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Tehistasime kodumaa siinnipdeva
Traditsioonid ol id au sees

23. veebruaril tehistati
koolis rabariigi aastapiieva.
Sel aastal sai EestiVabariik
83-aastaseks ning Tallinna
Reaalkool  koos Jakob
Westholmi j a Gustav Adolfi
giimnaasiumiga asetasid
plirja Vabadussambale.

Sellist austuse araldamist
on peetud 7927-7940 ja
niiiid viimased neli aastat
(al. 1998). Varasemal ajal
vdttis osa ka LendleriTiitar-
laste Giimnaasium, eelmi-
sel aastal asetasid kimbud/
piirjad ka kooli vilistlased.

Sel aastal vdtsid s6na
linnavalitsusest abilinna-
pea Liisa-Ly Pakosta ja
Reaalkooli vilistlane. Kah-
juks mattus direktori k6ne
kesklinna miirasse (kooli
asukoha vead/eelised?).

Tberemoonia kestis kok-
ku umbes 15 minutit.Aus-
f,se mlirgiks asetasid kolme
kooli direktorid ja abilinna-
pea Poisi ausamba jalamile
perja.

Samal piieval toimus
Reaalkooli aulas vabariigi
aastapiieva pidulik aktus.

Oigemini oli neid mitu-eri-
nevad aktused olid k6iki-
dele klassidele.

Uritust alustati tradit-
siooniliselt htimni laulmi-
sega.9.ja 12. klassi aktusel
sai muusikalisi vahepalu
kuulata ka koori esituses.

Ajaloo6petaja Katrin
Pever andis iilevaate uuri-
mistiidde v6istlusest ja selle
teemadest. Geograafi a6pe
taja Liisa-Kai Pihlak rddkis
juba valminud uurimistiiii-
dest, tutvustades neist pari-
maid ja huvitavamaid.
Samuti kutsus 6p.Pihlak
k6iki reaalikaid iiles kand-
ma koolimiitsi. Seda n6u-
annet vdivad niiiid eriti
jiirgida kiimnendad ldassid,
kes 1. mdrtsil miitsid kiitte
said.

Oma uurimistiiiiga tegi
ettekande 10a klassi 6pi-
lane Lennart l(ff, kes esitles
meile oma uurimistiiiid
"Reaalkooli lipp". Siititava
kdnega esines ka direktor
Gunnar Polma ning mitrned
teised dpetajad.

Vabariigi siinnipiiev on

meil teatavasti akadeemi-
line iiritus. Kui miirgiaktu-
sel kehtis etikett, et kdik
peavad olema riietatud
must-valgelt, paljastatud ei
tohi olla liiga palju kehapin-
da, nagu naiiteks 6lad, k6ht
ja jalad, siis meie siinnipiie
valapse aktusel v6is kohata
riideid vdrviskaalas lillast
kuni roheliseni.

K6ige ldpuks jagasid Tiia
Luuk ja direktor tiinukirju
parimatest parimatele 6pi-
lastele. Aukirju saadi heade
tulemuste eest nii oliim-
piaadidel kui ka spordi-
v6istlustel. onne io liino
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Fiii isikaviktoriin
7. miirtsil toimus Tallinna

Inglise Kolledzhis juba kol-
mandat jlidestikust aastat
peetav kesklinna koolide lii-
du G-5 fiiiisika- ja astro-
noomiaviktoriin.

Lisaks mitrnele esindusele
k6igist G5 koolidest oli see
kord kahe vdistkonnaga
esindatud ka Rocca-Al
Marckool.

Esikoha saawtas TIK'i 1.
vdistkond, teiseks jdi Reaali
2. vdistkond ja kolmandaks
TIK'i 2. v6istkond, seega
jdiib j6ukatsumise organi-
seerimise au jiirgminegi
kord Kolledzhile.

Kokku esitati v6istlejatele
21 kiisimust ning 6ige vas-

tuse eest sai s6ltwalt prob-
leemi keerukusest iiks kuni
kolm punkti. V6i(iate skoor
oli 30 punkti.

K6iki osa vdtnud vdist-
kondi premeeriti aukirjaga
ning TIK'i fi i i isikaklubi
meenetega. Esikolmik sai
endale lisaks nimelised au-
hrjad ning v6itjatele jaotati
eesti liihiproosa kogumik-
ke.

Neile. kes viitsisid zhiirii
hindamise tulemused kan-
natlikult dra oodata, korral-
dati ka liihike ja l6bus eks-
kursioon TIK'i hoones.

Jdrgmisel aastal paneme
tirituse kinni )

mihkelkomq

"Realist",
...meie kooli almahahh,

kuulutab vdlja..omaloo-
mingukonkursi. Ullitis, mis
ilmgb kooli juubelils, peaks
sisaldama kooli parimate
hrjutajate parimaid saavu-
tusi. Osaleda v6ivad k6ik,
kes seda soovivad. Loo-
ming, mille esitate, vdib olla
piirit ka varasemast ajast.
Inspiratsiooni t i ivusta-
miseks jagatakse vii l ja
auhinnad kolmes kategoo-
rias: proosa/draama, luule
ja esseistika. Konkursi l6pp
tdhtaeg on21. mai: Tiiiid
v6ib tuua emakeele 6petaja
kiitte v6i lehe toimetusse.

On viimane aeg oma nimi
ajalukku j liiidvusGda!

T a l l i n n a  R e a a l k o o l ,  J a k o b
Westho lmi  Gt imnaas ium ja  Gustav
A d o l f  i  G i i m n a a s i u m  V a b a d u s -
s a m b a l e  a u  a n d m a s

Suveks kodunt minema
Midagi rSdmusta\iat austatud lastevanema-

tele: tehke endale heameeltja saatke lapsed
sweks kodunt 6ra. Saiiistate oma niirveja saate
m6ni aeg rahus elada. l,oomulikult on uudis
r66mustav ka dpilastele endile - v6ite
omapead koos sdpradega m6nusasti aega
veeta, huvitavaid seiklusi liibi elada ja seda
k6ike ilma segavate asjaoludeta. "Selle" all
m6tleme eelk6ige esivanemaid. Interneti
aadressil www.noortelaagrid.edu.ee on iiles
pandud k6ikvdimalikud suvelaagrid, kuhu
lapsi toppida - kasutage harukordset
v6imalust ja vaadake jdrele! Valik on lai:
Saaremaalt Narvani. Kindlasti 6nnestub endale
meelepdrane koht iiles leida. Sellelt lehelt
leiate laagrite kontaktandmed ja ka vahetuste
kuupdevad.

Meie kooli 6pilasedv6ivad tahtmise korral
infot leida ka muusikaklassi vastas olevalt
seinastendilt. l i l i & deq

Suveloogri vol ikuid
Eli isoberi Ronnopungerio
Energio Remniku
Kurgiiirve Romoskino-Tiigrid
M5isqhiirro Rutio
Kloogo Toevoskolo
Kurfno Toolse
Kuti-Muti Treppoio
Luunio Tuksi
Orqvoke Urumoio
Pounk0lo Volgemelso
Pikoiiirve Voiblo
Pivorootsi Vihosoo
Piirlselio WAM Lostevoboriik
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IopuKir lonol  Klr lurqmlne ta
Kevodkonlserl It

lime esimeses klassis. K6ik oli jube suur. Koolikott oli hiiglaslik' i rulevqsed s0ndmused 
r---,r!...--!:-: r:-a-r

vahest isegi suurem kui kandja ise. Seal ,"", otiJ tuured fiaksud .. l3' miirls V6rkpolliturniiri finool ]i

raamatudlkaustikud jaiileA4formaadit66',ihil"A;;;;;;J; ," 
to' -ot' 

li::Iff:iffi;tt;"t"t;il.l'-n,i
oli ju vaja mitu vihikut tavaline, kontrolltiiiide oma jne. 6petajad.olid

suuredjatargad.Nad tundusidjulausageniaatsed.Kaas6pilasedolidka 
' ts' ttitt" 

;tJ;tt"" 
Tollinno obifurientide ]l

k6iksuuremld,kasv6ineed,kesjubateisesklassiskdisid.Jopeolika t5. miirrs Vii ikese Moio disko a
hiiglaslik,niipuhviskuiv6imalik.Koolimajaolikasuulniipaljuruumi,et 11 r6. -anr loo prievo boll ,,.
ei ieadnudki,mis selle ruumiga peale hakata, jdi iile ainult joosta, joosta, | 7. miirrs Sisseoslumiskqfsed

joosta. Vot kiirused olid viiikesed, ikka ei suutnud 6igeks ajaks iihest I 30. mti,ts P5hikool i  v6imlemisPidu
ll - Eesti Meistriv5istlused :
vr i i l luses

^^ ^r: r.^ ^:-..t,- ^icirci f,,tic ciiciroal crirrroli?See ill - Eesti Meistriv5istlusedi<ohastteiseminna,agaseeolikaainukepisiasi.Missiisveelsuuroli?See ! 31. mtirts io l. opr

sammigapiievkooliastumiseks,seeolikahiiglaslik. Ikkaei tahtnud " v' i i l luses
, r- n--r^-:r-.--:+^^:r,,^^r I r -nri l l  P6hikooli si lmor66mu voliminer,

hommiful ennast iiles ajada ning koolivedada. Pealegi kummitasidveel I 9: "111]!17.  opr i l l  Pud i  R ido  l l l  i
2O. oprill Linno koorikontserlid :.kontrolltiiiid...Needolid uagas;u.ea,kodusedka.O"lijuniirasketerve i 11' :!::::
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zt. oprill G-5 kesklinno kounifori ::
Aga ni.iiid. K6ik on jube vdike.Valemid on kiill liiinud suureks ja i: volimine Reqolkoolis ,t

keeirliseks, aga meelde nad ju jiiiivad [a kui ei jiid, vahet pole), kodused i 28. oprill Ule l inno l ine  v t i i t lus fu rn i i r  : :

ttiiid on nii lihtsad, kerged ja mfttetud, ettundub, nagu neid polekski 1,, 29. g,prill Hobeme pesemine t1

vaja iildse teha.Ja ei teegi. Kontrolltiitid on ka rohkem iile 6la viskamise li

ii';J:l;t'#ffiH::'#:;;tXJ;"J["#{;i;Jiji[il;l;;ffiSi t 
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Reaari poiss vabandab
nagu polegi vaja seda astuda. Vdhemalt nii tundub.ia sellepiirast jdiibki i nndmete hilinenud laeku- Vabandust palume ka

. - : - : l - - - - - . 1

mJnii<ora-vOi iiis piiris tihti astumata. Riiete hulk on ka kahanenud, sest ii mise t6ttu jdi sellest lehest eelmises numbris ilmunud
:  - l : - - l

kes ikkaviitsib mingitvatiinikuhja kaasas kanda. Sama kiiib koolikoti i viilja algklaisidek6nev6ist- lugejakirja eest' misvaljul

kohta.Millekspeavadigapaevkaisasolemakoik6pikudjamiksonvaja luse tuwustus. Seega-ei hddlel otseseta,"Tlti:l*

igaks aineks omavihikut?Aitab sellest, kui kotis on neiteks matemaatika .,, saanud esile t6sta voitjaid. taja Andres Andrat laimas.

6pik ning kiluvihik (12lehte v6i viihemf kus k6ik ained on ilusasti sees. :t' ---

Ttiiivihikuidmeie,suured,jueitunne.6petajatetdhtsusonkahanenud ; Samuti ei sisalda leht Eelmises kahes lehesei

;, koolidevahelistsuusav6ist- avalikustanud oma peiris-(v6ikawanud,oleneb6petajast). t -,L,t_t,L^
K6ik on muutunud - p"."tnur" poole, ma eeldan. Tirndub, et lapsed ,: tust, tus pdris tublisti esine nime m6ningad artiklite

oskavadjubakooliskiiia,aegonniipaljuedasiliiinud.Niisiiskulubkallitel i sid Maiten Kaldvee ja kirjutajad. ntl?-:|::t-:1"

;;;;;;ik;;ffiAGil"Jir dogu kooliskiiimise aeg sellele, et ,, Merlin Mdistus. 
- 

hoolekogu poolt lubatud,

oppida, kuidas i.ildsetuleb'koolis kdia. Loodame, et nad selle ka dra 6pivad, . --- avalikustaksime need:
noor"-ut"l kooli6dedeUvendadel kogu kooliskdimise aeg sellele, et Merlin Mdistus.

lraegused keskkooli realistid on juba selle kunsti omandanud ja pakun, : toi-"tus vabandab 9a .. 
tusttit,\19!l,tjlj:.;,llYl

et abiuriendid on juba professionaalidvalmis. Niisiis, tdnase loo pisike, i klassi moemeeskonna ees, Kangeq energilinewlistaja

kuidsamasniisuurmoraalon:k6ikkooliskiiimistdppima! Seeonsuur- , ketlev6itukajastarastjutust - Ekke Vasli; hdrglev

suur kunst ja vajab harjutamist

Lugeiad loevad, kiriutaiad kiriutavad
Mimasel ajal on margata hommikuti enne iitles: "mina ei tule TEISI teenindama, ega kad viisid teenindajate tiiii vdhendamiseks

esimest tundi Reaalkooli ganderoobis suurt ma ori pole" ja nii ei julgenud teisedki seia ise riideid iira ja asi vliljus kontrolli alt' Liiga

triigimist ja inimhulki. Miks? Kas reaalikad teha;seda me ei tea, Luidvajalike riietepani- paljuteL4<is6pitasi nagidevahelistele aladele'

on otsustanud uneaega pikemaks venitada jate puudumist v6is miirgata ktill. Kas pole i.uiaugi piai neid takistama'volli hoidis kol-

ja viimasel hetkel koolimajja tormata, suu- parem ilusti riided iira panna ja orgeks a.!al$ me ktitinega personali poolele viivast t6k-

rendades sellega teenindajate eksimusi? Ei, tunai;ouda? M6ni 6peta3a ei luuigi;u ttiti- kest kinni, et torisevad opilased ka seda osa

asi ei ole tegelikult selles. Lihtsalt, viimastel neda. 
-Siisv6ils 

kateistevastu samuii haales- ei ummistaks. Tirlemus: pahandati ja anti rii-

nddalatel garderoobis teenindavad klassid tatud olla., sest: nagu koer kiilale, nii kiila ded tema klitte m6ttega, etviigu siis ise iira'

eisuudaomameeskondavdljapanna.,Eriti t *"1".-Obir"ii"-va"Jutulelikkuseja'!aba- Inimlikkust!Taeisaakahteasjakorragateha!

oli seda miirgata iiheksandate kl'asside seas. tahtliku" tbO tulemusena laaUuts;u toit<z _ Asjaolu joudis niikaugele, et 6pilased olid

lnimesed ei tulnud lihtsalt kohale. Kas oli ragajarg? Esiteks jah, muidugi tropid. jubakiuslikult meelestatudja hakkasid oma

viga selles, et: 1.ei viitsitud nii vara kooli ruid"marksa suuremkaotus on sie, et gar- isju-vahest ise v6tma/panema' Seda ndgi

tulla; 2 juhtunu kuulub hoopis.'koolivdgi- deroobis ei tiiiita enam meile nii tuttivat diiektorja ...lasi Volli lahti' oelge siisveel'
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Mida v6ib lehes kirjutada, mida mitte?
6peta_1a arvab

Esimene vapustus ja, lubage
iielda, niirdimus, mille p6hjustas
ajalehe eelmine numbe4 on
miiiidas ja see polegi vist nii
paha. Niiiid on see, mida ma kirja
panna tahan ehk veidi liibi-
mOeldum ja vdhem hetkeemot-
sioonidest ldhtuv.

Olles liibini profaan ajalehe
tegemises, arvan siiski teadvat,
mida iiks hea lehtpeals oma kir-
jatiikkides arvestama.

M6tlevale lugejale suunatud
kirjattiii (aga just niisugust luge
jat loodabju leida Reaali Poiss)
peak kajastama m6tlera autori
(aga just niisugune saabki olla

selle lehe toimetuse liige) liibikaa-
lutud juttu, mis ei pdhine ainult
isiklikul arvamusel v6i maitse-
ei:listusel, vaid omab laiemat
k6la-pinda. Ajalehte ei tehta
ainult oma s6pradele ja poole-
hoidjatele. Nii toetun ka mina
selles kirjutises oma kolleegide
arvamusele.

Hea leht ei tohiks olla labane,
mis aga kahjuk eelmise numbri
paljudes kaastiiiides silma tor-
kas. Ma annan endale tiiiel miidral
aru, etteatud ealised iseiirasused
ei luba enamusel 6petajatest
lOpuni m6ista oma Opilaste
huumorisoont, aga olen veendu-
nud. et.teatud normid kehtivad
alati. Ei ole tark m6nitada neid.

kes piiiiavad midagi iseteha, et
vaba aeg huvitavam oleks
(nditeks lugu moedemonstrat-
s ioonist ) .  Ja vaeval t  a i tab
arvuti6petuse kvaliteeti paran-
dada ebasoliidne solvamine.
Pigem v6ils kutsuda vastutaraid
ametiisikuid konstruktiivsele
koostii{ile.

Lugedes iilevaateid teatri-
dhtust Piirnus. tundus.et me
kiilastasime vist kiill erinevaid
etendusi. Ei olejuvdimalik, et
meie kooli giimnaasiumiosa
arusaamine on n i i ,  andke
andels, n6me. Kui see on m6ne
persooni probleem, ei maksa
seda veel serveerida i i ldise
arvamusena. Kindlasti oleks hea

rolltiiiidest, mida ta siiani 6pi-
lastele kdtte andnud pole...

Kustumatu mdlestu jiii viiike
sele Romile 1. klassi astudes, kui
ta ekskursioonil suurde kooli-
majia niigi, kuidas keemialdassis
kahte valget vedelikku kokku
valati, misjiirel segu muutus
roheliseks.
Hoorem
Et klass vaid ti idrukutega
tditub, see olijuba iiheksanda
l6puks teada, aga et 25st tuge.
vama(!) sugupoole esindajast 40
saab, tuli 1. septembril iillatu-
seks. Kuigi Romi oleksv6inud
ju samas sportlastest koosne-
vasse segaklassi minna - sport
on talle eluaegmeeldinud. "Ma
lihtsalt pean iga piiev midagi
tegema." Ka vahetult enne in-
tervjuu tegemist kiiis ta Otepiiiil
suusam6nusid nautimas.

Romi Erlach (s. 1977)on het-
kel Raadio 2 eetrihiidl, saate
"Parimad s6brad" saatejuht
ning "Eesti Piievalehe" reporten
Kooliajal tahtis ta aga hoopiski
dpetajaks saada.

mihkel kqmq &
nelelqmme

Romi Erlach
Noorel aJakiUantkul on Reaalkool ist

virvikad malestused
Piihapdeva6htusesse vaik-

sesse ja hdmarasse'Aveniiii'sse"
siseneb s6bralikkust 6hkav neiu.
Mahe punakas valgus ndolt
peegeldumas, tuleb ta meie
juurde ning naeratab. "Mina
olenRomi."

Muheda vestluse jlirel v6Gme
kokku ajakirjanik Romi Erlachi
meenutused.
Reqolkool
110. lennu vilistlane Romi on
endas6nul "teleoma elu" Reaa-
lis veetnud. Vahepeal oli kiill
plaan koolivahetadaja nii tegi
ta piiris mitmele poole katseid,
kuid Reaalkool osutus siiski
eriliseks.
Kloss
Kaasrealistid olevat olnud
totaalselt kirev seltskond ning
samas kamp parajaid rtiblikuid.

Praegu on nad edukad laial vali-
kul elualadel arstidest investeeri-
mispankuriteni.
Oppimine
Tiinu sellele, et Romil 6ppimine
korras oli - ldpetas ta ju h6-
bemedaliga (mida k6ikalt sten-
dilt niiha v6ivad) ei terrorisee-
rinud vast 6petajadki nii vliga
klassi p6hilist mtissajat ja piisi-
matutaktivisti.
Tsiviilkoitse
Enne Eesti Vabariiki oli koolis
dppeainena ka tsMilkaitse, kus
koolitati isegi algkooliealisi s6ja
korral tegutsema. S6jandus6pe
h6lmas ka Viiikese Maja all asnas
lasketiirus(!) harjutamist Pisikes-
tele ndidati kiitte maaaluste kdi-
kude (niiiteks Toompealtviib iil$
selline Maar-jamtiele) ja punkite
asukohad ning nad panid aja

Romirv5ib proegu ndho
iuhtimossoodet

"Pqrimod 56brqd".

peale gaasimaske pdhe.
Pioneer indus
NSVL-ajal astusid k6ik korra-

likud lapsed ilusasti pioneeriks.
Romi s6nul ei tehtud laste pio-
neeristamisek neile "sisulistaju-
loputust", vaid punase kaelardti-
kuga noored said motivatsioo-
niks nditeks'Vigri" lastekohvi-
kus tasuta jiititist. oli muidugi
ka erandeid, kelle pered ei luba-
nud neil pioneeridega liituda.
Romi ise oli muuseas oktoobri-
laste salgajuht.
Operoiod
Catar ina Jaaksoo -  Romi
klassijuhataja, kes sai oma
piisimatute marakrattide t6ttu
tihti vastu pdid ja jalgu. Sooja
s6naga meenutab Romi ka 6pe
taja Helen lGasikut, keda peab
Eesti parimaks matemaatika-
dpetajaks. K6ige fantastilise-
maks loeb ta aga oma fiiiisika-
dpetajat Hillar langi. "Me t6esti
tiidrukutega lahendasime v6i-
du fiiiisikaiilesandeid - see on
uskumatu!" Eriti tahaks Romi
oma suurepdrase inglise keele
eesttdnada Silvia Mummat ja
VaikeJiirilood
Uskumotud seigod
Legendaarse keemiaOpetaja
Anu Ermanni tunnid olevat ol-
nud "alativiiga meeleolukad"; )
Kod olevatjuhtunud, et keemia
tundi viis liibiJiiri Makarov, sa-
mal ajal kui 6petajanna taga-
ruumis iiht soome festivalikor-
raldajat ravitses. Makaroviga
tahaks Romi juttu teha ka kont-

tahfrnise korral leidnud ka teist-
sugust ndgemust.

Mis aga k6ige rohkem hiiiris,
oli taoliste vdljaiitlemiste tliielik
anoniiiimsus. fui ei ole ju selles,
et tahaks karistada vdi keelata.
Aga kindlasti tahaks, et oleks
v6imalik vaielda v6i veenda
kindlat inimest. Aga iikki veenab
tema meid?lgal inimesel peab
olema niipalju kodanikujulgust,
et oma nimi alla kirjutada
vdhemalt nendele tiiiidele, kus
teiste inimeste kohta eba-
meeldivusi kirjutatakse. Nii
julgen ka mina siia alla kirjutada
ja olen lahkesti valmis i ira
kuulama POHJENDATUD vastu-
viiited. noro mqls
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21.-s taoti jalgpall i Uttatusi v6rkpallis
Veebruari viimasel piieval kii isid 12b

noormehed 21. koolis kohalikega jalgupidi
palli taga ajamas. Uritus toimus nende kooli
inglise nddala raames ning otsustati ndidata
rahvale ka iiht ehtsat inglise spordiala ning
valituks osutus - oh iillatust! - kdigile armas
JATGPALL.

Korraldus oli tasemel, vdlja arvatud see, et
vdravate asemel olid mingid liistud, mille
vahele palli pidi liiiima.l(ljwaid noori ergutas
maskottja kuulati biitleid ning Queeni. Oli niii
tore!!!

V6istkondadel v6is vdljakul olla korraga
kolm mlingijat ja vdravavaht. Mdng oli julm.

Lahing algas meie jaoks igati hdsti, kuna
varsti olime eduseisus 3-0 ning vastased ei
suutnud kuidagi vdravat l i i i ia. Siis aga
hakkasime viisima ning eduseis muutus
viigiks ning sellise seisuga esimene poolaeg
ka l6ppes.

Vaheajal showjdtkus, kohalikud pidid liiiima
palli vriravasse nii, et see maad ei puudutaks.
Vdrava asemel pommitati meid.

Teine poolaeg algas paljulubavalc riinnakul
olevTdnu jooksis nii kiiresti, et ei mdrganud
vastutulevat seina ja jooksis ldugapidi vastu
seda. Kuna olime juba iisnagi vdsinud ning
iiks mees ajutiselt audis, siis l6id vastased 3
viiravat jtirjest ning me olime sunnitud alla
vanduma tulemusega 5-7. Pdrast mdngu
selgus, et k6ige tublim meist oli 3 vdravaga
Kalle, iihel6id nii Heigo kuiAndreas ningoma
vdravasse p6rutasime kaks palli. Thsuks
diplom ja paar neidu, kes tulid meile pese-'""*'*. *:'ut:* tnlffi 

*''-.,Pr,

1 8. veebruaril hommikul kell
7.00 kogunes koolijuurde piiha-
pdeva hommikust hoolimata
terve hulk musikaalseid giim-
nasiste. Kui ka k6ige unisemad
olid telefoni teel iiles aetud ja
kiirkorras linna pealt iiles kor-
jatud, liik lahti bussis6it Tartus-
se Miina Hdrma Giimnaasiumi,
kus sel aastal toimus Tuljaku
kooride konkurss.

Koori esituses k6las neli laulu,
kusjuures iihte neist saatis nelja-
liilcneline keelpilliansambel. Ka
ansambliga oli probleeme -
tSellomiingija suutis m6ni aeg
enne konkurssi oma s6rme
vigastada ja tuli kiirkorras leida
talle asendaja.

Konkursi-eelsetel pdevadel
sagenes ka teatud mddral koori-
proovide arv. Nii m6nigi kord
v6is iillatunud realist kuulda
aulast kostuvaid helisid dpetaja
seletuste hulka. Muidu toimub

6. marbil toimusidTallin-
na Reaalkoolis klasside-
vahelised v6rkpall iv6istlu-
sed. Neid oli plaanis pidada
kahes jdrgus. Esimese ja
teise ringi miingud kuuen-
dal miirtsil ning poolfinaa-
lid ja finaalid kolmeteist-
kiimnendal mdrtsil.

Esimese ringi mdngud
kestsid kella 12-st kuni
15.30-ni. Tabel oli koosta-
tud nii, et m6lemas tabeli-
pooles olek vdhemalt kaks
esikoha pretendenti. Esi-
meses tabelipooles olid
nendeks 12clja 12a klas-
sid, teises aga 10c ja 12b
klassid.

Esimeses mdngus kohtu-
sid 12c I ja 10b klass. Selle klass)teisi mdnge pidada, 6p Timpsoni arvamus
v6itis 12c I kuna nad olid sestiilejddnudmiingudjiieti Kehalisekasrratuse6peta-
ka suuremad. arusaamatuks jiiiinud di- ja Jaak Timpson arvas, et

Jdrgmisemdngutulemus rektsiooniotsusegadra(mi- v6rkpalliturniiri tase oli
tuii toigite tiltatusena. Seits- dagi olijiiiinud koosk6lasta- iildiselt n6rk. Ullatavalt
mendate klasside koondis mata). K6ik aeti saalistvtilja hdsti miingis 7.klass, kuid
alistas iiheks favoriidiks ningjiitkus l2cldassikeha- erinevaltteistestpuudusid
peetud 12a ilma igasuguste lise tund. KOik miingud lii- nende v6istkonnast tiidru-
probleemideta. Hiljem alis- kati edasi 13. mtirtsile. kud. Turniiri korraldajatel
tasid nad ka 10a klassi ning Olles kindel 12c I vdist- 12c klassil oli organiseeri-
j6udsid otsapidi poolfinaa- konna tugewses ei oska misel paar puudujiiiiki ja

li, kusvastane selgub 12c I ma siiski jdrgnevatest koh- seet6ttu liikati m6ned
jallavahelisestmdngust. tumistest midagi i ielda, v6istlused 13. miirtsi le.

Teisestabelipooleseij6u- sest nagu praktika nditab, Poolfinaaljafinaal on alles
tudki peale 12c ll ja 12b alati v6ib olla iillatusi. ees ja iillatusi vdib tulla veel

'.'\.,..l''l.,y,'Tj:':1-l1l"y:i,i:]2b..n',..'',..'',..,,..,,...,...,..''...'...,,.,,.,l:':,l::kj

Segakooril Tartust ll koht
kooriproov k6igest iiks kord
nddalas ja vahel kaheldi, kas
suudetal,se vajalikud laulud iira
6ppida ja kas on m6tet ildse
v6istelda - lausa kdega liiiima ei
tasunud ka minna.Aga l6pp hea,
k6ik hea - viimak suudeti laulud
selgeks saada ja puhtalt rira
esitada.

Vdisteldi koolikooride kate-'.
goorias. Tall innast oli peale
Reaali koori v6istlustules ka
Saksa Giimnaasiumi koo[ kelle-
ga koos ant i  3 .  veebruar i l
Niguliste kirikus kontsert.

Pdrast v6istlust toimus ziirii
otsuse tegemise ajal veel viiike
kontsert ja vabadel hetkedel
mdngiti ootuspingest vabanemi
seks 'l{liast". Hifem kommentee
riti iga koori esinemist eraldi.
Kiitusi jagus Reaalile kiillja kiill.
Hiidle kraliteet ja kokkukdlamine
olid viiga head. Samuti kiideti
kohus-tusliku laulu esitust ning

Ta l l i nna  Reaa lkoo l i  koo r i

tembeldati see iiheks kdige
paremaks esituseks ja mitte
ainult koolikooride kategoorias.
Siiski liiks kohustusliku laulu
preemia Miina Hdrma Ciimnaa-
siumi koorile, mis oli Reaali
omast rohkem kui kaks korda
suurem ja harjutab niidalas
kolm korda. See koor viis ka
esikoha. 99 aasta Saaremaa
konkursil jiiiidi samuti Miina
Hdrn'ra koolile alla, aga seekord

oli kaotus 6ige napp.
Aga tuleb tunnistada - teine

kohton siish hea koht. Peale selle
saadi veel Tuljaku eripreemia -

t6si kiill, meie koor oli ainuke
koolikooridest, kes nii rasket
teostjulges esitada. Nii et au ja
kiitus Reaalkooli segakoorile ja
dirigendile Eve Karbile! Esineti
fdiesti Reaalkooli ootuste viidri-
liselt.

l i l i  modissoon

p a r i m a d  l a u l j a d
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"kirju koer", kelle tubli kiip
setaja Kaisa sai ka tiidru-
kutest parima kosttiiimi
auhinna. Poistest jiii aga
silma viiga originaalse
kosti i i imi ja olemisega
Mildc

Oli kavas ka teisi mdnge
ja v6istlusi, mis olid samuti
viiga l6busad. Arvan, et
nende nelja tunni jooksul,
sel 6htul, saime ndha ka
osakest hipide t6elisest
palest alt laienevate piikste
taga (muidugi vdlja arvatud
lennud pilvedesse, mille
asemel j6ime meie morssi
ja s6ime prddnikuid).

Igatahes oli see meile
huvitavaks uueks koge-
museks ja oleme Gnulikud
dpetaja Liis Aavastele ja
tublidele noortele 6peta-
jate le n ing 7a k lass i le .
Peace!

mqri & onni rohflq

Realist ide suusal6bud
Neljapdeval, kaheksandal miirtsil toimus

l6puks ka suusapiiev. Nii ei pidanud realistid
jdrjekordselt iirajtidnud l6bustuse asemel
koolis nii lgima, mis oli iseenesest hea.
Suusadistantsiks oli vastavalt poistel 2'1,4km
ja tugevama(!)soo esindajatel 1,4km. Kuigi
virisemist oli palju ja arvati, et i lm on
suusatamiseks halb, suutsid k6ikvalida endale
sobirra tempo ja finishis suremist niiha ei olnud,
vastupid i  -  naudi t i  pd ikesepaiste l is t
nastepaev:I. nele

ttRP" jiirelkasv juba tulekul
Tiiitsa t6si - konkurents tuleb oma koolist.

Uhel koolipaeval jalutas ajalehemees kooli peal
ringi ja pani t i ihele, et jagatakse lehti
pealkirjaga "5b klass'leht". Agarad teg[iad olid
n6us lehe meile tasuta loovutama, kuigi
tegelikult maksis see 3 krooni. Lehte teevad
Sten, lftisto, Joonas ja Rain.

Sel les numbr is  k i i i t is  k6 ige enam
tdhelepanu postel mis iga lehevahel erinev
oli. Omamoodi huvitavoli lugeda intervjuud
ja mdrkimisviitirsed olid ka koomikid, mille
iile sai naerda kiill. lili mqdissoon

Tulemas uued noored
Etolla iiks 108 dpilasest, kes hakkavad stigi-

sest tarkust omandama Thllinna Reaalkooli
ki.imnendas klassis, peaks tulema 1 7.03.2001
kell 1 0.00 toimuvatele sisseastumiskatsetele.
Eelnev registreerimine pole vajalik, ki.ill aga
ndutakse katsetajalt 6pilaspiletit ja lX klassi
klassitunnistuse kinnitatud koopiat (viima-
ne jdiib Reaalkoolile). IGtsetel tuleb kirjalikult
lahendada matemaatika ja fiiiisika iilesanded,
samuti eesti keele test, mis kujutab endast
teksti korrektsiooni ja liinkteksti. Mingeid
hindelisi piiranguid kasetele asujaile ei esitata,
kiill aga peavad nad olema 6ppinud ingliseja
vene keelt. Oma kooli dpilased, kellel
kaheksanda klassi tunnistusel aastahinded ja
iiheksandas veerandite omad neljad-viied,
katsetel osalema ei pea.

Eelneratel aasGtel on pnrovijaid olnudveidi
alla 300, seega oli eelmisel aastal Vabaduse
pst. muusikakoolis toimunud Reaali sisseastu-
miskatsetel suur iillatus, lui 6pilaste arviiletas
zlo0 piiri. Seet6ttujdi puudu materjalidestja
tiiii ei ldinud minutitipsusega kdima.

Loodame, et tiinawsed reaalklassid 1 Sja
l0bsaavad ilma oluliste viperusteta katsete
liibMimisega hald<ama ja et ka selle aasta iihek-
sandikke ootab ees tihe konkurents.

Samuti v6tab Tallinna Reaalkool wstu 6pilasi
esimesse klassi (64). Registreerida tuleks en-
nast katsetel e 26.03.2OO1 -72.04.20O7 kooli
kantseleis tiitipAeviti 9.00-1 6.00

Ja nagu igal aastal, moodustatalse ka tinavu
uus seitsmes klass (36). Emakeele etteiitlusele
ja matemaat ika test i le  tu leks samut i
registreerida kooli kantseleis 16.04.2001-
28.M.20O1 tiiiiplieviti 9.0G 1 6.(X). Kaasa v6tta
M klassi tunnistuse kinnitatud koopia. nele

Love and happiness...
Just seda mdtles enamus Reaalkooli vilistlaneJiirgen

"hipisid" 28. veebruari 6h- Rooste, kes meelitastantsu-
tul kooli stiiiklas, kui toi- p6randale ka nii mdnegi
musseitsmendateleklassi- tagasihoidlikuma hipi.
delem6eldudhipipidu. Siiiikla seintel olid ka aja-

Kuna tegemist oli hipi- kohased dekoratsioonid,
peoga, siis olid paljud lask- mis olid tehtud kahe tubli
nud emadel-isadel kapist tiidruku poolt. Uhesonaga
viilja otsida nendeaegsed - kdik tundsid end hipi-
moertitigatused, ehksiis: alt dena, ka need, kes olidveidi
laienevad piiksid (mis on kaasaegsemas riietuses.
vist meieaegsetelgi kapis Selleleaitaskaasakidlastika
olemas), SUURED piiike- biitlite ja Queeni iilihea
seprillid, lillelised pluusid, muusika, kuid oli kuulda ka
peapaelad jne. Kuid oli teisihii idlugusidjaesita-
niiha ka noorte 6mblemis- jaid.
ja punumisoskusi. Olitore, Samuti oli kavas koogi-
etomariietustepdrastoldi kiipsetamisv6istlusja pa-
vaeva ndhtud. rima kostiiiimi valimine.

Peo korraldajateks olid Kiillap oli osa kooke tee peal
meie tulevased 6petajad lira siitidud, sest k6igest
(praktikandid),kessaidoma kolmest kohale jdudnud
tiitiga ilusasti hakkama. koogistl:iksk6igeparemini
Tirju iileskii(ials oli kohal ka peale kdige magusam kook

Miits, miits... oo miitsid!
Uks real ist i  tunnusmark rebastel luba kaes

1. miirtsil toimus l6ppude
l6puks ka see kauaoodatud
miitispidu.Juba siigisel sai
rahad v i i l ja  k i i idud ja
pikisilmi oodati viiiirtus-
l ikku peakatet. Kii lma
talveilma kiuste 6nnestus.
k6igil Pudireas Poisi kuju
juurde k6ndida ja tihedalt
i.iksteise vastu surutult
kadusid ka kiilma-viirinad.

Vastupidiselt levinud
arvamusele on miitsipidu
i ipr is  uus t radi ts ioon.
Peetud on seda k6igest 5-
6, m6nede andmete jlirgi
isegi 8 aastat. Seletus on
vdga lihtne: nimeltvene ajal
ei lubatud neid miitse kan-
da, kdigil pidid olema iihe-

sugused musta nokaga
miitsid.

Aur ing i imber Pois i
tehtud, tutvustas Piret Otsa
miitsitraditsioone ja sellega
seonduvaid kombeid. Siis
avanes rebastel vdimalus
kuulata direktor Gunnar
Polma k6net. Kui REK-i
president Paavo Pauklini
l6pps6na llibi sai, loeti veel
koor is  s6nad peale ja
k lass i juhata jad v6is id
miitsid l6puks kiitte jagada.
Kar ikatest  joodi  veel
Sampanjat peale, et keel ei
kuivaks. Kes soovis, tegi ka
kuju juures pilti, et siind-
must jiiiidvustada.

Hiljem toimus pidu, kus

k6ik soovijad v6isid muude
l6bustuse hulgas proovida
ka oma oskusi limbos. V6itis
selle Ott c-klassist, kes
auhinnaks pidi kuulu jiirgi
saama sellesse ainesse viie,
mida klassijuhataja annab.
Viiga napiltjtiitalle alla 10b
klassi  painduvaim ja
tahtejduliseim neiu - Gea.

Miitski on iiks koolivaimu
vii l iseid tunnuseid. Eks
saab siis edaspidi ndha, kui
paljud kuulasid t6siselt
soovitusi ja julgevad miitsi
kandes vlilja niiidata oma
kuuluvust. Oma valiku teeb
igaiiks ise ja kedagi ei saa
sundida.

lili mqdissoon
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Kalav6rk kuidas sdbere.mail s6nad liibi juhtmeviib,
muigab ta habemesse ja viipab ebam5rira-
selt kdega. Prigonini nime mainimisel ta

Eiletoimustiinaralvahetus.Marahetasin ainultm6misebm6istvalt.
raha ajalehe vastu. Ajalehes oli kirjas, et Bmsiiaamaspaististakoheeriliseltteistest
Prigonini iitles, et diinaamilistes siisteemi- silma, kuna ta oli eriline.Justlui t6utiikk s6i-
desv6rdvdlirsetevalikute korral miiiirabva- me taga. IT-mehe pilk on kindel ja teadja.
liku juhus. Veeliieldi, et eesel surels neilga, Nagu kalamehel, kesvaatab, kastasub mere
kui tal oleks valida kahe identse heinakuhja le minna v6i ei, ja siis, otsusele j6udnud,
vahel. Ma m6tlesin, et ma kiill niilga ei su- t6mbabtakapuutsiiilepeajasammubpiipu
rcks, kui mul oleksvalida kahev6rdse Soko- t6mmates oma hurtsiku poole. See onvana
laadi vahel. Ma v6taks m6lemad. Vdib-olla ja vdsinud. Plievindinud uks kriuksatab ha-
on see sellepdrast, et ma olen ikka tark ka. ledalt, kui kalamees selle lahti teeb, et oma

{ialeht ntipus, j6udsin bussiiaama. Paljud suitsusesse tuppa minna. Sees on pime, isegi
inimesedmhtisid, mok{<tiillakil, ja ootasid plieval, sest aken on tahmunud ja 6htul an-
bussi. Nagu hobused s6ime taga heina nabnatukevalgustjasoojavanaahi.Selle
krSmpsutamas.Ainukevaheonselles, etkui ddres istudes miitiduvadki kalamehe pime
hobused kiilmaga ronivad iiksteise ligi, siis dad tunnid, popsutades piipu ja kuulates,
inimesed seevastut6mbuvad iilsteisestveel kuidastuul l6gistab ahjuust. Tasapisi tunneb
rohkem eemale, justkui teine oleks kiilma ta, kuidas uni ronib silmadesse ja dgisedes
juur.Ja siis ma niigin seda. Ma ndgin IT- ajabtaennastjdriltpiisti,etheitariietumata
meest. Tal oli kaheplievane habe ja jope. oma asmele toanurgas. Uinudes on ta vii-
Jopetaskust turritas vlilja juhe, mis kiiib mane m6te, kas saab homme merelev6i ei.
arvuti kiilge. See on vdlujuhe. Kui keegi lGlameesdrkabennekuld<ejakoitu.Stitima-
mitte lT-mees selle kuhugi surkab, ei juhtu ta ajab ta endale selga oma ainukese vihma-
mitte kui midagi. lT-mees aga surkab selle kuue ja astub veel pimedasse 6ue tormi kdt-
nii, et hakkab juhtuma igasuguseid te.Vilunultvaatabtamerdja hindabtuule
imelugusid. lmelood on selleks, et neid suunda.Taseisatabningvaatabpiiikesetdu-
k6rva taha panna, sest neidv6ibraja minna. su.Vanamees hingabtubli kopsutiiievdrsket
Nendega peab aga ettevaatlikolema, kui sa 6hku ja m6tleb: 'Jah, tdna saab merele!".
just lT-mees ei ole. Tihtipeale on nii, et kui Kopsutiiie Marlboro suiBuvingu t6mma-
lT-mees juhtmest liialt kaugele liiheb, siis tes on lT-mehe pilk kindel ja teadja. 'Jah, tii-
ldhvad imelood vallatuks ja nad mlingivad na peals asi toimima." Ta tri.igib ktihku bussi
sulle vingerpussi. Parem oleks, kui niiiid ja kobib kded taskus akanaddrde istuma.
ktihku tegutseda ja lT-mees kutsuda. Osav6tmatultjatiidinenultvaatabtaviilja,
Mimane tuleb unise neioga, veab siiski kortsu kus raevutseb tuul. Autolatemate ralgus vHl-
laubale ja lohutab: "Ei ole hullu, poisid, ei gatab ta kahvatul ndol, kuhu venib m6ne-
ole hullu. Ohtuks saab korda." v6rra l6busam ilme: "Homme saan raha.".

Siis hakkavad tunnid venima, millest ena- V6tan ajalehe ja loen: tark mees iitles, et
mus ajast kulub ff-mehel tardunult ekraani idioodil ja filosoofil pole vahet, kuna m6le
silmitsemiseks. Ja kui talt kiisida, mis madj6uavadsamasugustelejdreldustele.
parasjagu toimub, siis iiliheal juhul saad ldioothiremini,filosoofaeglasemalt.lnime
vastuseks arusaamatuid v6drkeelseid pomi sed, kes pole ei idioodid ega filosoofid, on
naid. Kuigi see "6htuks korda" venib ki.ill kas targad, mdistmata, et nad on lollid, v6i
jiirg-mise piieva l6unaks korda, tuleb selle lollid, m6istmata, et nad on targad.
uni-silmsev6luri ees miits mahavdtta, sest lgal juhul laine loksutas paati nii k6vasti,
ta teeb imesid. Ta teab k6ike k6igest, aga etkalamehel liikstavalisestkauem aega, et
kuna ta on lollidest tiidinenud, siis ei viitsi v6r{< merre tagasi saada. Tdnane saak oli ol-
ta oma tarkustteistega iagada. Kui kiisida, nud vdike ia see tesi vanamehe meele kur------*__

rnks. Ta v6ttis plaskust lonksu kanget tulivett
ja asus kalda poole s6udma. Ta mdtles ping-
salt, kuidas selgitada poehiirrale, miks flina
kala nii viihe sai. Austet poodnik ei suuda
m6ista, kuidas kalamees ei saa nii palju kala
merest kuivaja. Ukskord ta selgitas kalame
hele, et meri on suur ja lai, kala aga viiike,
seega peab meres palju kala olema. Aga nde,
jiille on saak oodatust poolevdiksem. Vana
ja hall kalamees ei saanud poehdrrajutust
hiisti arujavditis, etjubatemavanaisa isa ei
saanud mercstniipalju kala, kui olekstaht-
nud.Ja eks kalad ikJca liigu pawes, enne silgi-
set aga liihvad nad hulgi kaugele ldunasse.
lollvanamees! Linnud liihvad l6unasse, mit-
te kalad. Sa ei oskagi kala piiiida, vaat mis!
Poodnik oli kindla kiiega mees. Temale juba
udujuttu ei aja.Ja nii juhtis ta oma poodigi
- kindla kdega. Vana meremees loksus aga
paadis kalda pooleja oli mures, etdkki saab
poehdrra j5lle pahaseks.Aga noh,las klitgib
natuke, ega see multtiikki kiiljestv6ta.

lT-mees istus kontoriukse taga toolil ja
ndris kiiiisi. Vahepeal t6usis kiirustades piisti
ning sammus mii'iida tuba. Boss oli pahane,
kuna tema tegemata ime pdrast kaotasid
nad iihe strateegiliselt tdhtsa kliendi. Niiiid
v6is palgak6rgenduse palumise jiille m6-
neks ajaks dra unustada. Vaevalt et mind
niiiid vallandatakse, aga ametiredelil t6us
on kiill visa arenema. mdtles lT-lane.likki
prooviks kusagilt lisaraha teenida? Ma olen
endas alati luuletaja hinge6ratundnud, iilki
saaks anda m6nele ajalehel neid raha eest.
Oot-oot, mul nooruses nii m6nigi hea rida
paberile pandud. Kuidas see niiiid oli-
gi...lumertitsakad kafinas mu iilsildasi akna-
ruute...ei, ei tiinapdeval peab olema karm
mees, karm luuletaja, karmi hingega, siis
lii6b liibi. Kuidas oleks...tulejoad pommita-
mas mu aknaruute, mis ei olevaiksed, sest
pidu kiiib ja iildse on k6va l!irm... Samas
v6iksin ma ka maalida, vdikesestpeastjoo-
nistasin ma k6rasti. Ema iitles, et minus v6ib
olla annet. IT-mees katkestas oma isiklike
musade seljas kappamiseja astrs silm silma
vastu Suure Bossiga.

lGlamees liild<as kdigest pool kinrtiiit lclu
poemehe nina alla ja sai viimase murest aru,
etviihe on. Ta proovis poehdrrat lohutada,
aga see sai hoopis vihasemaks. Vanamehel
halikas cisest piiris hale kohe. Poole kastitdie
kalade piirast nii endastviilja minna. See
niiiid kiill siinnis ei ole. Kui ainult poehiirra
vaatala, kui ilusasti piiike viiljas siiraks.Jaa,
unistas meremees, Gna ldhen metsajahile.
likki saan dhtuks head j?inesepraadi.

Buss miingib minu elusp6hinrlli, sestseal
ma loen ajalehteja iihdasi saan ka kiiremini
koju. See on hea, et bussijuhid on kindla
kdega ja m6nikord inimesi,ainult iihest uk-
sest sisse lasevad. Hea kui on kindla kdega
inimesi. Niiiteks lT-mehed. Samal ajal vtisitab
kindel kiisi iira, sest antud juhtme ja jopega
l}lane jdi magama ja magas k6ik bussipea-
tused maha' 

mqri rqrd

l-5 sai loominguliseks
2. miirtsil kogunesid noored erincllvatest koololiagavdhepirakamaesindusegakohal,

G5 iihendusse kuuluvatest koolidest meie Urnis luges oma (homo)erootilisi luuletusi
majja. Algas omaloomingudhtu. Eestveda- ning esitati paar sketsi. Biinde leidrs ka. 6htu
jateks nagu alati Marcus Brutus, Mati Tald, avas Defrost, kes esines veel tihe lauluga ja
Janc jne. Esinejaid oli aga ka teistest veidi aja piirast hlidlestas tiikk aega pille
koolidest. Ikkagi G-5e iiritus. Kahjuks ei ning asus siis esinema kollektiivJummala
suutrudTlKkorralilku esindustvfrlja panna Savi.Ohtuteisel poolel ilmutas ennastka nii
ning pidime leppima vaid nelja kooli mdneginooreebajumalVedel Leib. lGhjuks
ettekannetega. Me ise muidugi olime polnudneileritipaljuaegaomasuurcpdrast
valdavas enamuses. lavale astusid Margus, loomingut meiega jagada ja meile esitati
Spooky, Mati Tald, Nimetu&C.o. ning Marcus vaid paar laulukest. Ulaiseltlaaa'i dhtuga
Brutus. Loeti luulet, riiiigiti jutukesi lT- rahule (eriti korraldajate poolt), kuid oli
mehest (Mati Tald) ning tehti muidu pulli. kuulda ka nurinat. Viriseti, et vahest olid
Liitseumist piirit laura luges oma poeesiat igavad esitused ja iildse polnud suurt midagi
ja GAG noored esibid etenduse, mille m6te kuulda, aga els see ole ju rohkem enda asi

cotlyn kirno
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< -Rists6na
across:

3. Pott
6. Tera
9. Maakera mudel
1 0.Tuntud Eesti kirjanik

down:

1. Koht, kus hoitakse hobuseid
2.Litl
4. Fossiilne kiitus
5. Meeslaulja
7. Silmus
8. Piirkond

lqurq mitt 4q

Kui 6ige s6na kdtte saad, leiad toreda
s6na. mis varsti tuleb.

Vahva talvepdev
Elas kord iiks tiidruk, kelle nimi oliJane.

Ta kiiis neljandas ldassis, Tallinna Reaalkoolis.
Nende klassis oli teisip;ieval vastlas6idu
piiev. Nad liiksid ekskursioonileja suurele
vastlasdidule. Vastlas6it oli neil vdga l6bus,
kdigile meeldis see. Prirast vastlas6itu liiks
terve klass vastlakukleid siiiima ja teed
jooma. Vastlasdidu v6itjad said endale veel
iihe kukli.Janel oli imetore pdev, sest sellist
pdeva oli ta juba ammu oodanud.

helis loon 4o

Kui ma olin 4-aastane, siis elasin ma
Mustam:iel. Meie maja taga oli vdike
kelgumi ig i .  Uhel  peeval  ldks ime me
s6brannaga kelgutama. Ema iitles, et kui
ma dra kaon, siis jiitan meelde, et minu
aadress on Mustamlie Siili 8-15.
Meil oliviiga l6bus. KUisdbranna hakkas

koju minema, kiisis tema ema: "Kus sina
elad?'Minavastasin: " Kelgumiiel, Siili 8-
15. reli l iblik 4o

Veikesed terad
Usu armastusse esimesest pilgust
Ara kunagi naera teiste unistuste iile
Ara kunagi keeldu tegemas! mis on sinu

kohus
Ara kunagi vabanda, kui sa j6uad

kokkulepitud ajast varem kohale
Ara iitte teistele, millega film v6i raamat

l6ppeb
Ara lase vflikesel vaidlusel rikkuda

suurt sdprust
Ara iillatu, kui 6nn tabab neid, kes on

selleks valmistunud
Ara otsi pahandusi
Ara kunagi anna kingitust, mis on

halvasti pakitud
oliver 4b

Rists6na
1. Koduloom. P6hiline olek 6ues.
2. Kus lapsed 6pivad.
3. Koera nina ehk...
4. Elektrij6ul liikuv sdiduriist. Tal pole
raudteed ega riiiipaid.
5. Kedagi jiirgi tegema.
6. "6ige" vastands6na.
7. Dzungliloom.
8. Hdsti suur inimene.
9.Veekogu.
10. Hiire...
1 1. V6ib saada presidendiks (perekonna-
nimi)
12. Maakera mudel

kqil i rqndmiie4o

I

3

M;ru*fi;;' '[f-"-
Meie kool on hea ja vahva
Mullemeeldibta
Nii hea, nii hea, nii heajavahva

Just sellisena meeldib ta
Meil on siin mitu maja

Just see on vdga vahva
Kooli on meil siiavaja

Just sellist nagu see
Ma jddnju siia kooli
Kuni l6puklassi nden

Joqniko 3o

meie koolis?
.Meeldib see, et on palju toredaid

tunde, nli i teks kehaline kasvatus ja
vahetund.

.  Meeld ib see,  et  saan te is te
poistega miingida ja miirada.

.Ja veel meeldib mulle laulmistund,
kui  e i  pea v ih ikusse k i r ju tama ega
pi ihe 6ppima.

. Ja  l oomu l i ku l t  mee ld ib  mu l l e
klassijuhataja, sest tema meeldib ju
k6ig i le .

Kospor 2b

Rists6na

j r l
l l

l
l, - t , "
l
I

5

6i
: ll

1 . Sdraline veeloom
2. Inimesetaoline loom
3. Kiku teise nimega
4. Hobusega sarnanev loom
5. Suur madu
6. Tehakse lumepallid ja visatakse iiksteisele
- kuidas seda nimetatakse?
7. Maakera makett

l i iso 4o

:yllL,*a*etatda.t*t11.1;r;'iii;i:,di'11*i:ulal!19iutiii*r*l?{?li!@l*6tr4!!

Mis mulle meeldib
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Ball Estonias
15. mdrtsil toimub Estonias Kardioru Saksa

Giimnaasiumi ja Haridusameti koostiitis
korraldatud Abiturientide ball, kuhu on
oodatud k6ik Tallinna abituriendid. Selle
korraldamine on lGdrioru giimnaasiumil juba
mitnes kord. Varcm on seetoimunud ka Salela
keskuses. P6himdtteliselt on seal oodata
mitmeid esinejaid ja iihte klaasi Sampanjat.
Pileteid, mille maksumus on 100-, saab osta
enne algust kohapeal.

deq veeremiie

100 piieva ball
Reedel, 1 6. mdrtsil saarad abituriendid jlille

tantsida, kuna toimub Saja Piieva ball. Uritus
algab kell 18.00. Avatantsuga alustavad
traditsiooniliselt balli prints ja printsess ning
kaks paazhipaari. Esimeseks tantsuks on
polonees.

Ballil tantsitake seltskonnatantse, toimurad
mtingud ning siidamedaami ja -hdrra vali-
mine. Tulemata ei jiiii ka balliiillatus. Balli tsere
mooniameisteron lGlevVappen Praegu ei ole
veel otsustatud, milline biind ballil mzingima
hakkab. liinq reinson

Kellest kirjutada?
Nagu sellest lehest niiha, alustas toimetus

uue prcjektiga, mille kdigus intervjueeritakse
Reaalkool iga seotud in imesi ,  kes on
laialdasemat tuntust omandanud. See isik ei
pea olema tingimata vilistlane, see tdhendab -
kooli l6petanu, vaid v6ib olla siin m6nda aega
kliinud ja hiljem teise kooli l6petanud. Samas
on 6kki huvitav lugeda hoopis m6nest
praeguseks tuntuks saanud isikust, kesv6ib-
olla Reaalkoolis oma praktikattegi v6i lihtsalt
vajalikku ainetundi liibi viis. Romi Erlachi
intervjuu kdigus tuli viilja niiiteks, et kunagi
on Reaalkoolis tunde andnud vennad T6nisted
ja Karmel Eikner, tundi ldbi viinud Jiir i
Makarov. Kuulsaid vilistlasigi on mitmeid.

Kui teil on soovoma lemmikrealistist aja-
lehes juttu nliha, v6ib julgelttoimetuse poole
piiiirduda v6i e-maili kaudri enda soovist
miirku anda, aadressi leiatetoimetwe andmeG
veerust. nele io l i l i

Ottson Opilasele, kellel alati oli palju
kommenteerida ja kellega seetdttu pidi
p ideval t  va id lema: "Hakka s ind vbi
perekonnali ikmeks pidama!"

Saukas seletamas ii lesannet: "... ja 4.
lahendamisvi is  on vanaema t i ldse
k6rvaldada,  aga see e i  o leks v i iga
in iml ik . . . "

Kuurme komade panekut seletades: ".. ja
kui mul t6useb, siis..."

Saukas jonnakalt nagu viiike laps dpilastele,
kes n6udsid iilesande t5psustamist "Mina ei
hakka ka v i i l ja  m6t lema, mida see
kraana t6stab,  mina e i  pea te i le  ka
kdike ette i it lema."

Miks ei saa piima?
Juba m6nda aega on

6petajaid ja iillatuslikult ka
paljusid 6pilasi vaevanud
probleem, et pdhikoolile
ning gtimnaasiumile ei anta
siitiklasjust eriti tihti piima.
Kiisisimegi siis asjakohase
kiisimuse stiiilda juhatajalt
Margit Martinsonilt.

Vastus on lihtneja ltihike:
vanemad 6pilased kipwad
piima jiirele jdtma. Nii jiiiib
ii'hel siiiigikorral viilja
kallatud piimast alles ligi
pool, mis on stiiikla jaoks
lubamatu raiskamine.

"Reaal i  Poiss"  pakub
omalt poolt vii l ja kaks

lahendust
Tell idagi kohe valmis

ainult pool kogust piimaja
pakkuda seda k6rvuti m6ne
muu joogiga, niiiteks morsi
v6i mahlaga.

Hakata piima stit ikla
kohvikus miiiima.

mihkelkqmq

Reaali Vaim elab siiiiklas
Suveneme kool i

"Kes te olete? haktikant?
6pilane?'

"Ma olen siiiiklajuha-
taja."

'A miks te teed valate?
Nagu hotelli direktor teeks
administraatori tititdt'

lisjase dialoogi 6pilasega
elas kdira kooliaasfa alguses
Itibi meie noor stit ikla-
juhataja Margit Martinson
(23). T6sist toitlustamisalast
ti i i id teeb Margit elus
esmakordselt, lisals 6pib ta
hetkel Tehnikaiilikoolis peo
ja toiduainete tehnikuks
(siiiiklatiidi olekski liiga
imelik nimetus sellele alale).

Kui Margit oma kuue
vastse alluvaga kooliaasta
alguses tiitid alustas, oli
k6ik i.iks suur segapuden

Nditels polnud paradok-
saalsel kombel 1. septemb-
ril siiiiklas toidun6usid -
need  saabus id  a l l es
jdrgmisel nddalal. Ei miiti-
dunud kaua, kui esimesed
neist ka lahkusid: agarad
6pilased ladusid kaussi-
dest-taldrikutest krirudele
hiigelvirnu, mis kippusid
esimesel v6imalusel iimber
kukkuma, tehes efektiirnelt
kildudeks ka meie puru-

kul inaa r iasse
nemishndlad valged toidu-
alused...

Segapuder oli ka veidra-
vdi tu n imega kakao-
mannapude4, mis osutus
siiiijate seas nii ebapopu-
Iaarseks, et kokatiidid enam
hesti ei julgegi putruteha.

K6igest hoolimata on aga
Margit sti i iklaasjadega
rahul. Lapsed stit ivad
konalikult, toidu solkimist
pole sii i iklati idid oma
tillatuseks veel mcirganud.
Ka suuremaid dnnetusi
pole 6nneks esinenud.

Reaalkooli 803 6pilasest
siitijat pistavad iihe siiiigi-
korraga pintslisse ligikaudu
105 kilo kartuleid ja kulis-
tavad kurgrrst alla 1 60 liitrit
jooki. lGlapulki kulub lihtsa
arvestuse kohaselt viihe-
malt 1600! Monetuhande
kroonise nddalakiiibega
puhvet miiiib pdevas aga
kuni 1 70 saiakest.

170 on ka kohtade arv
siitiklas. Nii et esimesel
kooliveerandil valitsenud
segadus siiiijate mahuta-
mise iimber oli igati 6igus-
tatud.

Kokkuv6ttes ei ole siidlda
mit te a inul t  i i l imal t

maits\ate toitude manusta-
mise ruum, vaid ka suht-
lemise ja l66gastumise
koht. Mitmedki realistid
kogunevad vahetundides
siiiiklasse, et juua s6braga
tassike teed v6i niiksida
mahlast6unakest. Eks see
k6ikolegi see Reaali Vaim,
mida me seal sisse stiiime
ja siis endaga k6i$al kaasas
tassime.

Meie siiiiklas tiiiitab 21-
aastase staazhiga Jelena,
kes tegeles Reaalkooli
to i t lustamisega juba
stagnaajal. Pika piirimise
peale meenutab ta n i i
m6negi p6neva loo...

Ajal, mil kalapoe kohta
kliis nali "iiks kala, kaks
saba" n ing ka muud
kauplused olid ttihjad, tulid
Reaalkooli kiilastama amee
riklased. Jdnkidel vajunud
suud imestusest lahti, kui
neile mitmekdiguline eine
serveeriti. Tegelikult ei
elanud Reaalis keegi teistest
paremini, kuid kohuse-
truud kokaGdid niigid tihti
iiiisitigi vaeva, et maitsev
rooglaualesaak.

mihkelkqmq


