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Abiturientide
raske elu
Kui te arva-

te, et l6petaja
olla on kerge,
s i is  eks i te te
k i i l l  rHnga l t .
L6petaja peab
tegema metsi-
kul hulgal ek-
sameid ja nen-
deks kogu aeg
kodus 6ppima.
L6petajal pole
peaaegu ii ldse
vaba aega.Jah,
d rge  nae rge ,
kal l id  kaasl6-
peta jad,  jLrst
sell ine on mul-
je ,  mis me en-
dast jt i tma pe-
ame.

Kr.ri ka teie, lugejad, i iks-
kord abiturientideks saate,
avaldatakse ka teile saladus,
kuidas enda e lu raskena
nHivaks teha. Konsultatsi-
oonides tuleb pi.i i . idl ikult
unist ndgu teha, ja kui m6ni
noorem koolikaaslane juh-
tub mcicida minema, tuleb
jututeema kdhkr"r fraktaa-
lidele ning kvargi veidrus-
tele viia. Ja kr.ri vdga vaja
satub olema, ka mokaotsast
kurta, et inglise keele ek-
sam on ldhenepas.

'Abi tur ient  Dareios o l i
endale palganud viiejuha-
ta jaks Memnoni ,  andeka
Kreeka abitr-rriendi, kelle ta-
ga seisis veel hulk Kreekast
pdrit eksamitegijaid, kes
olid Dareiosele asendama-
tuid hindeid toonud. Aga

iu rgen  e inpou l  &
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Jaanus S.pp f i i i isikas
vabar i ig i  koondises
Kiisisime Joonuseh,
mistoimus
Koigepealt oli fi issa lopp- : ; : 
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voor mdrtsis Tartus, l<ust + A a = E
lahvusvahelise l<oondise (5 ,; * _E .E :
l i i g e t )  k a n d i d a a t i d e k s  s a i  : ' : = :
g i i m n a a s i u m i  l T p a r e m a t .  g  =  5 : 3
J d r g n e n u d  v a l i k v o i s t l u s  I  1 : :  i
to imus Tal l innas 3. -5.  rnai l .  s  cN -  - .  F

S e a l t u l i 3 p d e v a p o o l e  r  O  ,  + r
k i imnest  hommikul  ke"^ ' -  ' -  -  ( / t

kuuen i  t i l esande id lahJ i l  EE 8 ;
dada.  Kohale tu l i  15 in i -  ' ,  c t  <s o o
mes t , i i k sne i s t ka t kes t r ,  
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segastel asjaoludel. Igatahes kolmandal pleval
teda seal enam ei olnud. Mina olin ainuke iihe-
teistkiimnendik, kes koondisesse pddses.

Eestis on i. i ldse raskem: nditeks Soomes oli
valikv6isth.rstel 2 tundi praktikatja 2 teooriat
ja siis oli koondis koos.
Mis nii i ld tuleb?
N i.i i.i d j ii rgn evad fii ii s i kaa I a s e d tre e n i n g I aa g-
rid: 5 pdeva Tallinnas, 5 Soomes ja 7 Saaremaal.
Ja siis on l6ppv6istlLrs 28. juunist 6nda jr.rr.rl ini
Tiirgis Antalyas. Ekskursioone tel'rakse ka.
Mis olole edqsi legulsemo ldhed?
Ma fuiisikr.rks siiski saada ei taha. Ei tea, v6ib-
olla midagi elektroonika/arvutiga seotud.

kivi PIRETI kapsaaeda
Memnon polnud sel l is t  jem tut iv i i l ja ,  e t  B k lass o l i
asendi t  oma 6pi laste le oma pr i ts imised juba va-
val inud,  va id vastuoksa rem bra pr i ts inud,  para l -
tema soovitusele, hoopis leelideleteadmata.
satraabid. Nende ratsavdgi Artikl i tahakski l6petada
oli eksamikeskusele l i iga nditega Ameerika igap5e-
l l ihedal ,  e t  a lustada r i ig i -  vaelust :  'Jenna o l i  k6va
eksamit, mis oleks taganud pidutseja juba keskkooli
100 punkti." l6puklassis. Tollal kantsel-

n  das  teda  n i i  ku i s  j aksas
I-eamine i j r i tus,  mi l lega kaksik6de Barbara,  kes
jubaalgklassi6pilasiabituri- olevat l6bujanulise Jenna
endiks pi.iiidlema meelita- tdelikvastand. Kaksik6dede
takse, on teadagi tutipdev erinevusi nditab ka asjaolu,
ja  sel lega kaasnevpr i ts imis-  et  tOsine Barbara asus
luba. Ausalt cieldes on teid 6ppima presti ishikas Yale'i
k6iki petetud. Vlihemalt i. j l ikoolis, samas kuiJenna
meie vees6da lubat i  teha,  va l is  kodusema Texase
kuid m6nede piirangutega ii l ikooti, mis olevat kuri-
- tundides peab kHima, kuulus kohana, kus l6busalt
kool is tvet tvdt ta ega sees ja  lustakal t  d ip lomini
pr i ts ida e i  tohi ,  ml i r ja l t  j6utakse."
majja tulla ei
v6 i ,  kool imaja Kommentoor  to imetusele The
peabkavdl jast  T imesi  repor ter i l t : 'Ar t ik l i  nool
kuivaksidHma. on tegu to iest i  uue iosemego
Koo l i  j uh t -  Reo .o l i  Po i s i .  v6 i ,  p i gem kgSy

kond . rnu idue i  t r es t l  c | . l ok l r l ondus .moos l lKu l .

; ; ; ; ; i l ; ;_  Autor id on .osovo. l t  segonud
mrnev rKu  ro  l onoooevo ,  reoo l -

nar  ro lmaga'  se io  i r reoolse mooi lmo.  Eest i
sa r  rga tahes  o lok i r i ondus t  v6 ib  peo le  se l l e
oma  tan rm lse .  l oo  ovo ldomis t  l ugedo  kup -

L6petuseks seks.  Olen k indel ,  eJ ontud qr-
lubatudkiv iPi -  t ikkel  e i  soovutq populoorsust
reti kapsaaeda: uksnes Eestis, void selle m6iu
koo l i  i j r i t us te  l ev ib  t unduvo l t  kougemo le
k o r r a l d a m i n "  E u r o o p o  p i i r i d e s t .  T e g i m e

on halvast i  no.ormeeste le u l isoodsq koos-
i^^" , r i - - -J , r  toopokkumise,  ku id noored
:- . - - - - - - - - ; - - - - ; .  ee l rs los id ouhendodo omo tu-
l \agu eelpool -  lev iku koi lumoo heqks.  Loo-
klrjelclatucl,tu- don, et nende too soob tosus-
t lpaevgl  -  n l l -  to tud. , ,

i oosep  s imm
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arvamus Sobral ik uhis laulmine: LOPUKELL

l,a
l\Utl on huvitav seda koike praegu korvalt
vaadata. Alles aastake tagasi saiju ise selles supis
solberdatud. Saja pdeva ball, tutipidu, l6pukell,
aktus ja muidugi eksamid -viimastest eipHlse
vist ktj l l  i ikski kooli6pilane, vahet pole mill ist
klassis siis just parajasti ldpetatakse. Siis kui ma
eelmisel aastatuhandel p6hikooli l6petasin, ndis
giimnaasium midagi eri l isel katsumuslikku ja
t6s i s t .  Vaa tas in  ne id  "onus id " ,  kes
giimnaasiumis (siis tundus see nii raske s6na)
kiiisid ja kratsisin oma l6uaotsa,lootes et mulgi
juba m6ni habemetiiiigas kuskilt tbrkab. "Tedid"
olid ka oma klassi6dedega v6rreldes ikka noh. ..
rohkem tddid.

TI  oo aeg,  mis sai  ise sel le  g i imnaasiumi e lu
sees veedetud oli samuti tublisti pingestatud,
kuna  p idev  ka r tus  ( j a  p6nevus )  seoses
eesootavate l6pueksamitega ei andnud rahu
isegi mitte i j i i tundidel ja kummitas vahel
6udusunendgudena. R6iigitakse ju ikka, et
l6pueksamite aeg otsustab kogu sinu iilejlilinud
elusaatuse. Nii t6siselt ei maksa seda asja
muidugi v6tta. Olukorral on l ihtne lahendus -
tuleb eksamid parajasti nii hiisti teha, et sa
saaksid oma saatuse hil jem ise valida. Muidugi
tundub, et asi on seotud ka vdikese vastutusega
- et no kui Mina ikka juba Tall inna Reaalkooli
l6petan, siis eiv6i Mina mitte fi i i isika eksami
eestviisv6i kijmme punni saada. Saate ju aru,
mis ma m6t len. . .

I
lgatahes sai  igasugusele keskkool indusele
lopp peale tehtud ja siigisest hoopis Isamaa
kaitsmist 6ppima mindud. Nii i id aga on seegi
l6bu li ibi ja siin ma nii i id olen - ei anna alla
ning i ir itan aina uuesti oma gi.imnasistidest
s6pru k inno ja teatr isse kusuda,  kes aga
meeleheitlikult vastu ajavad, et neil vaj a midagi
6ppida. Oppida ja 6ppida ja 6ppida!Aga laske
ikka natuke auru vHlja - muidu tuleb toss...

We don'! need no education
We don't need no thought contro!
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone

Pink Floyd 1979

har idus-  ja  r i ig iasutustes

Uus tradi ts ioon: KUSITLEME UUSI KUMNENDIKKE IK3-6

Esimene paris lug ejakiri
r l  de l is tes)  teadmistekont-  n i i  t6s ine,  ku i  m6nede
l\.tt ir ReaallTostes jblle roll ides Uue I 16trt voi klassi eespoolsete asul(ate
pHevakorda vana ja ku- I(OIGIL UHTE abistada, oma. Lisaks keelab hil juti
lunud teema Tal l inna eeski r ja  r ikkujateks p ida-  j6ustr . rnud tubakaseadus
Reaalkool is isekorraees-  da.
kirjade kohta, tahaks siiski Viidates vaatluse all suitsetamise; kuna Reaal-
l isada m6ned aspektid, oleva dokumendi punkti le kool on nii r i igi- kui hari-
mida siinkirjutaja kohe nr. 17, mis keelab Tall inna dusasutus, peaks suitse-
mitte ei aktsepteeri. On Reaalkooli 6pilastel alko- tamine kooli territoo-
juba ammuteada tdde, et holi, narkootikumide ja riumil olema kahekordselt
tehesmidagiloll ikindlaks, tr-rbakatoodetetarbimise, keelatud.
leidub kr.rsagil ikkagi tar- siis kas ei peaks 6petajad Oma tagasihoidlikLr kir-
gem lo l l ,  kLr id n i i  peal is-  o lema (er i t i  p6hikool i )  ja t i . i l< iga o len i . i r i tanud
kaudsel t ja inkompetent-  6pi laste le eeskujuks ja  ( loodetavast i  edukal t )
se l te i  o lem6tetkoostada vhhemal t  kool i  ter r i too-  t6estada,  et  Tal l inna
midagi nii tehtsat nagu riumil mitte suitsetama. Reaalkooli sisekorraees-
sedaoneeskiri.Jl i l ibmulje Eelk6ige kdib see ano- kirjad vajavad, kui mitte
nagu oleks see koostatud niii.imsete eesti ja saksa tliielikku, siis osalist refor-
ldbim6tlematult ja muu- keele (Liis A., Toomas T.) mimist. Kuna Reaalkoolis
seas. Nditeks v6iks siin- ning kunsti- ja muusika- on kujunenudtendents, et
kohal  tuua "Reaalkool i  a ja loo(TarmoS. j t . . )  6pe-  6pi lase s6na e i  maksa
kodukord 6pilastele" vii- tajate kohta, kelle klassi midagi, siis eijdli muud ii le
mase,  21.  punkt i ,  mis i j t -  saabuddes peab l ' r inge kui  loota d i rekts iooni
leb:  "K6iges keht ib po-h i -  k inni  l - ro idma. Vi ib ides m6istvale sul ' r tumisele
m6te: UKS KOIKIDE, KOIK nende 6petajate tundides sell iste vigade likvideeri-
UHE rESr". Seega v6ib enamasti klassi tagaosas, miselja, mis veel olulisem,
6petajaid, kes ei luba (hin- pole minu probleem ehk ennetamisel.

ononuumne omq hinnete io  ferv ise pc i rost  murelsev reol is f
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6 i e  T r i m a n o k  4 .  j u u n i
S i l v i a  M u m m a  8 .  j u u n i
M d r t  K o i v a s  9 . j u u n i
T r i i n u - L i i s  V a h t e r  1 4 .  j u u n i
S i r j e  J a u p  1 5 .  j u u n i
L e i f  i  N a p p o  2 3 .  j u u n i
E l v i  K e i n a s t  3 0 .  j u u n i
K e r s t i  L e n t e r  4 .  j u u l i

peatoimetaja l i l i  modissoon
assistent deo veeremrie
kujundaja geo veeremcie

vdike maja cotlyn kirno
raamatupidaja nele tomme
a b i m e h e d  i & i & c o

Reaal iPoiss i lmub iga kuu mahus 8 lehekt i lge ja  on tasuta.
Reaal i  Poiss in ternet is  rp. real .edu.ee e-mai l  reaal ipoiss@hot.ee
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J  a s p e  r
( r i lemise l
p i l d i l )  j a
Kaur -  kaks
e d u k a m a t
A d a m s o n i d e
perekon na
k o l m i k u t e s t .

Kus kdisid p6hikoolis
Meie kliisime Tallinna Mustamde Giimnaasiu-
mis (TMG) 1. klassik?iisime Kivimtie P6hikoo-
lis, kuihuvitab.
Kuhu regid peole Reqolkooli veel
kqtseid
Tegime m6lemad katsed veel oma kooli kee-
le-reaal klassi, kuhu ka sisse saime ning Gus-
tavAdolfi Gi.imnaasiumi, aga mingi "eksitu-
se" t6ttu (arvatavasti nendepoolse) ei saa-
nud s inna.  Ni iku in i ie io leks lS inud.  See iu
sell inejama kool.
Kuhu io mido kovqtsevod peqle
keskkooli edqsi 6ppimo minnq
Ei teaveel...pole sellele nii palju m6elnudki.
Vahelkdib peast l6bi l ir i...si is juura, ah aega
on veel. Siis vaatame. Ei olegi oluline praegu
veel teada. Midagi tulutoovat ikka v6iks
olla...t5naplievalju k6ik raha taga kinni (kui
tarka panna). Ei ole mdtet maailma pii'tistmist
i ir itada, v6i mingeid l inde 6list vHlja t6m-
mata, see ei ole kasulik endale. Aga eks need
inimesed, kes niimoodi viitsivad, ole ikka
head ktill (hingeheadus).
Miks otsuslqsid vqnqst koolist iirq
tullo io muiole minnq
Igavaks muutus. Rutiin ronis kukile ja hakkas
tapma. Iga pdev samad ndod...samad 6peta-
jad...samad stindmused...sama koolimaja.
Jah vaheldust vaja ikka ju. Midagi teistmoodi
tahaksja uut. Kooli vahetamine on vdga hea
v6imalus.
Miks vqlisid iust Reooli
Reaalkool on tuntud teada oma k6rge 6ppe-
taseme poolest (vist). Ema kSis samas koolis,

Jasper ja Kaur
kuigi seejust eriti otsustav ei
olnud. Rahvast, keda Reaalist
tunneme, on norm.... Lahe
kool tundub olevat. Looda-
me, et oli 6ige otsus.
Midq teqvqd
Reqqlkoolist
hmm..Mainisin juba eelmises
nats era. Polegi midagi l isa-
da. Teil on internetisju kodu-
kas http://www.real.edu.ee
Tehke seal mingi copy paste
ja korras.
Mido qrvovqd reqql-
koolisVreqolikqresr/
trqdilsioonidest

Aga jokki peab ka saama, muidu ei ole asi
huvitav. Ei tea t6esti kohe nii iielda.
Millego i i le0ldse tegelevod
Kergej6ustik, sport, niisama hiingimine
tegijamates kohtades...
Midq orwovqd reqolqinefest
normid. Ei pea 6ppima, tulevad iseenesest.
Paar valemit tuleb i.ile vaadata ja viis kukub.
Jdrjestus oleks sell ine keemia, f i i i . isika,
matemaatika.
Mison lemmikqine
Praegu on vene keel. Meie koolis vene keelt
eipea oppima ERITI MEIE RUHMAS.Opetajal
on oma arust mingi erit i hea siisteem(id).
Korraldab iga aasta mingit tasemettiiid. lse
iitleb k6ik ette ja umbes niimoodi. Kohe mure
tekib, Reaalis pidiju raske olema.
Kuidos poevod
PUGEMINE...seda peab ka oskama...loogiS
ju...Tingituna faktist, et 6petajad ka seda
lehte loevad, ei saaju k6ike kohe rddkida.
Aga hea suhe 6petajaga on alati kasulik. Va-
hel v6ib m6ne komplimendi poetada v6i mi-
dagi sellist, kasv6i jtitta 6petajale mulje, et
6petaja on k6ige targem maailmas. Sugulus
m6ne tdhtsa inimesega on alati teretulnud
ndhtus. Ka siis kui 6petaja tahab tarka panna,
eitasu eriti iniseda. Tuleb jdtta arukas mulje.
Niisama silma alllipitsejaid ei sallikeegi. Liiga
iile eitasu igaljuhul pingutada, siis v6ib asi
juba n6medaks muutuda.  Kui  6peta ja
hakkab 6iendama, tuleb ennastvait sundida
(ka juhul kui tegelt ei ole 6petjal 6igus. Vahel
oleks ju k6igil midagii ielda, aga li iga nina-
targaks ka eitasu kdtte minna. MOODUKUSE
PIIRIDES PALUKS). Tasakaalustatud kliitumi-
ne hoiab edaspidistest konfliktidest. Uldju-
hul pugemine suckib, n6me komme hindeid
saada. 6petajaga normaalselt jutu riilikimi-
ne, ei ole veel i lmtingimata pugemine, ja
see t6stab kindlasti6petaja silmis mainet.
Kos olweslqsite kohe sellego, et
v5ib-ollo k6ik kolm ei piiiise 0hfe
kooli?
See ei olnud probleem. Me ei ole kokku-
kasvanud (By the way). Kiisimus oli umbes
selline nagu iiksi hakkama ei saaks. Seda
muret ei ole. Kui oleks vaja olnd, oleks k6ik
kolmekesi eraldi kooli lliind.
Kuhu (3.) vennq lciheb
JdHb meie kooliTMG-sse keele-reaal klassi
Kqs sqqvod kolmiklusr kuriosti
kqsutqdq
Kui tiiiipiline ki.isimus. Kindlasti saame. Meie
hea vene keele 6petaja ei saa mitte midagi
aru. Isegi kolmas vend, kes on totaly erinev,
v6ib k6ia kolm korda luuletustvastamas. Ta
ei saa m6hkugi aru. Ikka kasutame vahel
dra. Mitte kuigi tihti. Pole m6tet riskida.
Enamus inimesi teevad siiski meil ka selia
tagant vahet.

REMLKOOL ON NORM, raf-
fas tundub ka norm (kindlasti
on ka erandeid), traditsiooni-
dest...mil l istest?.. Kord pidi
mingi eriti range olema. K6la-
kad li iguvad, et kui kuhugi
seina peale plekijdtad, kohe
kiii.irima v6i midagi sellist.Ja
kuskilt oli kuulda, et eiv6i
mingeid lahedaid ja Seffe rii-mlngelo lanecaloJa seffe ill-

deid kanda. Kui nii, siis oleks igav (it sucks).
Muidu ON REAALKOOL NORM
Missugusel iuhul iiiroks
reqqlkooli moho
Kui 6petajad hakkavad pinda kdima...ei
tea...vaatame siis. Ei usu, et i.ildse vahetaks.
Kolm aastat kannataks k6ikjal hra.
Midq qrvovqd kotsete
korroldusest / 0lesonnete
roskusesl
Korraldus oli norm...mingeid olulisi puudu-
jii?ike eiolnudki. Ulesanded iisna kobad, siin-
seal oli paar kohta, mis natsa raskemad, aga
muidu oli l6w. Aaaa..i.ihed rli l ikisid et
6pilased kontrollisid i.i lesanedeid , kui nii
oli siis oli ktjl l nats n6me (aga v6ibolla oli
see aind mingilolliba ka ).
Kuidqs iciid omo fulemusego
kqtsefel rqhule
Jdime m6leamad rahule, kuigi midagiiil la-
tuslikku ei olnud. Aga kui oleks ka halvemini
lHind, eioleks ka midagiolnud. See eioleju
mingi eriline taseme n6itaja, m6nel lihtsalt
ldks koba peale (mitte meilmuidugi).
Mido tegi omq vqnqs koolis
kosulikku
Ja olime aktiivsed ja kasulikud. L6ime uut
atmosfddri. Ringi saiseal palju t6mmatud.
Eriti mingit raha ktil l eiviitsinud koguda,
kui seda m6tled. Kunagi ajasime mingit
kooliajalehte ka aga see vajus kuhugi Hra.
Vana kool oli ka suht norm.
Millego kqvotsevod Reqqlis
legelemo hqkqtq
Oppimisega (Guess so), koolnagu koolikka.



Reaali Poiss, juuni 2001 4

interv
Mari-Liis Suurorg
Kus kriis p6hikoolis
P6hikoolis kdisin ma Pdrnu Hansagi.jmnaasiu-
mis
Kuhu fegi peole Reqqlkooli veel
kqfseid
Peale Reaali tegin katseid veel GustavAdolfis-
se, Uhisgi.imnaasiumi, Audentesesse ja21 .
Kooli.
Kuhu io midq kovqtseb peole
kesk-kooli edqsi 6ppimo minnq
Peale keskkooli kavatsen ma kindlasti 6ppima
minna. M6te liigub vaikselt Diplomaatide koo-
lipoole aga selleks peab iiks k6rgharidusjuba
k5es olema nii et eks ndeb.
Miks otsuslqs vonosl koolisf dro
tu l lo  io  muio le minno
Vanast koolist otsustasin dra tulla kuna meie
pere kolib Tallinnasse.
Miksvolis iust Reooli
Reaali valisin kuna see on vdga hea koolja ka
esmamulje koolist oli m6nus.
Midq feob Reoqlkoolist
Reaalist tean ma nii palju kui teie kodukal teist
juttu on ja palju ma veel lehtedest lisaks olen
lugenud.
Midq qrvob Reqqlkoolis/
req o I i kq -test/trq d itsi oon idesl
Reaalkooli esmamulje oli vdga m6nus.Katsed
teie kooli sissesaamiseks olid rasked. Tiadit-
sioonid mulle meeldivad, erit imeeldib mulle
see miitsi-, miirgi- ja s6rmuse traditsioon.
Meie koolis ei olnud traditsioonid vdga tuge-
vad ja sellest on natuke kahju.

Missugusel iuhul
idtoks Reoolkooli
mqho
Praegu ma ei leia iihtegi
p6hjust miks ma peaksin
Reaalimaha jdtma.
Midq qrvqb kofsete
korroldusest/0lesqn-
nete roskusesl
Katsed olid korraldatud vii-
ga hlisti, aga iilesanded
olid rasked. Ma isegiimes-
tan kuidas ma si ia sisse
sain...
Kuidos iti i omo tule-
musegq kqtsetel
rohule
Kui ma juba sisse sain, olen
katsete tulemustega rahul.
Aga alati saab paremini.
Mido regi omo vonos koolis
kqsulikku
Tegutsesin oma kooliajalehes ja pti i idsin
muidu aktiivne olla.
Millego kovqtseb Reqqlis
fegelemo hqkqlq
Alguses on esmat5htis muidugi 6ppimine,
aga ma tahaksin kooli ajalehte tulla. Kui sin-
na tulen siis vaatame...
Mil lego 0le0ldse tegeleb
Tegelen spordigaja proovin kaasa teha k6i-
ges, mis mind huvitab ja mis l6bus on.
Mida arvab reaalainetest Reaalained on hu-

vitavad, miks ma muidu siis sinna kooli tu-
l in.
Mison lemmikqine
Lemmik aine on fliijsika, aga mulle meeldib
kirjandus ka, sest 6petaja on lahe.
Midq loeb
Loen seda mis ette juhtub ja midavaja luge-
da on.
Kuidos poeb
Uldjuhulmulle ei meeldi inimesed kes poe-
vad, nii et proovin ise seda vHltida, aga kui
poen, siis igaiihele erinevalt.

abiturient Paavo Pauklin
Kus kiiis p6hikoolis
1. klass 61. Keskkool;2.-3. klassJ. Westholmi
Giimnaasium; 4.-7. klass 21. Keskkool; siis
Reaalkool.
Kuhu tegi veel kqtseid
Custav Adolfi Giimnaasiumisse, sain sisse
ka.
Kuhu liiheb 6ppimo peole kesk-
kooli
Stockholmi K6rgemasse Majanduskooli
Riias, kui sisse saan.
Miks i i i f i isvqnq kooli mohq
Uus oli parem.
Mill isel luhul oleks Reoolkooli
mqho irifnud
Mitte mingil juhul.
Midq reodis Reqqlkoolist enne
Olin kuulnud, et hea kool, 6de kdis ka siin.
Midq orvos Reqqlkoolist enne lo
midq orvqb n0iid
Enne olin noorem ja arvasin, et on hea kool.
Niiiid olen vanem ja arvan, et on veel pa-
rem.

Mido fegi vqnqs koolis
0hiskondlikult kqsulikku
Laulsin, tegin sporti.
Mil lego tegeles Reoqlkoolis
Laulsin kooli segakooris Eve Karbi k?ie all,
tegin sporti (mdngisin nditeks jalgpall i ja
korvpall i), tegelesin REK-i (olin isegi selle
president) ja ajalehega (kirjutasin hHsti palju
jutte).
Kuidos poeb
Naha alla poen.
Mido qrvqb reoqloinetest
Hdsti arvan, vdga kasulikud.
Lemmik6ppeqine
Matemaatika. Ei tea, lihtsalt meeldib. Kihvt
on, kui lahendusevalmis saab. Talts on lahe
vend ka.
Kuidqs on temq poli ir i l ine
legevus m6iutonud 6ppimisf io
koolis kriimisr
Wiga hullusti pole m6junud, eks see natuke
aega on v6tnud, aga isiksusele on kiill hlisti
m6iunud.
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Kus kiiis p6hikoolis
Valtu P6hikoolis (Kehtna vald Raplamaa)
Kuhu tegi peole veel kqlseid
Rapla Vesiroosi Gi.imnaasiumi, Rapla Uhis-
giimnaasiumi, GustavAdolfi Giimnaasiumi.
Kuhu io midq kovqtseb peole
kesk-kooli edqsi 6ppimo minnq
Tahan v6ibolla TTUsse v6i Thrtu Ulikooti.
Kavatsen 6ppida, mida hing ihaldab.
Miks o|suslqs vqnqst koolist tiro
ful-lq lo muiole minno
Vana kool oli juhtumisi 9-klassiline ja paga-
nama EV seadused kiisivad kah edasi 6p-
p ida . . .

Mido regi omo vonqs koolis
kqsulikku
Tdstsin kooli nime esile oliimpiaadidel (i.ihe
korra ka vabariiklikul)ja on ka m6nes huvi-
ringis saadud k?iia.
Millego kqvqtseb Reqolis
fegelemo hqkqtq
Kavatsen hakata j6usaalis kdima (kui on
sell ine v6imalus), sest minu kodukohas on
meilk6ik spordiv6imalused olemas ja ma
olen sellega (vdhekene) harjunud. Oppima
peab vist kaa.
Millego 0leii ldse tegeleb
Kdin saunas 1-2 korda ntidalas, kdin j6usaalis
(viiheke), teen muud sportiveel (vdheke, et
lihtsaltvormis olla), tegelen vene autodega
(putitamine ja siis ralli koos s6pradega), tege-
len tsiklitega, panen pidu 1-3 korda kuus...
Mido qrvqb reqqloinetesf
Parajad kirved
Mison lemmikqine
Laulmine - siiani on seal "magada" saanud.
Mido loeb
Vahel harva vihikust konspekti, ka TM,
Arvutimaailm ja SL Ohtuleht.
Kuidos poeb
Reeglina ei poe, vaid iitlen vdlja, mida arvan.
Kuid olen kuulnud: a) "Opetaja, te n5ete &ina
kuidagi noorem vli l ja. Mis ndokreemi te
kasu ta te?  M ina  kasu tan  N ivead . "  b )
"6petaja, ma tegin tdna k6ik kodused ttiiid
dra." c) vahel on aidanud (ti idrukutel) ka
nutmine.

Kaspar Lauri maa
Miks vqlis iust Reooli
Kuna tahan tugevat haridust
saada ja minna edasi tilikooli,
mitte olla mingi kiik-miikven-
nike.
Mido teqb
reqolkoolist
Tean, et see kool on (suhteli-
selt) ilus kool, et 6psid on kar-
mid - tegelikult ei tea ma
praktiliselt midagi. . .
Mido orvob reqolkoo-
list/reoqlikolest/
f roditsioonidest
Kdigest arvan head, ega mi-
dagilaita kii l lpole.
Missugusel iuhul
itiroks reoqlkooli
mohq

Kui ma teaks kuskil paremat kooli.
Midq oruqb kqlsete
korrqldusesV0lesqnnete
rqskusest
Katsete korraldus oli OK. Vtiga hbsti oli paika
pandud see klassidesse ri ihmitamine. Ules-
anded olid i ipris rasked. Paar ennemuiste
kasutatud valemit ei tulnud meelde.
Kuidqs i i i i  omo tulemusego
kqtselelrohule
Eij l i l inud vHga rahule, sest nagu iieldud,
unustasin ma paar lihtsatvalemit:ira ja arva-
sin, et sisse ma ei saa, uskusin, et teised kiill
ni i "loll id" eiole ja panevad ikka miii ida.

Kus kdis p6hikoolis
Kuusalu keskkoolis

Maria Valdma abiturient
Mido sq qrvqs enne io mido
qrvqb n0Ud Reqqkoolisf

Kuhu veel kotseid regi
Westholmitegin ka
Kuhu kqvolseb peole keskkooli
6ppimo minnq
Pedasse v6i Georg Otsa. Otsa laulmist, aga
Peda suhtes pole veel otsustanud. . .
Miks i i i f i isvqnq kooli mqhq
Mingilootus oliuut ja huvitavat kohta leida,
paremat.. .Vana keskkond tiiijtas era.
Missugusel iuhul iritoks
Resqlkooli mqhq
Kui peaksin kolima kuhugi lira
Miks volis iusl Reoolkooli
Maine on ikka tunduvalt parem kui West-
holmi oma. Mitte keegi, kes on Westholmis
kli inud, eiole suutnud midagihead selle
kooli kohta tielda. Loomulikult valsin siis
Reaalkooli.
Mido leqdis enne Reoolkoolist
Tasemel kool. Uks sugulane kii l l  kdis siin
koolis, kuid temaga ma sellelteemal eriti ei
suhelnud.

Enne, et on kesklinna kool, eli i tkool, et ei
tea, mis kiill siin on...Tegelikult on kool na-
gu kool ikka. Opetajate ja 6pilaste vaheline
suhtlemine on v6ib-olla natuke teistsugu-
sem kui Kuusalus. Positiivsed hinnangud.
Mido fegi vqnqs koolis 0hisondli-
kult kqsulikku
Ei teinud midagi. Segasin tunde, laulsin
kooris.
Millego regeleb Reqqlkoolis
Laulan, segan tunde, rikun kodurahu...
(naerab)
Millego 0ldse legeleb
Laulan, kirjutan natuke. Kuulan ka muu-
sikat, maailmamuusikat... Mida inimesed
on ii ldse vli l ja m6elnud...
Mison lemmikqine
Kirjandus. Mata oleks ka kui aru saaks. Kui
aru saan, siis on vHga l6bus.
Kuidos poeb
Laulan htisti malbelt. Vaatan 6petajale silma
(naerab)... Ma iir itan mitte pugeda, kuid

m6ned ikka mainivad, et ma laulan ilusti. Aga
t6estima eiole thtnud kellelegipugeda. Pu-
gemine on n6me tegevus...
Mis orvqb reoqlqinetest
Ajutoit. Peab olema. Peab ju m6tlema. Pdrast
on muidu kuiv, nii et krObiseb. Muidu oled
nagu kaloss nurgas, et vaatad, mis toimub.

Ja mitte midagieiarva, m6elda eioska, midagi
kasulikku teha ei oska.
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Tarmo Rasman
Kus kriis p6hikoolis
P6hikoolis kliisin Tallinna Saksa Giimnaasiu-
mis (see Mustamde oma, mitte see Kadrioru
oma .. tihti aetakse segamini)
Kuhu legi peole Reoqlkooli veel
kqtseid
Peale Reaalkooli tegin katseid ainult Gustav
Adolfi Gi.imnaasiumisse, kuid sinna ma sisse
ei saanud.
Kuhu io mido kovotseb peole
kesk-kooli edqsi 6ppimo minnq
Hmm.. peale keskkooli arvatavasti Tehnika-
ii l ikooli mingit informaatika haru 6ppima
liihen.
Miks otsustqs vonosl koolisl tiro
rul lo io muiole minnq
Vanast koolist otsustasin dra tulla, kuna seal
stivendatult saksa keelt 6petati, kuid infor-
maatika puhul kuluvad reaalained rohkem
5ra kui v66rkeel, seega otsustasin Reaalkoo-
litulla.
Miksvqlis iust Reooli
Hmm.. mul oli nii ehk naa plaanis minna ku-
hugi stivendatult matemaatikat ja fu iisikat
6ppima, kuid kui mul oleks valikut olnud
oleks ma siiski reaalivalinud, kuna siin mul
i isna mitmeid tuttavaid juba varem ees on
ning see on minu meelest koolivalikul samuti
p5ris m6juv argument.
Midq teqb reqolkoolist
Kui aus olla, siis erit i midagi ei teagi peale
selle, et seal reaalainete si..iva6pe on. Kooli
ajalooga pole tutvunud igatahes.
Midq orvqb reoqlkoolist/
reqq likqlest/trod itsioonidest
Hmm.. mis ma ikka oskan arvata. Need
reaalikad, kellega kokku olen puutunud, on
endast siiamaani peaaegu k6ik hea mulje
jHtnud, koolitraditsioonidega ei ole ma aga
peaaegu i.jldse kursis, nii et ei oska aruamust

avaldada nende kohta.
Missugusel iuhul
iiiroks reqolkooli
mqho
Aga miks ma peaks ta iildse
maha jiitma? Ma ki.illp6hjust
ei nde, vabatahtlikult igata-
hes vist ira kiill sealt ei lli-
heks, sest endajaok ma pare-
mat vdimalust kuskil ei nlie
hetkel.
Mido orvqb kotsete
korroldusest/0les-
qnnelesl
V6 r re ldes  Gus tav  Ado l f i
Ciimnaasiumiga oli katsete
korraldus i isnagi hea, i i les-
anded aga olid tiba rasked,
aga eks see nii peabki olema,
Reaalkooliu siiski. Uleti ldse.. siin nagu hobisid ja asju m6el-

dud? Vabal ajal l6hun aktiivselt oma arvutit
ja istun jutukates (chatomaan .. ple midagi
teha..:( ). Spordi koha pealt tennist mdngin
ja talvel mdgedes suusatamas k5in. Ulmeraa-
matuid loen veel aktiivselt. Ongivist k6ik.
Midq qrvqb reqqlqinelesf
Ju ma neist ikka hdsti arvan, ega ma naljapd-
rast Reaalkooli ei tule. Uhes6naga meeldivad
nad mulle, huvitavad on. Igatahes huvita-
vam kindlasti, kui ajaloos mingite siindmus-
te 6ppimine nditeks.
Mis on lemmikoine
Eks need matemaatika ja fiiijsika ole. Fi.iijsi-
ka isegi natuke rohkem, seal saab igasugu-
seid huvitavaid fakte teada ja muidu l6bus
tund ning mul need m6lemad suhteliselttu-
gevad kiiljed kah.
Kuidos poeb
Pugemine.. mingi m6tetu asiju, ise seda ei
tee, pole vajadust olnudja ei oska teile kah
n6u anda.. vot

Joosep Simm

Kuidos icii omo lulemusego
kqtsetel rqhule
Fii i isika tulemustega olen igati rahul, i iks
kahest parimate punktidega tiiiist ju siiski,
kuid matemaatikast oleks ma tahtnud roh-
kem saada. Seal l6id mu toredast p6hikoolist
ja selle saksa 6ppekavadest tekkinud liingad
vlilja.
Mido fegi omo vonqs koolis kosu-
likku
Ega ma seal midagi kasuliku eiteinudkivist,
ma ei ole siuke aktivist, eelistan endale mitte
liiga palju kohustusiv6tta, olen selleks liht-
salt l i iga laisk;)
Millego kqvotseb Reoqlis
legelemo hokqlo
Kui ma eelmises koolis aktivist polnud, siis
ma kahtlen, kas ma siingieritiakivistiks hak-
kan, ma pole l ihtsalt sell ine inimene. Vot.
Millego 0le0ldse tegeleb

Kus so p5llikoolis kiiisid?
Kuristiku G[.imnaasiumis.
Kuhu edosi ltihed?
Tehnikaiilikooli. Enne s6iavtikke ka.
Kuhu veel kqrseid rlgid?
Ainult siia, vanasse kooli oleks hinnetega
ka sisse saanud.
Miks vonqst koolist drq ldksid?
Reaal on parem ja tundus huvitavam. Vend
kiiis ka Reaalis.
Millisel iuhul oleks Reqqli mqhq
icitnud?
Eiolekski.
Miks reqqli vqlisid?
Reaal tundus parem kui vana kool.
Mido Reoqlis kosulikku regid?
Lehte tegin, vahepeal kliisin mingitel koos-

olekutel ka.
Midq leodsid enne Reoqlkoolisl?
Hea kool, reaalained on head.
Midq orvosid enne, mido orvod
proegu?
Enne arvasin, et siin on jube raske, aga te-
gelikult ei olnudki.
Kuidos poed?
Olen lihtsalt tundides kohalja i ir itan 6pe-
tajatega viisakas olla.
Midq qrvqd reqqlqinelesf?
lga inimene peaks neid oskama. Ilma neneta
loogiliselt m6elda ei saa.
Mis on lemmikoine?
Raske ki.jsimus. K6ik need, kus saab kergelt
hakkama,  nd i t eks  muus i kaa ja lugu  j a
kehaline.

abiturient
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k6ik plaanid suveks tehtud olema.
Kes lHheb oma pasast t6usnud ftitiniksiga

rliiikima ajast, kui vellnoored ja lollid oldi, kuid
sell iseid halbu vempe teps mitte ei tehtud kui
meie praegu teeme: muidu poleks nad ju
koguaeg me turjast oma viimase kolme hambaga
kinni (millest tiks juba pikka aega roheline on ja
mis tegelikult hoopis pensionile tahaks minna,
aga ennde! ei lubata, tuleb tdiid teha ja veel
tasutut!). Kes aga hoopis kuskile loodusesse alles
elu elama.

Et aga keegi hirmunultviimaseid 166msaid ja
pdikesepaistelisi plievi kodus ei peaks istuma
(kuigi ta nii vdga tahaks hirmsalt palju veel
6petajatele jutustada - ei nlle ju teisiterye suve,
liihevad Hkkiselle ajaga rumalaks 5ra)kartes, et
iikki keegi kiisitleb teda kooli koridorides ja
avastab, ettegu pole 6ige reaalikaga - puuduvad
suvised plaanid, siis pakuks m6ningaid raha
teenimise vdimalusi.

t \ t
lVluidugi on abiks alati telefon niippu v6tta ja
armsa heiHlega endale tijtjkohta lunidav6i julgel
sammul ise kohale marssida, kuid piit iaks teie
elu veidi kergemaks teha.

17-18-aastastel on vist k6ige kergem tiiiid
leida. lseasi, kas nad enam viitsivad, sest kui nad
veel noored olid... Kel huvi,v6iks ennastpakkuda
nHiteks kas Hansapanka telleriks v6i Rocca al
Mare Tivolisse atraktsioonide piletite miiiiaks.

)  amu t i  vd tab  oo i l as i  t i i i i l e  Ce rese
aianduskeskus, mis asub Harku j l irvel- Paldiski
mnt.-lt keerata peale Harku j5rve paremale ja
s6i ta tee 16ppu.  Seal  ndi tavad teevi idad
Aianduskeskuse Cerese poole.

Ti j i jks on peamisel t  ta imede hooldus -

potitaimede rohimine, kastmine, vdetamine,
i . imbe r tds tm ine  j ne .  L i saks  se l l e l e  ka
haljastustcii idel abiti j i j l isena osalemine - labida
ja rehatririd.

Tiiiipdev algab 7.30 ja l6ppeb 16.30. Hooaeg
kestab kii l l  april l ist oktoobri l6puni, kuid saab
ka l<uude kaupa teenida.

Hooldusti it idel pole vanus piiranguks aga
soovitav on iihendust v6tta, kui vanust vdhemalt
12-14.a.

Palk on suhteline ja s6ltub suurel mdHral
tciiitajast endast, tema hoolsusest, millise tiiiiga
ta parasjagu tegeleb jne. Aga keskmiselt on
brutopalk 3000-4000 krooni.

Kelhuvi, see helistagu telefonil 6575372v6i
saatku e-mail ceres@ceres,ee

TOe I i  ne 1 16. lennu reaalklassi 6pi la-

af eef t-:d,: i . lahendanud tundides' iihtki fotoefekti iilesannet.
f U U S i ka - aga riji i ajal ei tekkinud kel-
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Reaali Hermafrodiit

Kuiffi fuBndlatkstlryondu&d
Mets vdbises ja vabises, lehed puudel tegid

saltosid ja muutusid pisitasa rohelisteks, ke-
vad oli klies. P6lenud siil kliis tdhtsa ndoga
ringi,m6mmibeebi keetis endale teed ning
kii lakas vesirottki nHis 6nnelikuna - ta oli
leidnud Suure Tamme alt oma noorusp6lve
punase kaelarliti ning kandis seda niiiid uh-
kusega iimber aegadega rasvunud kaela.
Sipelgad, kes olid kaksteist aastat ringi liiku-
nud nina 6pikus ja suurematelt metsaelani-
kelt tarkust ammutanud, valmistusid l6puks
ometi6pinguid l6petamaja suurde ellu as-
tuma.

Ja 6ige pea see pdev tuligi, miltargad si-
pelgad koguti suurde kuivanud porilompi
pidulikult kokku, p6lenud sii l  astus nende
ette ning pidas pika-pika k6ne, kus rH5kis,
et sipelgad on niiiid targad ja valmis eluks
ja kui tublid on, saavad kunagi samasugus-
teks, kui siil iseja rddkis, kuidas noorusp6l-
ves tema veel pisikese siilina oli naabrinaise
Mukiga sealsamas porilombis hullamas klii-
nud ja rtilikis ja rdiikis ja riilikis. See olit6si-
selt igav k6ne. Igavuse leevendamisek tassi-
sid sipelgad hammastega k6rvalt sarapuu-
p66sa tagant sitta ning katsid sellega
omaenda k6nest uniseks jddnud haigutava
sii l i .

Ldksid sipelgad siis, tarkused k6rva taga,
metsast vHlia 6nne otsima. kuid edutult - ei

"Va i kse l t  l i i gu tas in  j a  vdga  ha i s t i
r aua  koh ta .

ofl\ ./f\ r-*t ofl( 
",f\ 

f-*\

Vabdndused I

olnud p6llu pealgi neil miskit teha oma
kvantfiiiisikaga, molekulaarkineetikaga ega
liimesteoreemidega, ikka leidsid nad tiiiid
ainult sitalaotajatena.Ja nad nautisid seda,
m6nuga kr6mpsudes tassisid nad sitta igase
nurka, igasse prakku, lauldes samal ajal
hiimniks kuulutatud popurri id "Maa tuleb
tdita sitaga".

Uhel p?ieval tuli nende sitalaotuslaagrisse
metsastvana tuttav Maigutav Hobune, kes
haiglast oli just uued proteesid saand, mis
ei olnud kiill p5ris parajad ning p6hjustasid
seepdrast sipelgaid vligagi l6bustavat suu-
akrobaatikat. Aga viiiirikat hobust see ei
kohutanud, ta kliis sipelgate seas ringi, mar-
keeris i.iles nende sitalaotust ning tegi sellest
koondeidja kordas sipelgatele, kui targad
nad on ja et nad peaksid midagi tegema,
kus nad oma teadmisi saaksid dra kasutada,
kuid sipelgad ei osanud muud teha kuisitta
tassida. Nad teadsid kiill, kuidas leida pseu-
dopoliiplaanse maatriksjada liikmeid ja palju
on seksika shinjooniga karihiirel kromosoo-
me, kuid ainus kasulik asi, mida sipelgad ka-
heteist 6ppeaasta jooksul olid omandanud,
oli taevast alla sadava linnusita nurkkiiruse
leidmise oskus.

Agaramad siplegaist asutasid aga uue ja
parema kooli, kooli, kus 6pitakse ainultvaja-
likku - Huugametsa Sitalaotuskolledzhi.

!a U,ri ii65lirg i f ihl skonfi b,, eeS,,o ** : ei L
mises lehes avaldatud vibanduste pH-
rast. Me enam ei tee.

Reaali Herrnafrodiit Vulistaja, Kr6bistaja
ja P6ristaja: hermafrodiit@hot.ee
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Reaalkooli kodukord
Seoses koolis endiselt lokkava masenduse-

ga ning p6hjendatud hirmuga, et tuleval
6ppeaastal suurtmidagi ei uuene, avaldab
"Reaali Hermafrodiit" omapoolse visiooni
6pilass6bralikust kodukorrast.

1.6pilane on joobes 6ppetii i i  alguseks.
2. Koolis juuakse 6lle, limunaad on garde-

roobis.
3. Mittejoomise p6hjused teatatakse

aine6petajale.
4.6pilase esmaseks kohustuseks on kor-

ralikult jooma dppimine. 6lle pruukimisest
ei puuduta.

5. Pdhjusega puudumine:
-Kooma
-Deliirium
-Kodune suuremat sorti lHbu
-Osalemine linnalise v6i vabariikliku tHht-

susega li ibudel, 6llekonkurssidel v6i 6lle-
v6istlustel.

6. Lapsevanema t6end p6hjendab kuni
kolmetunnist kaineolekut. Enam kui kolme-
tunnist mittejoomist p6hjendab liiga suure
ioobe korral arstit6end.' 

7. Opilane on kohustatud kaasva v6tma
igaks tunniks vajalikud 6lled.

8. 6pilane jdrgib esi6lles6bra eeskuju ja
joob i.ildtunnustatud normide kohaselt.

s. UtAlunut lahkub 6pilane vahetunniks
klassist, giimnaasiumi6pilastel on lubatud
6lle klassis libistada esi6lles6bra loal.

10.Opilane kannab hoolt puhtuse eest
tt ihjades pudelites. Iga 6pilase varustusse
kuulub pudelihari. Seinte, uste, akende, toa-
taimede ja kooliinvetari mii?irimisel ja rikku-
misel 6pilane naerab.

1 1. Kooli peatrepil liikumisel kehtib reegel
- parem kHsi pudelikaelal, ki i lgtreppidel
juuakse: Estonia puiestee poolsel trepil Saku
ja algklasside maja poolselTartu 6llesid.

12. Opilane peab j5lgima, et ta ei takistaks
teiste joomar66me. Reaalkoolis p6randal ja
aknalaudadel niisama ei istuta, pudel peab
kdes olema.

1 3. Ttihju pudeleid ei tohi asetada kohta-
desse, kus nad teistele jalgu jddvad.

14. Vahetund on peaparanduseksja pude-
lite avamiseks - ei hliirita kaasjoojaid.

15. Koolis kui akadeemilises asutuses on
6pilane puhtalt ja korrektselt riides. Pidulikel
siindmustel kantakse kaasas kuldset avajat.

16. 6llevdliste probleemide ja muredega
piitirdutakse k6igepealt klassijuhi poole.

17. Reaalkooli 6pilane ei tarvita pohmel-
liravimeid.

18. Opilane on iga 6lle vastu viisakas ja
suhtub lugupidamisega k6ikidesse 6llemar-
kidesse (teMtab neid k6iki siigava lonkuga).

19. Vanemate 6lles6prade i.ilesandeks on
tutvustada 6llejoomist noorematele ja olla
abiks 6llekarjasele.

20. Klassikorrapidaja i.jlesandeks on hoo-
litseda selle eest, et tunni l6puks oleks k6ik
pudelid tiihjad.

2.1. K6iges kehtib p6him6te: LONKS PU-
DELIJA PUDEL LONKSU EEST!

Polma ostab uut autot :
Ananiiiimseks jliHda soovivate allikate vditel plaanib
Tallinna Reaalkooli direktor Gunnar Polma osta uut
autot.Juhuslikult on suve hakul Gis saamas ka
Reaalkooli Sihtkapitali kogumise fond, mille
asutamiseks juba siigisest saadik vajalikku sadat
tuhandet kooni kogutakse. Et teada saada, kas see
raha ka.siigist ndeb, tuleb kannatlikult uue 6ppeaastanl


