Meie hea kool!
Minu koolis on hea see, et saab vdga hea

har iduse.  Sel lega o 'n kergem pl i i iseda
i i l ikool i .  Ka 6peta jad on (a lgk lass ides
vHhemasti) head. Siin koolis saab palju uusi
s6pru ja koolitddi on hea. Scii jk on i isnagi
no rmaa lne .  Hea  on  see ,  e t  saab  koo l i
raamatukogus ja arvutitunnis kdia. Meil
hakkab varsti l i iklustund,. Usun, et ka see
on tore. Suur maja on vdga ilus, aga vdike
maja armas.

lrene lVo
Mul le meeld ib minu kool is  lugeda ja

mlingida. Mulle meeldib, et saab sii i . ia ia
dppida,  er i t i ,  ku i  on kel le lg i  s i inn ip l iev ja
saab kommi.  Mul le  meeld ib karneval  ia
kehal ine kasvatus.  Sest  karnevat i l  aab
riietada ennast kellekski teiseks ja kehalises
saab sporti teha.

Jqne r  l l b

Zoruo 2
" Zorro on mustas maskis mees, kes pliiistab
ainult i lusaid naisi ja ratsutab koos oma
musta hobusega. Ta varjas, kes ta oli. Tal
olid pikad kollased patsid ja taloliroheline
seeli l<. Ta kandis peol<ingi.

Johonno Henrietfe l l lo

Mina arvan, et Zorrol hakkas lihtsalt igav,
et ta tahtis natuke kij laelanikele nalja teha.
M a  u s u n  k i i l l ,  e t  t a  s a i  n e e d  r i i d e d
karnevalipoest ja hobuse vehkis ta sisse
kuskilt tsirkusest. See, et Zorro sell iseid
vehkleja- ja ronimistempe teeb, ei i j l lata
mind p6rmugi, see vdttis tal kindlasti paar
aastat aegaja vaene hobune, tal oli kindlasti
vdga igav. Nojah, kindlasi muretsesid ta
vanemad ka, et kus nende poeg kogu aeg
on. Tema tit leb, et on jalutamas.

Annel i is  l l lo
Zo r ro  on  kange lane  nagu  M ichae l

Schumacher. Ma ei tea erit i midagi Zorro
kohta, aga hobune tal onja tal on veel palju

Ma kti l l  oma unistust ei i j t le, aga ma
rdHgin missugune ta vdlja nbeb. Sell ist asja
kii l l  maailmas pole, aga ma ikka kirjeldan.
See on veidi karvane, veidi l6hnav, tugev ,
saab kuju muuta. Aga ta ei ela. Kui tahad, et
ta kuju muudaks, siis pead ijt lema salas6na,
aga salas6na ma ei i j t le.

L i iso l lo

Minu k6ige suurem unistus on saada sama
kuulsaks ja samasuguseks rdppariks nagu
iiks tuntud rdppar Eminem. Esiteks on ta nii
coolja teiseks vihkab ta k6iki samu biinde ia
laul ja id,  ku i  minu.  Si is  hakl<an ra teg"ra
plaate,  s ingle id ja  igast  muid coole 1s iu.
Koige lopuks saan ma endale vdga ilusa naise
ja ongi minu unistus tl i i tunud.

S i im  l l l b

Vahvaim uneniigu
Uks kord sditsimeAmazonasesse. Ldksime

vihmametsadesse seik lema. Ma le ids ime
suure varanduse. Viis pdeva p;irast olime
m a a i l m a  k 6 i g e  r i k k a m a d  i n i m e s e d . . .
Kuueteist aasta pdrast.. OIime jHlle vaesed,
li iksime ji i l le seiklema, leidsime idlle suure
varanduse. . jne. . .

Mor l in  l l lo

Minu Barbied 2
Mul oli kodus 3 Barbiet ja iiks Ken. Uks

Barbie on mul alles ka, aga tal on jalgade
asemel kalasaba. Teisel Barbiel olid ialad
katki, l6puks kukkusid draja pea tuli ki ara.
Kolmandal Barbiel, kui kammisid juukseid,
siis tuli palju juukseid tira ja tal kukkus ka
pea dra. Mul oli i jks Barbie-taoline Victoria.
kel lga ei  juhtunud alguses midagi,  aga
l6puks tuli pea lira. Niiiid on mul i.iks Ken.
l<e l le  pea on  ku lunud ja  mu l  on  i j ks
kalasabaga Barbie.

Vivion l l lo

Jo siio veel nofuke toredot iuftu
Borbiedesf io pol iust muust
huvi lovost,  mis mooi lmos sr. jnnib.

Minu Barbied vedelevad laua al i ,  toa
nurgas. Neid on mulvHga pal ju.  Need on
mul titep6lvest olemas. Barbied on alati
vdga i lusad. Pal jud vi i ikesed t i jdrukud
tahavad olla nende moodi, Barbiede lood.
moned ja teod m6leb igaiiks ise. Ei tea, vdib-
olla kunagi teadlased j6uavad selleni, et
elustavad Barbied.

Suson lVo

Mulon kodus kolm Barbiet. Kolm suurt ia
kaksvdikest. Minul ei ole i.ihtki meesbarbiet.
Mul on vdga suur nukumaja ja mijijbel. Ma
T.rngin nendega vliga harva ja kui miingin,
siis mingi muinasjutu jlirgi.

Kedtu lllo

nalst. Kersfen,lVb

M6ned ogoromod kr i is id ni ip0st i
kuip iko l i



m ustva lqe

kool laieneb
1. veebruaril alustas veiikses majas ttiiid

eelkool. etvalmistada ette esimesse klassi
minejaid. Praegu on tegevuses kaks klassi -
hommikune riihm ja pSevane riihm, iihesl6
teises 17 noort 6pilast. Koolis kdiakse see
aastal 1 kord nHdalas, tegeldakse peamiselt
matemaatika ja emakeelega, aga on ka
muusika ja kiielise tegevuse tunnid. Kokku
on 12 dppep5eva,juhiks-abiks on 15 6peta-
jat. Op. Anieri s6nul algab tegelik eelkool
al les septembris,  praegune on k6igest
kursus. Nullklassis k?iimine ei anna tegelikult
garantiid Reaali sissesaamiseks, kiil l aga
saab ettevalmistuse igasse kooli astumiseks,
6petades lapsilugema ja arvutama.

l i l i  modissoon

suunt
Tol esmasp:ieval, mil oleks v6inud toi-

muda suusap?iev, pidime siiski koolipinki
nijhkima. Masendavalt koledal ja kiilmal
plieval oli see meie esimene shokk.

Teine sokk oli kollane ja tuli niitaki! keset
koolipdeva. Nimelt v6is neljandal vahe-
tunnil mdrgata meeletult suurt inimtroppi
sijijkla ukse taga. Lehvisid mustad plagud,
karjuti rbigeid regivHrsse juhtkonna suu-
nas, torgiti kaas6pilasi kahvlitega ja lihtsalt
taheti SUUA! L6puks andis meeleheitel
juhtkond ilmselt alla ning lasi mbratsevad
6pilashordid siiiigisaali, kuid oh imet! Stitia
ei saanudki. N6nda elasidki lisja suusamb6r-
de nuusutamisest pilves olnud Reaalikad
kas kuivsaiast, kiimnekroonisest miniatuur-
salatist v6i vanast rasvast. lgatahes ootasid
k6ik kannatamatult koolipbeva l6ppu, et siis
koju kiilmkappiv6i Koplisse noorukeid tiih-
jendama minna.

Aga senipidid meiegisilmad kandma seda
rusuvat koormat, mille neile kandsid Reaal-
kooli nhlgivad 6pilased - kliisid ringi kui
Kubu-Jaanid, silmad punnis, verivaevu ringi
k;iimas, nahk kontidelt maha koorumas ja
ndrisid suurest siiiigiisust teineteisel kOrvu,
ndppe ja muid j i isemeid. Reaal iPoisikuju
ohverdas omametalsest olemusest hoolima-
ta patriootlikult pea ning suur osa kdtest
nbljavangis piinlevate Realistide hiivanguks.

^. .  :"- l" lo:"
"Yaata, kuidas mu kell siin peki sees

uiubr" salapdrane 6petaja
"Energeetika on maiandusharu...

mis algab lehekiiliel 137," seletab 6p.
Pihlak uut mdistet.

"Tiina teeme Tammsaarele otsa peale,"
iihvardab 6p. Koit.

Gunnar Polma valgustamas 6pilasi:
/'Niitek mlinnikus on k6ige arvukamaks
liigik mlind."

"Mul on rahuldav olukordr" 6p. Kuurme
6pilastele, sest ta oli nende tiiiidega rahul
ja klass istus vaikselt.

Reaal i  Poiss
i,i::t:::li:t:: :l;.::.1,:.8*1:;:ra:a::r:all::::I.l'

veebruar2OOl I
,!l$rrirr,:*rr!1.16*i$X$:*ilil:ilf ll!!ii!li5:l::r':::i ii:1iri:.::::

Tere, noor realist!
Kas Reaalkool i  dpi lastele on kodus

6petatud, etv66rastele tlididele ja onudele
ei tohi "tere" iielda? Seda kontrollisid kaks
10b klassi ttitarlast, kes miiiida koridore
k6ndisid ja vastutulijaile "tere" iitlesid. Ntjiid
vdike iilevaade "kiisitletute" reaktsioonidest.
Uldiselt on meie kooli 6pilased viisakad -
umbes pooled tervitasid Reaali Poissi vastu,
vaatamata sel lele,- 'et  nad ki is i t le jaid
tegelikult ei tundnud. Siiski, arenguruumi
veel on -peaaegu kolmandik tegi tere-
mangujatele imelikke (miistil isi) ndgusid,
millega loodeti viisakaid, slirasilmseid RP
ki.isitlejaid eemale peletada. Seitsmendik tegi
abieluettepanekuid, parim m6rsjaluna, mis
pakuti, oli 39 kitse Mongoolia vahetusdpi-
laselt.

Kiill oli kooli peal alles suuri silmi,'ka paljud
kulmud v6tsid kaarja kuju -need omadused
ei teinud 6pilasi sugugi ilusamaks, sest
laubale tekkisid siigavad kortsud, millesse
kiisitlejad peaaegu uppunud oleksid. Jah,
ma olen igav, tHnan kiisimast. Ega see asi
tegelikult ntii id nii hull olegi, 6nneks on

umbes pooled Reaalikad suhteliselt viisakad,
ses t  pea le  " te rede"  k ing i t i  me i le  ka
i m e k a u n e i d  v a l g e i d  h a m b a r i d u ,  m i s
varas ta tud  v is t  vanemate  6peta ja te
joogiklaasidest. Hoogu sattudes lisati peale
formaalse "tere" ka selliseid tervitusviise,
mida 6S-s veel ei leidu, n?iiteks "jou-jou",
"aa-tdaauu", "yo p5ikseke, ldhme teeme
m6ned 6lled" jne.

M6ningaid vdheseid, kes RP-d tli iesti
i g n o r e e r i s i d ,  v 6 i b  p i d a d a  r a n g e l t
kasvatatuiks -  nei le on kindlast i  pi ihe
tambitud. et v66rastele "tere" i.itlemine v6ib
p6h jus tada paha-paha kommionu
soovimatut l6henemist.

Oli ka vliga ebaviisakaid 6ppureid, kes
suhtusid RP-sse lausa halvustavalt, nad
kostitasid kiisitlejaid tli iesti sobimatute
v?iljenditega (nditeks'Veni, veni, vennikene,
Kasva, kaelapennikene!"ja "tere"). Siiski, 6n-
neks on viimati kirjeldatud, endast liiga hlisti
arvavad koolijiitsid tugevas v6hemuses.

si lv iq vi id ik
luul i reisberg

meie filmid
Tallinna Reaalkoolon kool, millelon pikk

ajalugu ja traditsioonid. L?ibi aegade on ta
olnud tuntud oma dpetajate, 6pi laste,
spordi, muusika ja eelk6ige reaalainete
taseme poolest. Paljudel vilistlastel on koolist
head miilestused, isegi nendel, kes siin
riukaid tegid (Toomas tegi oma kooliaja
jooksul seitse riugast, Thrvo viis riugastja
Peeter kaks v6ileiba). Oma koolist rliligitakse
ikka head fia halba)ja hoitakse selle vaimu
elus. Kuna on pal ju neid vi l ist lasi ,  kes
t i jdtavad Televisioonimajas, on olnud
v6imalus jti l idvustada Reaalkooli ja sellega
seotud si.jndmusi ning esemeid fi lmilindile.
"Reaalkool- aastapdeva saade" rlidgib kooli
ajaloost. K6igest, mis koolliibion elanud ja
mida nliinud. Saade "Poiss", misvalmis 1991-
1993 aastalhr. Lindstrijmi, hr. Kuusiku ja
hr. Valgu koostijijs, rli6gib Reaali Poisu kuju
valmistamisest - ehk siis selle meisterda-
misest - ehk siis selle valmis tahumisest -
ehk si is sel le tegemisest,  ehk si is sel le

f i lmionu f i lmi-
koqmero, kusf
lulevqd
imefobqsed
liikuvod pildid

tootmisest, produtseerimisest, formeeri-
misetja pidulikust lahtil6ikamisest. Sellesse
filmi on jdiidvustatud k6ik arenguetapid.
Alates kuju pisikese maketi tegemisest ja
l6petades kuju i.i leandmisega. 1990. aastal
valminud "Mehed Vabaduse puiesteelt"
ka jas tab  vabadussambaga seotud
siindmusi. Kuidas ja kes seda kaitsesid, mis
abin6usid kasutasid, kuhu sattusid ja mida
ldbi elasid. Olen kindel, et see ei olnud tore
aeg. Ni i  m6nigi  reaalkool i  6pi lane, kes
piiiidis kaaskodanikke aidata, nabiti kinni.
Kooli 100 siinnipdev, mis toimus Estonia
kontserdisaalis, on jHHdvustatud, seda jiillegi
vilistlaste poolt. "Meenutus Reaalkoolist" on
kokku pandud v i i l i s -ees t i  v i l i s t las te
mdlestustest. See vist eriti huvitav vaadata
e i  o le ,  aga need k t imnend ikud,  kes
uurimistii6d teevad, v6ivad sealt vedamise
korral materjali saada. Koolis peaksid k6ik
need filmid olemas olema ja minu arvates
tuleks neid ka nhidata. deq veeremde


