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Kas Reaalkool peaks
olema poistekool?

ar

)eda artiklit poleks siin-
dinud, kuimeie kooli 120.
aastapdeva aktusel Estonias
poleks iihes ettekandes
(teemal'Arvamus Reaal-
koolist") vdlja iieldud m6-
nede vilistlaste arvamus, et
Reaal tuleks muuta poiste-
kooliks (nagu ta oli algus-
aastatel).

Sellele avaldusele jdrgne-
sid suhteliselt vastakad
emotsioonid - eestpoolt ri-
dadest piiiidis i.iks (iiksiKiri-
tajast vilistlane) aplodeeri-
da, kuid tagaridadest, kus
istus meie lugupeetud abi-
tuurium (peamiselt mees-
soo esindajad), summutati
6rn hdlileke valjude ohete-
ga: "Ei, palun EIII!"

See selleks, kuid jiirg-
nevalt anname Teile ltihi-
kese iilevaate kooli peal
ringi luusivate 6pilaste sei-
sukohast antud problee-
mile.

ar

)uu, 
"n.rus 

oli iillatu-
sest iimmargune - milleks
selline kiisimus? - loomuli-
kultei peaks Reaali 6pilased
olema ainult poisid! Kom-
mentaare oli mitmesugu-
seid: poisid vastasid ena-
masti, et ilma ttidrukuteta
oleks koolis kole igav, po-
leks midagi (kedagi) vaada-
ta ja pealegi, kellest koos-
neks siis Reaali Poisiv6luv

naiskond? Kas poistest?
"Ega me mingid peded

pole!" teatas seepeale iiks
kindlameelne noorsand.

Siiski pole k6ik aadama-
pojad viimasega iihel mee-
lel - kak noormeest, kelmi-
kas siide silmis, iitlesid jul-
geltvdlja oma seisukoha, et
neile just poisid meeldivad-
k.

T
I  i i ta r lapsed le ids id

k6ik i.iksmeelselt, et poiste-
kooliks muutmine oleks
tliielik sooline diskriminee-
rimine (vaadake ette, vana-
meelsed - meie koolis on
mdrkimisvlidrne hulk s6ja-
kaid nais6iguslasi, kes leid-
sid, et poistel pole iildsegi
mitte suuremat 6igust kdia
niiheas koolis!).

Ek see oli esimene reakt-
sioon ning paljuski tingitud
suurest murest: "Mis siis
meist saab!" Samuti mdrgiti,
et kool on tdnapiieval siiski
m6eldud m6lemale soole ja
pealegi oskavad meie kooli
nupuneiud reaalaineid ko-
hati poistest pareminigi.

t /
l\uigi suur osa ei pida-

nud Reaali poistekooliks
muutmist heaks ideeks, oli
ka iiksikuid erandeid, kes
leidsid, et ti.idrukud sega-
vad 6pinguid, juhtides jul-
malt tHhelepanu 6pingutelt
k6rvale - pilk jd5b pidevalt

pidama.
S a m u t i

oleks poiste-
k o o l i k s
m u u t m i n e
v6imalik, kui
k6rval oleks
t i i d r u k u t e
kool.

M6nivalla-
tu pakkus
vHlja idee, et
Reaalistv6iks
teha tiidru-
ku te  koo l i ,
kus  nemad
oleksid ain-
sad poisid.

6pilane, kes tuli r66msa
ndoga kontrolltijdlt, teatas,
et kuitiidrukuid poleks, ei
olek kedagi, kelle pealttiiii
ajal maha kirjutada, mitte
keegi ei saadaks enne tdid
e-mailile konspekte, keegi
ei selgitaks keerulist mater-
jali, mitte keegiei...

F
Delnevast peaks selgelt

jdrelduma, et poistekooli
idee on tiiielik ajuvabadus.

Kuid eelk6ige on see jutt
m6eldud t6stma neiude
enesehinnangut, sest on ju
siililegiselge (nagu me 166-
muga mhrkisime ka poiste-
le), gt niinimetatud tugevam
sugupool eisaa ilma meieta
hakkama.

uurisid:
ruuli io silviq
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Nekroloog
Kdesolevaga peame kurbusega/mitte nii suure
kurbusega t6dema, et meie hulgast on lahku-
nud ja teise (loodetavasti paremasse) ilma ldi-
nud Reaali Hermafrodiit, kellele me tema raske
saatuseja liihikese eluea pdrast kaasa tunne-
me.JdHme teda mHletama ja tunneme kaasa
omastele - Lustlikule Kr6bistajale, Energilisele
Vulistajale ja HHrglevale P6ristajale. Kalli Her-
mafrodiidi mdlestusek kutsume k6iki iiles tun-
nisele leinalamangule, mis toimub iikk6ik mis
ajal, soovitatavalt iiiisel magades.

toimetus

o'f*t.f\ fi,

"Meil on elus halvasti lSiinud - me oleme
astunud poliitikasse!" 5p. Kaasik

Op. tinno: "Kas te olete k6ik dpikud tagasi
toonud? I really can't get enough ofthese
books."

Op. Saaret hoiatab 6pilasi: "Tiirklased v6ib-
olla kiituvad teiega natuke pahasti - v6tavad
pea maha. Aga muud ei midagi.

Tulemas presidendivalimised ! ! !
Et mitte dratada asj atuid

lootusi, on ilmselt aus kohe
iira oelda, et tegu ei ole mit-
te kordusvalimistega Eesti
Vabariigis, kuigi iihe teatud
tlihtsa ameti omaniku v6iks
otsekohe julgelt pensionile
saata ning noort ja viirsket
verd asemele muretseda.

Presidenti hakatakse
valima hoopis meie koolis,
sest Paavo Pauklin, kes
enne neid kohustusi tiiitis,
l6petas kevadel kooli.

Uue presidendi valib
REK (Reaalkooli Esindus-
kogu) piihapiieval, 28.
oktoobril. Selle puhul

sSidavad bad bussiga min-
gisse kohta, ldhevad sau-
na, soiivad k6hu ti i is' ja
kuskil vahepeal otsustavad
muuhulgas ka dra, kes on
see k6ige 6igem isik Paavo
rasket tood iile v6tma.

Soovime kandidaatidele
edu! !
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laPPIIl l l l ,  AHISTATKSE!!!!Ua seekord on dpe-
tajad ja 6pilased iihel pool. Meid ri jndab uus
seadus. Nimelt on ni.iiidsest keelatud nddalava-
hetuseks 6ppida anda, esimesel javiimasel tun-
nil ning reedelja esmaspdeval ei tohi olla kont-
rolltt i id!! Kas see pole i i l im lollus? Nimetagem
asja 6ige nimega: see on lauslollus. See ju tdhen-
dab, et k6ik kontrollriidd ia kodutiiiid ltikatakse
kokku n5dala keskele!!l! Me oleme ka inimesed.
See mddrus, mis "16petab dppealajuhatajate ja
direktorite v6imutsemise", ahistab ju 6pilasi.
Sunnib meid Sppima siis, kui seadus seda ette
niiebl!

Lf nneks on olemas 6petajad (ka meie koo-
Iis), kes eiravad seda seadustja teevad 6igesti,
kuid alles 8. oktoobri "Eesti Pdevalehes" oli selle-
teemaline jutt, kus dhvardati, et varsti tullakse
koole kontrollima ja vaadatakse, kas k6ik on
seaduspHrane ning kui ei, jbrgneb karistus.

r
Eelkoige reageeritakse lastevanemate ja

6pilaste kaebuste peale. Neid aga olevatjuba
mitmeid. Ma tdesti loodan, et meie koolis i i i l ib
sell ine asi draja siinsed opilased saavad aru, et
kui meil oleks k6ik tiiiid nddala sees, ldheks ndda-
la keskel asi eriti hulluks. Paaristunnid pidid ka
keelatud olema. Kuidas siis viie pHeva jooksul
saab kuus matemaatikat olla nii, et peris iga
pdev ei pea ennast sinna klassi vedama? See
oleks ju jube!!

n
)elle mLiSrusega voetaksegi bra see, mis

meile nagu suure hurraaga antakse: vaba aeg.
See eeldab, et esmaspdevast reedeni me ainult
6pime ja nddalavahetusel oleme nagu linnuke-
sed oksa peal, i lma et meil midagi tarka teha
oleks!!!

N,,r,,r, appi, meid ahisratakse. Ainukesed,
kes uuest mHdrusest kasu saavad. on v;iikesed.
sest seaduses sisaldub ka punkt, kus mddratakse
koolikoti raskust. Seda ei saa aga koolju mddra-
ta. 6pikud tehakse ju ikka kirjastuses jl kinnita-
takse sellessamas HARIDUSMINISTEERIUMIS!t!

L r
N.utsun ii les inimesi i i t lema vHlja oma arva-

must nii siin lehes kui ka ?ikki m6nes kirjas, mida
v6iks miniseeriumi saata, mina kavatsen igata-
hes kobiseda, ktrni 6iglus jalule seatakse. Kutsun
iiles ka lapsevanemaid, kes suhtuksid m6iswalt
ja eiajaks ndpuga miji jda seadust.

Reaa l i  Po i ss  Ta l l i nna

v a s t u t a v  v d l j a a n d j a
p a b e r i m a j a n d a j a
v?i ike maja & v i i i t lus

vaevan6udev tegevus
Ti id lukute v isadus v i ib
neid tihti l<iiremini eesmdr-
gini I<ui poiste siinnipbra-
selt reaalsem motlemiue

IC, tuarutud voiksid
teada, miks on seebirnullid
vdrvil ised? Kas hil jenr pe-
renaistena pesu pestes
omab see mingi t  tdhen-

1 0 . o k t
1 7 . o k t
1 9 . o k t
2 5 . o k t
3 1 . o k t
1 . n o v

1  2 . n o v
1 4 . n o v

l i l i  m a d i s s o o n
ne le  tamme
cat lyn  k i rna

Reaal i  Poiss i lmub iga kuu mahus 6-8 lehekri lge ja on tasuta.
Reaali Poisi e-mail reaalipoiss@hot.ee

Reaalkool poistekooliks ! ?
I
Liiguvad jutud, et mo-

ned vil istlased soovivad
muuta Reaall<ooli poiste-
l<ooliks. N6nda nagu see
oli I 20 aastat tagasi.Jutte
l i igub ju  igasuguseid.  sa-
h inate l  pole t ih t i lugu to-
sist toepohja all. Kuid siis-
ki.

Kui on soov kool is mi- *3mmk Sm u Hq.As
dag ivdga t6s i se l tmuu ta ,  f t i t i s i ka5pe ta ja  dus t?Kaso lekskasu l i k
siis peab selleks olema l<a teada, miks pole otstarbe-
piisavalt m6juv pohjus. Akki eitliida kool kas mikrolaineahjus mdrga kassi kuivata-
k6iki neid ootusi-lootusi, mis tema 6pilas- da? (Ameerikas olevat ijks koduperenai-
konnal on. V6ib-olla on midagi lasteva- ne seda teinudl) Seebimullide vdrvidest
nemate jaoks paigast 5ra? Vdib-olla tun- pole ehk suurt lugu, l<assist mikrolaine-
dubvil istlastele,etkooli mainev6iksolla ahjus aga kii l l . Hoopis tHhtsam on aga
k6rgem?Akki on ti idrukud poiste poolt teadmine, et loodusseaduste eiramine
loodud REAALI VAIMU iira lcirtsinud?Ja m6jutab oluliselt ka inimestevahelisi suh-
nij i id tuleks neile jalaga anda? teid. Paraku mitte oositiivses suunas. Kas

Olen siigavalt veendunud, et kooli psiihholoogv6iks (peaks) tundma loo-
i. iheksolulisemaksi.i lesandeksontagada dusseadusi? Kas fi i i isik v6iks (peaks)
igale opilasele V0IMALIKULT volH.lEre- rundma psithholoogiar? Arvan. ei t ingi-
ldhedane areng. Selleks ongi vajalikud mata.
erineva kallakuga koolid. Muidugi eeldu- Minu arvates tagab meie kool palju-
sel, et neid on v6imalik rajada. Tallinnas dest teistest koolidest m6nev6rra p6hja-
on. Kas Reaalkool suudab tagada iga te- l ikuma arusaamise loodusseaduste ja
ma dpilase v6imetelhhedase arengu? Vist inimhinge vahelisest seosest.Ja seda aru-
mitte. Selles pole aga minu meelest sijiidi saamist on vaja ka naistell Olgu nad siis
siin tegutsevad ti.idrukud. Ka poisid mit- parasjagu hlilli kiigutamas, algklassi6pe-
te.V6ib-ollapeaksidkoolinimekirjasole- tajana mudilastele tdhti kirjutamas,
vad 6pilased-6petajad ldhtuma lihtsast ooperiaariat esitamas v6i vastun-reelselt
tdest - meie kool piiiiab anda loodustea- Riigikogu saalis hddletamas.
dusl i l< l<u mot te laadi .  Meie Jumala l<s t  t
peaksid olema loodusseadused. Viimaste lVla ei nde t6siseltvdetavat p6hjust,
vastu aga ei saa i ikski inimene. Meie miks ei peaks ti idrukutel olema kohta
m6ttelaad peakski tdhendama seda, et Reaalkoolis. Mees6petajana ei saa ma jdt-
me ei tohiks end pidada maailma nabaks, ta mainimata, et lisaks vaimuilule on vaja-
i j l irnuslikeks indiviidideks, kes peavad likkasilmailu.Olenkogenud,ettummad
end oma kaaslastest peajagu paremaks. valemid naeratavad vdgagi tihti sbrasilm-
Me peaksime m6istma p6hjuse ja tagajdr- setele tiidrukutele.
je vahelist seost. Loodusteadusli l<u rnot- ;-
teviisi omandamine on paraku aega- ja Ei poistekooli le!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . : . . . . : . . . . : . . : . . : : : .Reaal iPoissvabandab
Eelmises loomingu lehet<ii l jel Siim S. Jutu garderoobist kirjutas kii l l  Mihkel

Rohtla nime all i lmunud jutt "Vihmase Kama, aga ta ei kii i  mitte l0b vaid 1 1b
suve mdlestus" oli tegelikult hoopis klassis
Hendrik Sova kirjutatud jutt "Kust lapsed Ja viimasel lehekiiljel olnud piltJaanus
tulevad" ning ka see oli esindatud l i. ihen- Sepast polnud mitte m6eldud Polma-
datud kujul. Vabandame m6lema autori propaganda juurde. Jaanus kdis oli im-
ees selle arLlsaamatuse pdrast. piaadilt?iitsa ise, mitte Polmaga.

Reaa lkoo l i  a ja leh t  n r .  2  (33)  ok toober  2001 6pefoiote s0nnipcievod
L i i l i a  K r a v t s e n k o
N o r a  M a l s
l g o r  K a a s i k
T i i a  L u u k
P i r e t  O t s a
A i t a  O t t s o n
E n e  S a a r
Toomas Toomra
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Reportaaz 6petaiate
pdeValt (ka tetgitagused)
putatud saaks. V6imed pan-
nakse proovile teatev6istlus-
tel, v6imlemises ja jHllegi mu-
na Ioopimisel. (Pisut vdhem
andekatel 6pilastel juhtus ka
apsakaid: kes kukkus, kes ei
osanud  munaga  i . imbe r
k?iia...)
10 .35  R i i g i ka i t se  au las .
Leitnant Bruss (Ott, 12c) ja

Joote Kolbviivad 6pilased kurssi riigi kaitsmi-
se p6hi t6dedega.  6pi takse auandmist .
Kiitus 6pilasele Kuurme, kes nHitab ka teis-
tele 6pilastele, kuidas i iks korralik auand-
mine kli ib! Rivilaul"Bold 2in1 raha s6hstab,
pesuloputusest pHdstab..." kostub igasse
koolimaja nurka.
Kui riigikaitse ldbi, v6tab ohjad enda k6tte
Dhea, kes drgitab k6ik mdnusale tantsule.
"lt's raining men...halleluuja...," mbmiseb nii

m6nig i6pi la-
ne ,  suundu -
des 166msalt
j  S rgm isesse
tundi.
1 1 . 0 0  E e s t i
keel 6petajate
Li is i  (T i i t  K. ,
1 2b)ja Aavas-
te ( lnes,  12b)
juhtiva klie all.. l3a 

Opi lased
kirjutavad tiiii
t eema l  "Kas
loomad aita-
vad i.iksteist?"
Tegel  etakse
fonee t i l i s t e

harjutuste ja muude keeleliste probleemide-
ga. Otsustati toetada noori 6petajaid tagsi-
hoidliku abirahaga, tepsemalt 36 krooniga.
Meie 6pilaste lahkus on piiritu!
1  1  . 35  13a  suu r i dub
sijdma. Aga kui hiired
on Hra, siis on kassidel
pidu! Aulas algab t6eli-
ne Reaali Tantsupidu.
T6estame, et ka realis-
tid on tubli tantsurah-
vas!
12.00 Algab v i imane
tund * muusika. Aeg ja-
gada muusikalisi tead-
misika neile, kellele ele-
vant on k6rva peale as-
tunud. Opetajad Juko
(12b)ja Tiit o. (1 2b) tut-
vustavad oma 6pilaste-

Nagu kaks  t i l ka  ve t t ;
k l a s s i  6 p i l a n e  P o l m a

le erinevaid muusikastiile. Selles tunnis on
v6imalus muusikaliste oskustega silma paista
ning sellega saab suurepdraselt hakkama
6pilane Karp. Tirndi kokku v6ttes tuleb tdde-
da, et 13a klass on teatud m6ttes isegi musi-
kaalne, ent siiski naljalembelisem.
1 2.40 Aktus! "Palume t6usta direktor Gun-
nari Pohmaka sissetoomiseks!" Huvitav ja
originaalne!!!Ja nti i. id k6ne - s6na v6tab
amiit ibiekspert Gunnari. Tuleb avaldada
austust eriti teemakohaseja sisutiheda k6ne
eest! Kord on 6pilaste ndidendi k5es,jdrgne-
vad koori etteasteja (hetkel veel 6pilaste
staatuses olevate) 6petajate nditemling. "Kui
mina alles koolis kdisin". Aktus jdtkub Borno-
komisjoni esinaise s6nav6tuga. K?iskkirjad.
Psiihholoogist psiihhopaadi kokkuv6te 6pi-
laste vaimsest olukorrast. Parima "6pilase"
ti i tel rl indab Jaagult (Saukaselt) Jaagule
(Timpsonile). Ja niiiid aktuse k6rghetk - v6i-
mupiruka tagastamine!!! V6im on taas t6elis-
tel 6petajatel. Eks ta nii ole, et kord Piibeleht
allja Westman peal, kord 6pilased allja 6pe-
tajad peal ja vastupidi...

Ning niiiid, thHELEPANU, uus traditsioon!ll
Pudireas k6nnime Sdrgava kujujuurde, et
austust avaldada 6petajatele, kes meie hul-
gas enam ei viibi.

14.15 Bankett abituuriumile ja 6petajatele.
Ai&ih noorematele klassidele. kes hoolitsesid
toitlustamise eest!

Otsi kokku t6mmates tuleb tunnistada, et
olitore pliev! Suued tdnud k6igile korralda-
jatele!!

PS! Opetajate p5eval esinenud tegelased
olid vHlja m6eldud ning kokkulangevused
reaalsete isikutega on puhtjuhuslikud.

R i n g i  l i i k u s  k a  b o r n o k o m i s j o n ,  k e s  t e g i
tdnuvddrset tood, jagades nt i i tsu k6igi le,  kel
k i tsas te  o lude t6 t tu  seda e i  o lnud.
Reede, 5. oktoober. Tegevuspaik: Tallinna
Reaalkool, Estonia pst.6. Segased siindmu-
sed koolimajas. On toimunud v6imuvahe-
tus. Opilastest on saanud 6petajadja 6peta-
jatest "vdikesed" allumatud 13a klassi 6pila-
sed.
8.30 Muidu nii tavapairases garderoobis
va-litseb r66mus elevus. IgapHevaste uniste
"garderoobihoidjate" asemel on illiagarad
ja vallatud ndokesed. Tundub, et k6ik on
pea peale ptiiiratud: koridorides on kommi
stiiimine lubatud, tundides ndtsu ndrimine
lausa kohustuslikjnejne. Kooli on l isandu-
nud ka paar immigranti Aafrikast - ajaloola-
ne ja inglise keele professon Siit-sealt kostub
direktor Gunnari Pohmaka (Siim, 12a)hdiil,
mis 6pilasi korrale kutsub.
9.00 Algab esimene tund. 13a 6pilased
suunduvad t66dpetusse. Opetajad Joote
Kolb (Raido, 12c)js Neeme Nael (Mihkel, 1 2c)
jagavad kasulikke ndpunHiteid lehtedest plir-
ja punumisel. Oodatult ei mtjiidunud esime-
ne tund viperusteta. V?iike vahejuhtum
haamriga, kuid rahvasuugi iitleb, et tegijal
juhtub nii m6ndagi.
9.35 Kolmandal  korrusel  on end s isse
seadnud Bornokomisjon, mis hoiab korda
kogu majas ning teostab 6pilaste kontrolli.
Samas tegutseb ka kooli psiihholoogist
psiihhopaat Maria Celeste Metsik (Kerli, 12b)
ja tema "parem k5si" Paadi Abi (Evelyn, l2b).
Nemad selgitavad vdlja 6pilaste "ai kjuud".
Bornokomisjon, koosseisus: Pamela Andre-
sepoeg e. Pammy (Maarja,12a),Margit Mar-
gusepoeg e. Push (Kadi, 12c), Sexy-lnga (tn-
ga 12c), Bornokunn (Aldren, 12c), Narko-
koer (Madis U., 12c)ja Casanova (tGido, 12c),
viivad esimesel vahetunnil lSbi mingisugust
uurimust sihilikult ebaselgetel eesmHrkidel.
Koostijij tulemusena selgub, et 13a 6pilased
on tublid munaloopijad, l ipus6lme sidujad
ja vdga loomingulised. Vahetunni l6ppedes
kamandab 13a klassijuhataja (pri it R. t 2a)
6pilased kehalise kasvatuse tundi.
10.00 Kehaline kasvatus kooli parklas.
Opetajad Dhea (Age, 12b),Jass gaa[, tZa;.|a
Simpson (Kristjan K.,12a) hoolitsevad selle
eest, et k6igil luudliiked korralikult ldbira-

Polma Pohmakas ja  ' l3a

tan tsuhoos.

U u s  t r a d i t s i o o n ,
m i l l e  k d i g u s  S d r g a -
va  p i i r ja takse .
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,,,ur.r,,,,,,,.ro,,,r,97'lJ/?loomingPaljas 6de!!!
Koik on paljas,
T6de on paljas.

26 , " r r "mber ,  ke l l  19.00 o l i
rahvahulk taas kogunenud Reaalkooli
neljandale korrusele loomingu esita-
mise eesmdrgil. Algas omaloomingu-
6htu pealkirjaga "Paljas t6de". Laval es!
nesid peamiselt kiill 12b 6pilased, kuid
olika teisi. Ohtu lSbiviijaks olitaas Mar-
cus Brutus (passis peaks seisma Tiit
Kuuskmde, aga kes seda teab).

la

Esinesid jdrgmised inimesed: Raca,
kes luges kurbe kirjakesi (pisar tulikohe
silma); Janc, kes tegi kirjanduslikku
eksperimenti; Mati Tald, kellel seekord
polnud juttu lT-mehest, vaid iiks kena
looke paksudestja naistest; loomulikult
astus lavale ka Marcus Brutus ise, kes
rbdkis meile paljastest naistest (k6ik said
targemaks!!) ning oli ka liihijutukesi
s6rmedest ja k6igest muust toredast
siin ilmas (niipalju sain mina aru). Sellega
kahjuks (6nneks) piirnesidki 12b esine-
mised. Lavale astusid Helen, Spookyja
Tanel, kes r5Hkisid meile iihe kavala
muinasjutu, millejiirgi pidid neli ihmist
publiku seast sama geniaalse teosega
viilja tulema (tulid ka!!!). Helen luges ka
omavahvaid luuletusi.

I
Luulet said k6ik ka ise luua: ringi

kliis paber, kuhu oliv6imalik k6ik oma
m6ttevdlgatused iiles tiihendada. Seda
tehti innukalt. Selle paberi sisu on ka
siin k6rval dra toodud, erinevalt origi-
naalist loetavate tehtedega.

Muurikat tegi kogu selle t6epal-
jastuse ajalJaakJohanson, kes oli kaasa
v6tnud nii kitarri kui ka kontrabassi
(koos mdngijaga ja puha!). Esitati mit-
meid laulukesi, mis heakskiidu teenisid.
Viimasena saabus "vaba lava", kus teis-
te seas esines ka Siim S. Rohtla (tuu mees,
kes varem neid 6htuid ldbi viis). Loeti
igasugust luulet ja proosat, Asja 16-
petas loomulikult sriiiming ning tee-
jooming.

ar

)elleaastane kogunemine erines
vdga eelmise aasta omadest, kuid koigile
paist is  meeld ivat  se l l ine omaloo-
mingudhtu, kus oli tunduvalt v5hem
muusikat ja rohkem muidu loomingut.
Vot nii!!

Miks rdHgime kii l lpaljast 6est
Kui jutt on elust enesest?
Kas pole siis t6esti nii?
A eile oli teisiptiev...
Miks ei leia ma sind enese k6rvalt
Miks ei ole sind siin-ma ei suuda enam...
Ma vajan sind kuivett, 6hku ja siia
Oh, ma tahaksin sind just praegu...
See muusika mu meeli justkui hurmaks;
Kuid ei! Ma ennast petta kiill seekord ei lase!

See kunagi tundus nii jube
See kunagi tundus nii hirmus
Kuid ni.iiid...
On asi hoopis hinnas!
Sest see on tdde-paljas t6de
No jah, aga siiski peab ka taha panema.
Ning rdndava sibula ideelist substantsi
Kui elutut rlime alati austama
Sest see t6de on n6nda paljas
Nagu rdim kapsaaias
On Soovik nii maias

...Seal - seal, kuhu kHsi ei ulatu,
Ka seal - seal pole keegi nii alatu

Ai dummer ger gommer ger

Omalooming, omalooming, ise tehtud asi
Jutt, luuletus, tants, laulja pil l imees
Hea, et Otsa Piret meil midagi teha lasi
Tlina 6htul voodis k6igil 6nnis tunne sees
Mul on ka ninas mddapunn
Vbl jas on vArv i l ine ja  k i . i lmad l innud
lendavad

Reede ei ole esmaspbev! Vist!

Roheline ti ik, roheline ti ik
Konnad rohelises ti igis-minu s6brad

Piibel on kirjutatud inspireeritultjumalast

Lasud k6lasid seekord vaikselt,
Peaaegu nii vaikselt, et neid ei olnudki

Roni k6rgele, kui saad, sest aega on vbhe

Kartul on mullane
Tahtis minna putkasse
Ajee-see on minu viimne headspin!
Tere-tere vanapere
Karu pani dra
Ning rannal me siis tegime seksi
Ei noo ma armastan sind ka
No keda see huvitab?
Ahaa, pHevad pole vennad!!!

Uks sai maksis kolm hdsti pikka paid.

Paljastatud t6de: t6de on paljas (nli i t leja
m6tleb ja hakkab naerma)

Jah, mitte minu lugu

Karga porri karga porri
Seal on teine rebane
Ja kerrom komkom

Ja siis, kui kurkja kaalikasja porgand
Kahekesi koos
Olid joomahoos
L5llasid nad, kuni pandi purki
Et saaks varsti hapukurl(i
Sisse tr-rl i  muusik ja ta s6ber Vana Toomas

Paljas t6de v6i ri ides vale,
Kumb on parem, vahet pole.

Jutus oli m6te sees?
Sellest aru saab aint i iks mees...
See mees ongi see sama mees,
TAnu kellele oli jutus mdte sees
M6tet pole...
Ainult paljas t6de...
Kuid mis siis teha, kui m6tet pole?

Ja on vaid paljas t6de
Paljas t6de, paljas t6de, paljas, paljas
Tdde peabkiolema paljas, nii paljas

Paljas on kdsija jalg ja t6de
Paljas on mees, kes veidike s6ge
Paljas on naine, kes on tema 6de
Paljas on jumalja paljas on tdde

Kapsauss isukalt joi kartuliputru
Edgarja Laaripoiss ka
Kaugelt nurgast kostus kurba nuttu
Mis siis ikka, mina ka!

Jlines nligi kuu pealvalgust ja teadis
Et seal on elu, hea elu.

Ka suvi tuli ruttu
Ilma, et talv oleks dra
Ka juurviljad lHksid tuttu
Ja tira s6i nad mdra
"Elu on i lus,"  n i i i i t les p6der
Hunt ka teadis seda, 6de
S6na sekka iitles reir.ruvader
See, see on paljas t6de

Sinililled nutavad titisel

Ja puud otid ka
Ja lehmad olid
Sest  peale s ibula s i j i jmist  on n i i  armas
suudelda
Ta l6hnas nagu vanaema rohukapp...mmm
Ma nuusutasin neid m6lemaid
Ara enam vaata mulle otsa
Sa oled nagu marineeritud seen
Aga mis sest!
Parem k6ik GET LOSTI

See ongi see vahva luuletus, mille autoriks on k6ik

omaloomingudhtul olnud isikud.coflyn kirnq
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Kolmanda planeedi
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veikesedsaladus ', '

naljakaim
unenigu

Keegi ei tea, kus see kol-
mas planeet asub. Kes seda
otsima on lHinud, pole ta-
gasi  tu lnud.  Arvata l<se,  et
seal  e lavadrohel ised pu-

naste laikudega erekollaste
s i l m a d e g a  e l u k a d ,  k e s
si j i jvad tu ld ja  vahel  ka
inimesi. 79 000 aastat on
sellest mcicidas, kui viimane

in imene seal kdis ja si ia-
maaani pole tagasi tulnud.

honnq-liiso m6tus
lVo
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Reaali 6pilased -

edukaimad miiiigimehed.
t/
l \ndlasti olete te koik tl ihele pannud, et

kevadel kdivad vdikesed kooli6pilased linnas
ringi ja miji jvad,,kevadli l l i", mil le miit igist
kogutud raha l6heb heategevuseks.

11

)e l le l  kevadelkoeutud raha lSks l i iku-
mispuuetega laste toltuseks. Kevadli l lede
miii jmine sai alguse 1907. aastalja on iga
aastaga jHrjest populaarsemaks muutunud,
eriti viimastel aastatel.

Niiiidseks on muutund see Iausa koolide-
vaheliseks v6istluseks. Heategevast kevadlil-
lemi.i i igist oli 2001. aastal kokku laekunud
207 918 krooni, mis on pisut suurem kui
eelmisel aastal.

Sel aastal oli edukaim Tallinna Reaalkool,
kes kogus kokku 1 8 270 krooni, sellest 800
krooni sai kool endale plaastrite ostmiseks.
Teine oli Liivalaia Giimnaasium 12 479 kroo-
ni ia kolmas 37. Keskkool 12 343 krooniea.
Uhegi teise miii. igis osalenud kooli tuluiei
i i letanud l0 000 krooni.

) i inkot t . t  main i l<s 5ra 5 par imat  l i l le-
miiiijat Tallinnast, kes k6ik osutusid Reaal-
kool i  6p i lasteks:  Si im Sipelgas,  Johan
Kask,  Mart  Zubairov,  Kadi  Tuum ja
Mar i - l i i s  Raudsepp .

Eril ist tbnu avaldame ka Reaalkooli 23-le
6c klassi 6pilasele: Anneli All ikmaa, Anni
A rm,  S ten  H i i ne rson ,  Johan  Kask ,
Mar ia  La invoo ,  Ke ld i  Leo l ,  Maar ja
Lubi ,  Maar ja Mt ie,  Lot ta Ojaver ,
Annamar ia  Pupa r t ,  E l i sa  Puu rand ,
Rebeka P6ldsam, Erik Raig, Mari-Liis
Raudsepp ,  E rgo  Sa lumde ,  A rdo
Seepter ,  S i im Sipelgas,  Grete S66ru,
Gerda  S i i l l a ,  Mar t  Zuba i rov ,  T i i na
Tartes,  Mart in  Truuts,  Kadi  Tuum -
nemad kogusid kokku rohkem raha kui
terve Liivalaia Giimnaasium.

Tbname ka teisi tublisid lillemiii.ijaid: Thiin
Sandel  Kr is t i  Kruuser ,  Anet t  Must ,
Edva rd  L ju l ko ,  Geo rg -Sande r
Mdnn ik ,  Rona ld  V i i n ,  Mar t i n
Rausberg, Meril in Pihl, Kiirt J6udvald,
Na tasa  Maks imova ,  Hanna -L i i sa
Aadamsoon,  Mer i t  P6ldsamm, Ulr ika
Paemur ru ,  K r i s t i i na  Nu rkse ,  Eva
N6mm, Juta Tarmak, T6nn Adermann,
Ave  Lau ren ,  S i im  Sande r ,  I ng r i d
M i i nd ,  Ka t i  Rausbe rg ,  I ng r i d  J6e ,
Ragnar  Kaas i k ,  Kaa re l  Ra i k ,  Mad l i
Ross,  Kr is t i  Rummel,  Eva-Karol i
Remme l ,  Johanna  Aasmets ,  Hen r i
Raska, Rasmus Ligi, Egert-Priit Arus,
Martin Haljas, Marit S6najalg, Kristel
Rumessen,  L i is  Vaino.

Minu

(Seda unendgu ndgi mu
6de)

Olin kooli ees. Vdrava
juures seis isJumal ,  ta  e i
lasknud mind mcic ida.
L6puks leidsin lahenduse
- l6 inJumala maha.

iohonne henriette
kerge 3o

KAPSAUSS

Elas kord i iks ti idruk, kelle nimi oliAnna.
Anna oli tdiesti tavaline tt idruk, aga Annal
oli kummaline unistus - ta tahtis kosmoses-
se lennata. 6igemini I<olmandale planeedile.
Anna vanaema oli rddkinud saladuse, et kol-
mandal planeedil elavad iihe silmaga sinised
olevused, kes armastavad juustu sii i ia. Ja
need olevused tahavad kuule lennata. Sest
need olevused arvavad, et kuu onjuustust
ja oh 6udust, kui need olevused kuu dra
scibksid. Ei taha sellele m6eldagi.Ja sellepti-
rast tahtiski Anna koln'randale planeedile
minna,  et  nendele o levuste le aru pdhe

onni lepik 2o
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Kolmanda planeedi sdladus

panna! ondro heinot 4q lindq rqskq & korin kukk
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KIRTAKE HUVITATUILE
Niisiis on meil koolis praegu tegutsevaid viiitlejaid

terves keskkoolis. P6hikooliski leiab m6ne. Tase pole
viiga halb, isegiphris hea. Selle siigise alguses olieelmi-
sest aastast jaanud meile 

.10 
vditlejat. Seda on v;ihe,

OOTAMEJUURDE!!! Eriti on oodatud p6hikooli 6pila-
sed, alates seitsmendast klassist nbiteks. Aga kiimnes
klass on sama teretulnud. Kes tahab keed kiilge liii.ia
v6i on muidu huviline, tulgu ja rliiikigu endast. Niiiteks
eesti keele 6petaja Liis Aavastele v6i Catlyn Kirnale 1 1 b
klassist. Ootame siis k6iki huvilisi!l!

tekkealuseks on Briti parla- lusformaati, kus otsestvdit-
mendivditlused.Sellestajast lust kui sell ist ei toimugi.
on sdilinud ka m6ned esma- Tegemist on iiksikk6nedega,
pilgul eriskummalised reeg- kus erinevate reeglite alusel
lid, millest allpooljuttu tuleb. antakse vditlejatele teemad

Oma p6hil iselt olemuselt ja kus nad siis m6ne aja pii-
on parlamentaarne vtiitlus rast peavad esitama oma k6-
ehk vliitlejate k6nekeeles ned antud teemadel. Eelk6i-
parli iisna standartne - kaks ge arendavad need formaa-
v6istkonda, kus kumbkikait- did kiiresti korraliku struk-
seb oma v?iiteid ja pii i iab tuuriga k6nede koostamise
iimber lijkata teise omi ning oskust. Kuna oma seisukohti
vaitlejate kdnedel on suvali- on ka iiksikkdnes loomuli-
sele formaadile omased tun- kult vaja p6hjendada, siis sa-
nused. Samas on ka terve ri- mas kasvab ka kiire kriitilise
da ainult parlile iseloomulik- analiiiisi ldbiviimise oskus.
kejooni. Nendeformaatidegatege-

K6igepealt teemast. Kui lemisekseioletegelikulti i ld-
k6ikides teistes vliitlusfor- se vaja m6ne teise formaadi
maatides peavadvditlejad kogemusi.

H 
".;utur-kohtu vdi t lus

(mock trial) on
Eestis kasutusel
olevatest vdit-
l u s f o r m a a t i -
dest k6ige.kee-
ru l i sem.  Uhes
vditluses osaleb
vehemalt 11 ini-
mest ja enamu-
sel neist on tea-
tud kindlad rep-
li igid, mida nadv i i  i t l usse l t s  kond

liihtuma sOna-s6nalt ette an-
tud teemast, siis parli puhul
on teema t6lgendamine ja
konkretiseerimine (vditlus-
terminiga "kitsendamine")
iisna mcicidapddsmatu. Esial-
gu vditluseks teatatav teema
on ni i  la i ja  i i lds6nal ine,  et
selle i i le vditlema hakata
oleks m6ttetu. See formaat
on saanud tudengite pdrus-
maaks.

r
Ex tempore ja imp-

rokdne on kaks sellist vtiit-

aeg-ajalt lausuma peavad.
Lisaks sellele on ka vditluse
sisuline pool reeglitega tHp-
selt ette ntihtud.

K6ikide reeglite ja keeruli-
se protseduur i  tundmine
muudavadki selle formaadi
j6ukohaseks eelk6ige koge-
nud vli i t lejatele. Samas ei
pea alati jiirgima k6iki reeg-
leid ja niiv6ibkiteha li ihen-
datud variante antud for-
maadist. See on nagu nimigi
ijtleb, selline pilakohus, har-
jutamiseks.
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Retoorika - k6nekunst saialguse juba
Vana-Keekas. Sellel ajal olid vaidluskunsti
6petajateks sofrstid, targad. Kuulsamad
Vana-Kreeka k6nemehed olid Sokrates,
Platon, Aristoteles ja Demosthenes. Kogu
selleaegne viiitluskunst p6hines relativis-
mil ehk sellel, et maailm on muutlikja mit-
meti mbistetav.

Rtoorikat arendati ka Roomas. Seal-
sed parimad k6nemehed olid vaieldama-
tult Cicero ja Cato, kes suutsid oma dema-
googilistev6tetega m6jutada suuri rahva-
hulki.

t.r
l\eskajal 6petati ladina koolides samu-

ti k6nekunsti, peeti dispuute, kus arutati
loengutes ja elus kerkinud probleemide
li le. Samutipeetiju kirikutes jutlusi, mis
sisaldasid endas samuti mitmeid kavalaid
demagoogil isi nippe, kuidas inimesi en-
nast uskuma panna.

Rn"rr"nrr, ja reformatsioon t6id
kaasa uusi teemasid, mille iilevaielda, sa-
muti vastureformatsioon, kus tegelikult
voidetigiju rahvast iihele v6iteisele poole
just heade k6nelejate abiga, kes oskasid
oma usku paremini kiita.

N,' o,O. ajalooga ongi vaidlemine,
parlamentaarne vditlus tekkis aga juba
.17. 

sajandil Inglismaal. Siiani on vdidel-
dud tile maailma igasugustel erinevatel
teemadelja tehake seda kindlastika edas-
pidi.

Siia piai tulema jutt vditluse headu-
sest, selle plussidest. Pidin ri i5kima, kui
palju uusija huvitavaid sdpru selle kaudu
saab. Bla-bla-bla. Tegelikult: miks vliidel-
da?

R,rU,r,n mirme meie kooli vliitlejaga
ja jutt tuleb niiiid hoopis teine. Miks mina
ijldseviiitlema hakkasin, sellel oli kaks pdh-
just 1) mulle meeldib hullult vaielda ja
muidu s6na v6tta ning 2) tahtsin tuwuda
uue kooli inimestega. Inimesed tundusid
lahedad. Viimane p6hjus oli loomulikult
tdhtsam. Meie koolivditlejad on s6brali-
kud (ma arvan)ja kindlasti mitte niikonser-
vatiivsed kui mujal koolides.

t/
l\okkuvdtteks - kogu aeg saab hullult

pulli, need k6nelemise kogemused on liht-
salt k6rvalndhtus. lgatahes olen ma Eesti
veidejate seas leidnud igasuseid lahedaid
inimesi. Tirlge, see on pdris huvitav!

Erinevqd vditlusfor-
moodid ehk eri moo-
dused vditlemiseks.

t /
l\arl Popperi vditlus on

New Yorgi Avatud Uhiskon-
na Instituudi poolt vblja tciil-
tatud Kesk- ja Ida-Euroopa
vHitlusprogrammide jaoks
1994. aastal. Formaadi alu-
seks on peamiselt USfu prak-
tiseeritav poli it i l ine vditlus
(policy debate), mida on olu-
l iselt l ihtsustatud. Siiski on
samaks  jHHnud  po l i i t i l i se
vditluse p6hil ine alustala -
t6estusmaterjal. Karl Poppe-
ri v6itluses peab iga argu-
mendi t6estuseks olema esi-
tada t6estusmaterjal. See on
see formaat, mida viljeletak-
se keskkoolis.

Popperi vliitlus on eelk6i-
ge meeskonnamHng, kus
oluline on turniirieelne ette-
valmistustiiii ja samuti koos-
ttjci vditluse kdigus.Teema
teatatakse nddal varem, tur-
niir ide puhul t ihti isegi kuni
kuu aega varem. Peale argu-
mentatsiooni vli l jamotlemi-
se on vaja aktiivset tcitid eri-
nevate kirjalike ja digitaalse-
te allikatega, et koguda piisa-

Me ie  koo l i .  p raegune

valt materjali oma kaasuse
(s.o k6ikargumendid * muu
vdi t luseks vaja l ik  kokku)
toestamiseks. Karl Popperi
vditluses osalevad kaks 3-
li ikmelist v6istkonda, kelle-
dest Uks on jaataja ja teine
eitaja.

r
Edas i ,  pa r l amen taa r -

nevditlus. Kui Karl Popperi
formaat on vblja m6eldud
Ameerikas sealse poli it i l ise
vditluse eeskujul, si is parla-
mentaarse vditlusformaadi


