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Fiiiiniksina tippu..., et sinna ka jtiiida
i iheksas.  Rohkem Kol ledzi
vois tkondi  es ik i imnesse e i
mahtunud. Sellel hetkel oli
k6igile ndha, kes.asju juhivad.
Reaali ja Rapla Uhisgiimnaa-
siumi v6istkond juhtis, eelmi-
ne l i ider, Miina Hdrma Giim-
naasium, olijust Reaal 2-ltpd-
he saanud. Edust tunti teit m6-
nu, sest Reaali esindaja Kaarel
Oja juhtis ka individuaalarves-
tuses. Oodati r66msalt teist
pdeva.

Pdrast neliandat vooru sel-
gus, et ainuke v6istkond, kes

Mdletan, kui alustasin vditlemisega, see polnud siianilaotanud, oli Reaal RyG (neli
olivaid aastake tagasi, Liis Aavaste iitles mul- v6itu), teistel meie kooli v6istkondadel oli
le, et Tallinnas on selles osas juhtkohtadel kolm v6itu. Kui edasi saadi ka kahe v6iduga,
Inglise Kolledz ja Prantsuse Lijtseum. Niiijd olid sansid head.
see enam nii ei ole.Juba eelmises lehes kiide- Adrmiselt veidral kombel
ti meie koolivl i i t lejaid, kes v6itsid karika- l5ks aga Reaal 2 kokku carl
v6istluste esimese etapi. Nii i id v6ib juba RobertJakobsonigiimnaasiu-
rohkemgiteha kuikiita. mi teise ti imiga, lellelt oligi

1 . ja 2. detsember toimusid PHrnu Raekiila saadud see ainus kaotus. Ka
gi.imnaasiumis Eesti meistriv6istlused vditlu- seekord tuli alla vanduda. Sa-
ses. Sinna oli tulnud koole Tallinnast, Tarust, muti pidi Reaal 1 alla vanduma
Pdrnust, Paidest,Vil jandist. Isegi Rocca-al- prantsuseLijtseumile.
Mareol ies indatud.Kokku20v6istkonda.  Si isk i  o l i  se lge,  et  turn i i r i
Reaalkool is t  o l i  3  es indust ,  see on vdgagi  edukaim koof  on Tal l inna
suur number, veel rohkem oli vaid TIKist, Reaalkool. Nii hlisti ei ole kuna-
kuid, nagu elu nditas, see neid ei aidanud. gi i ihelgi kooli l l l i inud, Reaal

Esimesed kolm vooru peetud, v6is Liis tegi ajalugul
Aavaste detsembri alguspheva 6htul kooli Kuid saaga ei olnud veel lhbi,
peal uhke ndoga ringi kliia (seda ta ka tegi). poolfinaalii l6ks seesama GRJG
K6ikv6istkonnad olid esikaheksas (seega 2 kokku Reaal RyGiga, kes
veerandfinaalis),viimanevoorv6istuuavaid v6itis nad Iihtsalt dra-. Edasi
head samal ajal kui Inglise Kolledzi ja ootas ReaalTRapla i ihisv6isr-
Prantsuse Liitseumi iihisv6istkond oli tervelt konda vditlus end finaali v6i-

JOULUD! tf,X''*ffi['#ffi:*:l"lm:*:,
Detsembri l6pp paistab, k6ik teavad, taja Malsi klass hra dekoreeritud (i i i irmiielt

et j6ulud on tulemas. oodatakse jubava- tubli l0b),organiseeritaksej6ulupidu.See
heaega, kuid kas koolis [<a midagitoimub. juba tritsa palju. p6hikool t-egeleb umbes
See on huvitav kijsimus. Siiski loositakse samade asjadega. Kuid see pole v6rreldav

sellega, kuidas oodatakse nditeks Vdikeses
majas j6ule, igal klassis ja 6petajatel on
postkast, kuhu p5kapikud kirju tassivad,
seinad on tdis lumememmede, j6uluvana-
de portreid. I(6ik asjad loomlikult laste
enda tehtud, ainult vaata ja imesta.

Tegelikult on j6ulud meis k6igis olemas,
kiill nad hiljemalt tunnisruste kdttesaamiseks
vlil ja lOiivad. Igatahes, hiiid j6ule kdigilel

Collyn Kirnq

delnud Kolledzi/Li. itseumi ti imiga. Esma-
kordne oli ka see, et finaalis olid koolide se-
gav6istkonnad.

L6plikjoukatsumine oli nHdala plirast. Kell
16.00, 9. detsembril kuulutati Eesti meistriks
vditluses turniir i l  k6ik vditlused v6itnud
Reaal RYG. V6istkond koosnes Tallinna Reaal-
kooli 6pilastest Kaarel Ojastja Rainer Kiin-
gasest ning Rapla Uhisgiimnaasiumi kasvan-
dikust Uku Uusbergist. Reaal tegi veel ajalu-
gu sellega, et individuaaltiitel tuli samuti siia,
Kaarel Oja kuulutati parimaks spiikriks.

Vaatamata magamatusele, vaatamata m6-
nedele kohtunikele, Reaal oli parim!! K6ik
see on mdrgiks sellest, et meie koolivliitlejail
on tulevikku ja usk meisse (kes muidugi
uskus), on dra tasunud.

Cotlyn Kirnq

flash id
o21. detsember saab tunnistused

r21. detsembril on ka jdulukont-
serdid igale vanusele

oVaheaeg l6peb 6. jaanuaril

rUuel aastal toimub viikese
maja missi ja misteri valimine

.ARGE r,o6cr LAPST.
PIiKAPIKKNATSI
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aruamus
Jdulud. . . . . .see er i l ine aeg,  mis saabub vaid

kord aastas ja on tl i is maagil ist vdge. Kas keegi
j i i i  mind nij i jd uskuma? Kas on veel keegi, kes
ii leii ldse tunnetab j6ulude ajal mingit hingerahu
j a  s o o j u s t ?  K u i  o n ,  s i i s . . . s o o v i n  6 n n e
ja. . .166msaid j6ule.

V6ib-olla on asi ainult minus, aga ma nden
j6ulude taga eeretult (r6hutan seda s6na) suurt
kommertsi. Tbnu k6iksugustele kaubanduskes-
kustele, kelle jaoks hakkavad j6ulud novembri
a lguses ,  j ? i t avad  j 6u lud  l 6ppkokkuv6 t tes
masendust tekitavalt v6ltsi mulje. J6uluhinnad !!!

J6ulusoodustusedl l l  Jdulu loosimised! ! !  J6ulu-
pakkumised!!! K6ik see on ju teeseldud. Laseme
hinnad j6ulude puhul alla! Yeah right! Hinnad
lased sa sellepdrast alla, et k6ik teised teevad
nii.Ja konkurentidest ei saaju ihnusega erineda.
Firmadel on kama kaks, kas on jSulud, jaani-
pliev v6i ussimaarjapdev.

Kogu see kommertslik m6ll summutab j6ulude
ilu sedav6rd 5ra, et kui nad kord j i iba klitte
j6uavad, on alles vaid vdsimus ja ei midagi eri l ist.

Ma mdletan seda aega, kui ma uskusin veel
pdkapikkudesse ning 6nnelikul ilmel esitasin oma
naabrionustj6uluvanale (kes n5gi t6esti vdlja na-
gu piir is) igasuguseid salme ja laulukesining hing
tahtis kinke vastu v6ttes r66must l6hkeda. Koik
oli nii puhas ja siiras. V6i ma lihtsalt olin niivi i ike
ja ei tajunud veel kommertsi laastavat m6ju? Ma
ei tea, igastahes...tahaks niivdga seda aega tagasi.

Einoh, drge niit jd i ira ehmatage. Ega see asi
niihullka ei ole, et ma j6ule ei sall iks. Ma lihtsalt
ei suuda neid enam nii vdirtustada, kui varem.
Ma ehin ikkagi kuuse iira (kui kuuse viitsin tuppa
tuuaja ehted i j les otsida), kiipsetan piparkooke
(kui mingi eri l ine kokkamisehoog peale tuleb),
panen igale poole kil i inlad (kui ema viitsib poest
kii i jnlaid osta), teen paberist lumehelbekesi (kui
mingil imekombel tuleb soov midagi meister-
dada), ootan ikka veel plikapikke (seda teen
kohe suure heameelega).
Soovin teile k6igile j5uludeks k6ige paremat!
(see tulisi]damest)!

Mida arvab j6uludest

Reaalkooli 6pilane?

Reaali Poiss, detsember 2OO1 2

i iks keskmine Tall inna

KLrigi j6uludeni on veel aega kii l l ja
k i i l l ,  on mbi ida kool i  kor idore kon-
nates tunne, et need on juba kdes. Miks?
Sest t ihel on peas pdkapikumiits, teine
laulab endamis i  "on a isakel l . . . " ,  ko l -
mandad arutavad iigedalt selle i. i le, kas
j6ulud on tdnapdeval teielik kommerts
v6i  e i .

Kuidas Reaalkooli i lus-tark-osav koo-
lipere j6ule veedab? Vastused olid l i l ir-
miselt i ihesugused -ikka koos perega
(mitte iikski kiisitletuist ei vastanud teisi-
t i). Iseasi, kas see on vaba tahe v6i ko-
hustus. Akti ivsemad tegelased vastasid,
et see on i.iks vdhestest piihadest aastas,
mil kogu pere kokku saab -k6ikjHtavad

iiheks dhtuks oma tcicid-tegemised ja
piihenduvad kodustele ("Nii tore on,
kui  era ld i  e lavad vennad-6ed vahest
l<orraga k i i l la  tu levad.") .  Samas,  mone
arvates on j6ulud just sel p6hjusel ma-
sendavad ("M6tle, terve 6htu peab neid
ta luma.")

Muidugi  peab meie kool i  6ppi jas-
kond jdulude juures vdga oluliseks kin-
gitusi. Enamjaolt peetakse toredaks kin-
l< ide saamist  (eks see saamisroom on
ikka suurem. kui . . . )  - "Mul le  n i i  meeld i -
vad i i l latused," nagu teatas i iks sinisilm-
ne tiitarlaps. Kiisimuse peale, kas ka kin-
kide tegemine meeldib, kehitas ta ainult
6lgu 'Aga ma ei oska ju midagi osta".
Nii arvasid paljud... aga mitte k6ik -
'Jummalast lahe on mcicida poode tuu-
lata ja kinke jahtida. Nii palju igasugu-
seid vidinaid on miit igil, koigile leiab
midae1,., seletas s-6pruskond 

foolltrelll
M a  e i  o l e  l a m m a s !

Ma keeldun seda olemast. Ei taha ja ei
ole ka. Miks mult n6utakse m6tlemisv6i-
me puudumist ja seda veel giimnaasiu-
mis. See on ju pisut imelik. Kuiniiiid tekkis
kiisimus, millest ma rddgin, siis sellest, et
m6nikord on m6nejutustava ainega juba
ette teada, et saad kirjutise eest raudselt
nelja v6i isegi midagi veel vdiksemat.
Miks?Mitte selle pdrast, et rlidaginiijube
valesti oleks, aga su seisukohad ei i ihti
l ihtsalt 6petaja omadega. 6pikust raaki-
matagi, see onjujumal. Muidugi, on 6pe-
tajaid, kes huviga loevad ja v6tavad ar-
vesse, et ehk oled asjast pisut teisel arva-
musel, kui tema, kuid kahjuks on ka vas-
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kesk kuuseokkaid ja  -k i ib is id (kool i
toodi kuusk, kui keegi mdrkas).

Kas kellelgi ka J6uluvana j6ulu6htul
kii las kdib fia plikapikud pimedatel det-
sembri6cidel)? "Minul kli ib J6uluvana.
Ta toob hlisti palju kommija kinke. Mul
on luuletused ka peaaegu peas. Eelmisel
aastal ta t6i mulle legod, legoauto oli
ka kaasas, tead see mis...Qh'rgneb de-
tailne selgitu). Piikapikud kHivad ka,
iga piiev toovad midagi sussi sisse" -

teatas i jks meetripikkune reaalikas 6hi-
nal .

Vanemate 6ppurite ridades autor sel-
l ist ausust ei kohanud. "Einoh, mis see

J6uluvana niit id niivi iga kii ib..." (kuigi

J6ulutaadiga seostus id j6ulud pal ju-
de l ) .  "M inu  pdkap i kk  on  pens ion i l , "
iitles ijks fliiisikaklassist vliljuj a mornilt.

Vbga oluliseks peetakse j6uluscicike
-verivorstid, seapraad, si. i l t, hapukap-
sas, kringel, piparkoogid, k6rvitsasalat,
pohlamoos,... Tuleb vli l ja, et saabumas
on enese nuumamise aeg, ainult et pdrast
tuleb hoolega suusatamas-kelgutamas-
lumelauaga s6itmas kdia, et uuel kooli-
aastal lookas jdululaud kohe aimata po-
leks puusaiimberm66dust, nli i teks).

Niisi is, Reaalkoolis peetaks eelolevaid
piihi valdavalt positi ivseks ndhtuseks
("Mis k i is imus see t r i isugune on,  mui-
dugi  mul le  meeld ivad joulud") ja  vaid
tiksikud mainisid p6hjusena koolivahe-
aega. Jeesuslapse siinnipdev on eelk6i-
ge aeg,  mida veeta koos perega,  naut i -
da mai tsvaid h6rgut is i  ja  vahetada
kingitusi. 

Silvio

tandeid. M6nedele inimestele (6petajate-
le) meeldib see, kui temaga ollakse n6us
ja isegi l i iga palju, et saada head hinnet,
pead m6nikord lihtsalt konspektiv6i 6pi-
ku timber kirjutama. lse m6tlemine on
kategooriliselt keelatud! Ma eivaidle vas-
tugi, et kui matemaatikas on asja lahenda-
miseks valem, ei tule ju eriti selle peale, et
peaks kuidagi teist moodivastuse saama,
agajutustavad ained nagu eri sorti aja-
lood ja kirjandus neis tuleks ju vaadata
asja suuremas pildis, kuid ei, m6ned siiski
leiavad, et kr-ri pole kirja pandud tapselt
see, mida Opetaja m6tles, saad lihtsalt hal-
vema hinde' 

niizomq

Oleg Krav tsenko
L i i s a - K a i  P i h l a k

1 ,  m d r t s
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Rgaa I i tgge m iSed
R.eaalkoolis
Ka sport vajab tdhelepanu ja toetust!!!

Alustuseks tahaksin i ielda seda, et ma ei
kavatse hakata maha tegema eelmises
"Reaali Poisis" i lmunud Tuuli ia Silvia ar-
t i l< l i t  seoses Reaalkool i  spordiga.  Olen
taiesti n6us, et nditeks ujumisklasse (v6i
i i ldse spordiklasse) pole mdtet taastada.
Arvan ka, et loomulikult pole Tall inna
Reaa lkoo l i  va ja  n i i - r i e l da  " ruma la id
muskli kasvatajaid", kuid leian, et kui
[<oolis oleks ainult vaimsete saavutustega
6p i l ased ,  muu tuks  vaa tep i l t  ku idag i
nukraksja ijksluiseks. Keegi polegi taotle-
nud spordikooli, kns iga "6ppur" oleks
silmapaistev sportlane, on vaja vaid roh-
kem 6pilasi, kes saaksid normaalselt hak-
kama koolit i ikkidega ning samaaegselt
tooksid kooli le au ka spordis. Sisseastu-
misel giimnaasiumisse v6iks seda ju min-
gil mdliral ka arvestada, luues m6ningaid
eelistusi sportlastele. Minu arvates kdivad
sport ja 6ppimine kHsikdes. Kunagi oli
Tall inna Reaalkool parim kool spordis,
v6ideti v6istlustel isegi spetsialiseerunud
spordikoole.  Igal  aasta l  toodi  kool i le
rohkesti medaleid ja karikaid ning tuldi
meistriteks erinevatel spordialadel. Spor-
titoetati mitmektilgselt ning see oli igati
au sees. Kusjuures sportlastesse suhtuti na-
gu teistesse 6pilastesse, mingeid "alla-
hindlusi" ei tehtud. Tirleks dra mainida,
et juba siis oli Tall inna Reaalkool tuntud
tdnu heale 6ppeedukusele, kuid ka thnu
spordi le .

Kuid l l ihiminevikus, erit i vi imastel aas-
tatel on Tall inna Reaalkooli spordisaavu-

Miirgid (taas)
Kallis President! Kahjuks pole Sa aru

saanud, et kusagil peab toimuma areng.
Oled ehk tdhele pannud, et meie kooli
n imes esineb s6na , , reaal" ,  see s6na,  mis
meid k6iki uh-kust tundma paneb. Meie
kool ei ole teoloogiainstituut, kus ehk
v6 ib -o l l a  on  t6es t i  sa jande id  samad
kombed,  tavad ja isegi  6ppimisv i is id .
Kas ehk ei sooviks Sa, kulla President,
taastada poistekooli ( i iks kahest k6ige
mdttetumast teemast meie kooli lehes,
kdrvuti spordikooliga), sest ka see oli
i . jks traditsioon, mis paljudele meeldis.
Kuna jutt juba tavadele l l iks, v6iksid mul-
le ehkvii l ja otsida nimekirja traditsiooni-
dest sajandi algul, ja siis seda v6rrelda
tdnasega, Otsi vli l ja nimekiri 20 aasta va-
nuste traditsioonidegagi. Siis ehk ndeme,
kuidas Reaalkool aastakiimete vdltel oma
imelisi traditsioone ii leval on hoidnud.
Oma vastuses mulle panid kohe ette i j ld-
se mdrgiaktus l ira jbtta. Miks olla lapsik
ja laskuda dHrmustesse? Et I<aS teeme, v6i

t used  j i i bnud  ku idag i  kas inaks .  Seda
t6endavad vHhesed kar ikad ja medal id .
Hil juti peeti ka GAG-iga korvpall iturniir,
kustvHljendus selgesti, etjust praegu pole
koolis piisavalt sportlasi ning midagi tuleks
ette v6tta. Kuid mida?Ja milles on prob-
leem? Kindlasti on i jheks probleemiks i i le-
i i ldine sportlastevaesus. M6ningad viiga
head sportlased on muidugi olemas, kuid
valdav osa on siiski keskpiirased. Seega
koolidevahelistel v6isth.rstel piir is viimas-
teks ka e i  jddda,  ku id aastatetagused
hii lgeajad on lHinud.

Er i t i rasked on o lnud kool ispordi le  just
viimased kolm, neli aastat. Sest 97-ndalja
98-ndal aastal lOpetasid Reaalkooli mit-
med silmapaistvad sportlased. Algas alla-
kH ik .  Koha t i  o l i  m i i r ga ta  ka  koo l i
juhtkonna kii lma suhtumist ning i. ikskdik-
sust spordi suhtes. Nii moraalselt kui mate-
r iaalsel t  toetat i  min imaalsel t .  Sport  o l i
muutunud sr.rhteliselt ebaoluliseks ning hel-
get tulevikku selles valdkonnas ei julgenud
ennustada mitte keegi. Hetkel (eelk6ige
sellel 6ppeaastal) on olukord paranenud,
sest kooli juhtkond on hakanud oma td-
helepanu koondama ka sporti ja sportlas-
tesse. Samuti on materiaalne toetus muutu-
nud arvestatavaks. 6pilastel [ubatakse
v6istluste ja laagrite nimelkoolist kti l l  puu-
duda, kuid kahjuks kdik aine6petajad ei
suhtu sellesse m6istvalt.

Algus sporditegevuse arendamiseks on
tehtud, loodetavasti jHtkub see ka edaspi-
di. Tuletan veel k6igile meelde, et mitte
kunagi ei ole l i iast toetada ja abistada.

Seega  tu lge  k6 i k  edasp id i  spo rd i -
v6istlustele valjuhli l i lselt kaasa elama.

Kqrin Kukk

siis kohe ii ldse mitte ei tee. Ka mina tahan
kunagi oma mHrgi kdtte saada ak-tusel,
kus k6ik mind ndevad ja tahaksin tunda,
kuidas Reaali Vaim viuhti-viuhti mcii ida
aulat ringi laseb. Kuid kas ainus v6imalus
aktust meeldejliiivaks teha, on lihtsalt aeg-
lasemalt rdiikida, et see l ihtaslt pikkuse
poolest eri l ine ohks? Samuti aryan ma,
et sa oled kogu Reaalkooli m6ttest valesti
aru saanud. Ma mitte ei arva, et olen en-
nast millegi eri l isega sidunud. Ma olen en-
nast sidunud kellegi eri l isega. Reaali Vaim
ei ole selles ilusas majas, selles anutiklassis,
vaid see on inimestes, kellega me igal hom-
mikul koos kooli tuleme, kes meid 6peta-
vad,  kes on kunagi  s i in  6ppinud ja kes
meile kooli le au on toonud. KLri paljud
meist tulid siia Lasnamdelt, kus kohe min-
geid traditsioone eiole (vHhemalt niit ikud
Sa arvama) sellepHrast, et siin antakse igal
aastal mdrke?Ja ei, ma ei soovi, et mind
tunnustataks nii, nagu seda tegi kunagine
2 .  Keskkoo l  oma  6p i l as tega  s i i gava l
stagnaajal. Olleiumol

Reaalkooli viiitlejad
Reaalkooli vl i i t lusklubi on umbes-

tdpselt kolme aastane ja l i ikmeid
viieteistkiimne inimese ringis.Esimest
korda oma ajaloo jooksul on meil-
gi p6hjust rli6kida saavutustest: Eesti
vditlusmaastikul on liihikese aja jook-
sul suudetud t6elisi mehetegusid te-
ha ja endast t6siseltvOetav mdrk
maha jdtta.

Sel aastal on toimunud kaks ka-
r ikaetappi  ja  kar ikas on m6lemal
korra l  pt i t idunud Reaalkool ivanade
seinte vahele. Kuna viimane etapp kan-
dis nime Eesti meistriv6istlused, siis
toodi seekord v6istlustelt 5ra lausa
kaks karikat.

Jah, Reaalkool on Eesti meister
vdi t luses ja  6nne tu leb see-kord
soovida Rainer  Ki ingasele,  Uku
Uusbergi le  ja  er i t i  Kaarel  Oja le,
kes t6i koju ka parima kdne-leja
ti it l i . V6it oli i i lekaalukas, seitsmest
kohtunikust kuus andsid hbii le Reaa-
lile ja sellega on vast ka t6estatud,
et vdidumonopol vditluses ei kuulu
enam Ingl ise Kol ledzi le  ega Prant-
suse L i i tseumi le,  kes o l id  f inaal is
meie vastasteks.

Milles peitub teie edu saladus? Se-
da kiisimust on mulle viimasel ajal
korduvalt esitatud. Minu meelest on
edu saladuseks just targad ja ande-
kad  i n imesed  ( se l l i sed  on  enamus
meie kooli 6pilasi), kui sellele l isan-
dub veel osavus, reageerimiskiirus ja
hea vdl jendusoskus,  s i is  tundub,  et
imestada pole enam millegi t i le. THht-
susetuks ei saa pidada ka esinemisjul-
gust ja enesekindlust, mida kafrjuks ki-
putakse tihti l ihtsalt i i lbusena t6lgen-
dama.

O lu l i ne  on  vee l  see ,  e t  Reaa l i
meeskondadel ei ole kunagi olnud
treener i t ,  kes k i r ju taks kaasusi  ja
6petaks kuidas, miks ja millal. Minu
roll iks on olnud pigem kaasaelamine
ja pc i id lahoidmine,  mida o len k i i l t
i nnuka l t  t e i nud .  Tu lemused  aga
nditavad, et reaalikad sell ist treenerit
vast suurt ei vajagi, ollakse niigi
iseseisvad m6tlejad ja isiksused.

Veel  kord pal ju  6nne ja
suu r  t dnu  me ie  eduka te le
vdi t le jate le,  ke l leks on:

Kaarel  Oja,  Rainer  Ki ingas,
Uku  Uusbe rg ,  He id i  Ma l l ene ,
Paul  Keres,  Pr i i t  Raudsepp,
Catlyn Kirna, Tuuli Reisberg ja
Andre Kaldamde' 

Liis Aovoste
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rebased Kuidas automaatidega korda hoiti
Aga me neid pookisime. Ise ka ei uskunud,

et see asi nii l6bus on.Ja ega rebased ka ei
tahtnud uskuda, mis nendega toimub.

Igatahes, asi nHgivdlja nii, et kuskil poole
viie ajal, kui mina veel uhkelt kinomajas pileti-
sabas seisin, helises mul taskus telefon ning
klassivennad n6udsid mingeid klasside v6t-
meid. Ning kui ma oma soolapulkade ja ba-
naanidega koolimajja j6udsin, oli segadus
juba alanud. Teise korruse p6randat kattis
must kile, mtiiida treppe jooksid ringi auto-
maatidega relvastatud tegelased, kogu koo-
lis leiduv mtitibel oli koridoris iihte hunni-
kusse loobitud ning turvamees i.jritas olu-
korrast iilevaadet saadaja kadunud v6tmete
asukohta kindlaks mddrata. Piiris l6pus oli
ja ldks veelgi l6busamaks kui saabus Ekke
kanistritdie kli istri ning munadega. Samal
ajal kui mina hakkasin enda valdusesse haa-
ratud klassi rebaste retsimiseks korda sead-
ma, toimus aktiivne tegevus ka aulas, kus
vaesed abituriendid koguj6ust ajusid pingu-
tasid ning rebaste tunnistusi valmis vorpi-
sid.

Jajuhtuski nii, et iiks hetk olid rebasedju-
ba kohale j6udnud ning miillasid staadioni
peal. Mina aga ei saanud enam millestki aru,
topiti siis mulle automaat klitte ja saadeti
vlilja ning ldkski lahti. Esimese asjana lSksid
lahtintiiirid, mis pidid rebaseid klasside kau-
pa puntras kinnihoidma. Kuid jdrgmine at-
raktsioon, milleks oli koomajooks, oli kind-
lasti iiks 6htu naeltest. Teeevus seisnes sel-

les, et rebane pidi liduma
iile staadioni, seejdrel
jooksma 10 r ingi i jmber
maas seisva kaika ja pii-
rast seda iiles leidma oma
klassikaaslased ning see
ei olnud iildsegi nii liht-
ne kui v6iks arvata.

Jdrgmiseks p6nevaks
iirituseks oli t ihislaulmi-
ne Estonia teatri esisel
platsil, mis osutus ooda-
tust populaarsemaks. Ini-
mesed vaatasid nagu
oleks ufosid niiinud ning
kui  me ol ime p ikemat
aega punalippe ja auto-
maate lehvitanud, saabus kohale ka Eesti
politseifurgoon. Igaks juhuks pistsin auto-
maadih6lma al la .

Edasijlitkus tegevus koolimaja sees. Reba-
sed talutati mijcida koolimaja ringi ning
l6pptulemus meenutas midagi munapudru
ja asotsiaali vahepealset.

Natuke kahju on sellest, et, ma ise enam
rebane ei ole, sest ma ei tea siiamaani, mis
nendega t:ipselttehti. Minujuhendamise
all said nad igatahes vastassugupoolega lii-
hemaid tutvusi luua, kasutades selleks erine-
vaid abivahendeid nagu munad, banaanid
ja soolapulgad. . .

Korraldusliku poole pealtv6ib ka k6igega
rahule ililida. Vahest ainult iiks asi ihdb kri-

peldama. Nimelt pidime me ise selle laga
dra koristama, mis rebastest maha jlii, aga
eks me oleme selles vist ise siiiidi.

Retsimise osale jdrgnes rebaste ristimine,
see seisnesvandesja nli idenditesjms. mida
ma kii l l  erit i jdlgida eij6udnud, kuna siis,
kui 10 a klassile tunnistusijagati, tuli c klassi
jaoks neid veel kirjutada.

Kokkuv6tteks v6ib iielda, et ikka kuradima
l6bus oli, vdhemalt minulja erit i l6busaks
lHks retsimiselejdrgnenud peol ;) Ning mui-
dugi peab t6dema, et need rebased on pdris
vahvad loomad ning kuna nad on ametlikult
osa,,meist", siis v6iks nendega veelgi tiheda-
maid suhteid arendada ja edaspidigi iihiseid
iir itusikorraldada. MqrtinVqrvos

rebased surmaga silmitsi seismas
Vaadakem tdele ndkku - me oleme

masohhistid!
V;ihemalt arvestades seda, et suurem osa

meist oli n6us pdev otsa ringi kdima sinine
kilesuss jalas v6i siis peas (kuidas kellelgi).
Rebase v6is rebastepdeval dra tunda marke-
rihabeme ja -vurrude jdrgi. R-id p6skedel
kohustuslikud. Rdlikimata siis veel nendest
punastest riietest. Peevastest siindmustest
v6ib kindlasti k6ige meeldejddvamaks luge-
da meie ,,austatud" abiturientide poole pal-
vetamist kooli aulas.

Nagu me juba ettegi oskasime aimata, oli
see ainult eelmiing k6igele sellele, mis meid
veel 6htul ees ootas.

6htu algas suht siiiitute v6istlustega koo-
li staadionil, millele jdrgnes rongkdik Estonia
teatri ette, k6igil suullaul: Bold kaks i. ihes
raha sddstab... Ja kuidas me oleksimegi
suutnud keelduda, kui meie iimber tiirutas
,,armas" abiturient Martin Varvas vehkides
automaadiga (kuigi hil jem tulivdlja, et see
on mHngurelv).

Ega meie laulmine sellega veel l6ppenud:
j6udnud Estonia ette, oli
meie iilesandeks laulda Ol-
lepruuli jat. Ja muidugi ei
saa mainimata jdtta meie
ilusaid kummardusi meid
nii hdsti vastu v6tnud pub-
likule - Estoniale ja Estonia
puiesteele.

Edasiviis meie tee meid
koolimaja,,kaitsva" katuse
alla, mis meie saabumise
ajaks oli juba muudetud
piinapingiks. Sealt kulges
igai ihe tee juba indiv i -
duaalsel t ,  6 igemini  k i i l l
paarikaupa,,kakasijtjmise-
le".Jdrgnevat on k6ige liht-

sam kirjeldada nii: meid viidi klassidesse ja
hakati rets(rist)ima. Vihjeks kdtek6verduste
erivormid ja muudki hullu.

Kuid siiski k6ige lahedamad asjad said
pandi toime koridoris. Et tulevastele rebas-
tele mitte liiga palju ette tjelda, piirdume
siingivaid vihjetega: nditeks jahu, munad,
siirup, toru, kartulitarklis ja k6ik muu korra-
liku retsimise/ristimise juurde kuuluv. lgata-
hes rebasekoogi retseptile on Abituriendid
pHris hiisti pihta saanud. Ainukeseks puudu-
seks sellejuures v6ibki lugeda vist ahju puu-
dumist.

6htu l6ppes vande andmise, ndidendite
esitamise, tunnistuste klitte jagamise, tortide
s66mise ja peoga.

Kokkuvdtteksv6ib iielda, et korraldamise-
ga said Abituriendid kiill kenasti hakkama,
vdhemalt meie jdime sellega ki.ill rahule.
Kindlasti ijritame tulevikus orgunnida v5he-
malt samal tasemelv6i paremat retsi kui ne-
mad.

Nii et kaheksandikud hoidke alt!!!
Mqri-Liis io Moris

R e a a l i  P o i s s  m a i n i b  l 6 p u k s ,
e t  r i s t i m i n e  t o i m u s  3 0 .  n o -
vembr i l ,  ko ig i l  pa i s t i s  l 6bus
o leva t  j a  p6h i koo l i l  e i  maksa
karta tu lev ikku!
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B. tund kolmapieval...
. . . -  tund,  mida pal judel  e i  eks is teer i ,  on

salapdrane tund, mil igast klassist paar v6i
rohkemgi 6pilast kaob oma kojusuunduva-
te klassikaaslaste seastja hiilib sisse esimese
korruse klassi uksest. Sinna j6udes valib ta
omale mugava poosi, mis aitaks tal kergemi-
ni viita jlirgnevat 45 minutit. Vahel otsib ta
isegi pataka pabereid oma kotist vhlja v6i
vahib ringija unistab kodust ningjuba koju
lliinud s6pradest. V6i otsib ta omale ohvrit,
kellega juttu vesta v6i niisama jahu ajada
seni kuni saabub kogu kupatuse peategija.
Selle isiku saabudes on k6igil teada, et enam
lahkuda ei saaja asutakse asja kallale.

K6igepealt tehakse hlilileharjutusi ja tota-
kaid nligusid teineteisele, et ikka hlililepae-
lad ja k6ri lahti oleks. Asja jur.rrde kuulub
tihti [<a suremise imiteerimine - k6ik iiritavad
ji i l jendada iseloomulikku korinat.

SeejHrel lauldakse 6p. Eve KarbijuhatLrsel
kogu repertuaar liibi. Mdnda lauh.r iiks kord,
teist j i i l le kaks korda jne. Sell ine vdrk on
tavalistel aegadel, kui pole ptihija igasugu-
seid es inemis i  ja  nendeks har jutamis i .
Piihade ja esinemiste aegr.r ldhevad asjad
hulluks. Siis harjutatakse pHevas mitmeid
kordi. Vahel jiiddakse kooli kauemaks, et teha
saaliproovi.

See k6ik toob muidugi m6lemale poolele
ka kasu. Koor on tugevam ja laulab paremini
(vaadake v6i eelmise aasta saavutust Tartus)

ja 6pilased saavad vahel tundidest Hra. Lisaks
on mei l  iga-aastased laulu laagr id,  mis
on...noh, kuidas i jelda... i isnagi huvitavad.

Praegugi on kiired ajad, pi. ihad tulemas
ju. Seepdrast ongi kohnanda korruse 6peta-
jad vahel pahased, et ei saa tundi anda, sest
keegihdiilitseb saalis liiga kdvasti. Olge mu-
reta, see k6ik on asja eest. Tdnu nii tihedale
laulude harjutamisele on teilv6imalus aktus-
tel pikemalt istuda ;-)

Aga ega aktused ole ainsad pohjused,
miks me muudkui harjr.rtame ja kireme ja
harjutame ja kireme... . Thlemas on teisigi
ja tl ihtsamaid esinemisi, kus on vaja ennast
heast kiiljest ndidata.

Neljaptieval, seega 20.12. on KiiliKultuuri-
majas esinemine. Reedel 21.12. v6ite teiegi
meid kuulda ja nhha kooli aulas kell I 1 .00
ja 13.00 . Selle kooliaasta l6pus ehk siis suvel
on Laulupidu, kuhr,r peame ka meie minema.
Sellega seoses on april l is v6i mais kategoo-
r iasse laulmised.  Si iamaani  on Reaalkool i
segakoor saanud alati A-kategooriasse.
Sinna pi.i i iame ka sel aastalj6uda. Loomuli-
kult tuleb ka kevadkontsert aga pole veel
teada kus, millalja kellega. 9. veebruaril esi-
neme vist ka. vabariigi matemaatikutele,
p6nev, mis? Uhes6naga ttidd palju ja aega
vdhe ning olge hea publikv6i muidu laula-
me aktusel rohkem laule kui plaanitud.

Deq Veeremiie

Niit id l6puks koitis see piiev.Jah, need
puuduvad 100 000 krooni on nij i id koos.
Reaalkooli Sihtkapital sai 6nnelikult asuta-
tud.

Selle jaoks toimus 6. detsembril pidulik
aktus tdhtsate inimesteja suursuguste k6ne-
dega. Igast klassist oli esindatud peotais 6pi-
lasi. Mil legipdrast on ainult nii, et 6pilastest
erit i keegi siiamaani ei tea, miks i i ldse toi-
musid need Pudi Rida heategevuskontser-
did. Niiiid me ijldiselt siis teame, et Sihtkapi-
tali asutamiseks.

Miks seda raha siis nii innukaltvaja on?
Mis on Reaalkooli Sihtkapitali asutamise ees-
mdrk? Seda ldisit igi meie kooli kOrgemalt
pealt. Selle peale andis meie direktor vdga
i.iheseltm6istetava vastuse - Reaali Vaimu
arendamiseks!Vtiga meeldiv. K6ik said targe-
maks, Vaim sai oma arendusraha, kool on
6nnelik, keegi on kindlasti veel rahul.

Siiski on see k6ik meile vaieldamatult kasu-
lik ja loodame, et sellest rahast saab ka tava-
6p i l ane  m ing i t  kasu  n ing  166mu.  Eks
vaatab, mis edasi saab. Igatahes, palju 6nne
kooli le ja ka meile kdigile!

Sihtkapitali
asutam ine Uut ki i i igipoolelt

Fii ii s i kastrastro noom i ast
Juba m6nda aega tegutseb koolis 6p.

Kuurme eestvedamisel (temale minu tdnu-
s6nad, et ta 6pilaste jaoks programmivd-
liselt aega ja energiat Ieiab!) astronoomia-
ring * midagi, mis Reaalkoolis oleks teo-
reetiliselt teiesti loomulik asi. Kahjuks aga
niitab praktika, et astronoomiaringis ei
ole ja sellest eiteagi midagijust kuigi palju
6pilasi ning et ringitegevus piirdub ii ldi-
selt tdhistaeva vaatlemisega.

Astronoomiaring v6iks tegelikult olla
midagi fiiiisika-astronoomiaklubi taolist,
st. mitte ainult astronoomia vaid k6igile
teoreetilise fi.ii.isika huvilistele aktiivsetele
inimestele. Austatud naaberkooli TIK'i
f i i i isikaklubi on sellest hea nbide - l isaks
k6igele muule kdiakse koos vdljas6itudel
observatooriumides, tddstusettev6tetes
jne. Loogika i jt leb, et Reaalkoolis peaks
sell ine klubi vligagi edukas olema.

Opilased ja 6petajad, kes on fiii.jsika-
klubi loomisesthuvitatud, andke palun en-
dast mdrku!!!Jiitke teade Piret Otsa kdtte
huvijuhi ruumiv6i 6petajate tuppa. Teo-
reetilisest fi.iiisikast huvitatud inimesi oleks
vaja iihendada ka igaaastase fiitisika-ja
astronoomiavik tor i in i  v6 is tkondade
komplekteerimiseks - nii oleks lihtsam vik-
tori iniks valmistuda ning v6istkondade
koosseisud saaks ehk optimaalsemad.

Mihkel Koms

Arvatavasti on nii m6nigi 6pilane pead
murdnud selle i i le, miks on meie koolis
v6lja kujunenud nii-ijelda "supipbevad" ja
"kartulipudru pdevad". Reaali Poiss siis
uuris seda asja. Ei, see ei ole seadusega nii
mbdratud, asi on t;iitsa meie kooli omaloo-
ming.

Nimelt ka meie kall id kokatlidid on ini-
mesed (iillatus-iillatus!). Koolis on 900 sijtj-
jat, keegi geenius on aga kciiigi teinud 500-
le inimesele toidu valmistamiseks. See tli-
hendab aga seda, et kiipsetamine v6tab
kaks korda rohkem aega. Kuid ka kokatddi-
del on l isaks oma elu, nii et meist oleks
vHga ebaviisakas n6uda neilt ritipiiev llibi
vaaritamist. Seet6ttu on tdiesti normaalne,
et nad ei tee mitte iga pbev i.iletunde ja is-
tu hilisijiinikoolis (mitte nagu m6ned kooli-
armastajad 6pilased).

L6pptulemus on nagu alati see, et mingi
suvalise tegelasevea t6ttu jbHb 6pilane mil-
lestki i lma, aga sellega oleme juba harju-
nud.

Samas v6ideti meile, et kui me peaksime
soovima suppi m6nel teisel pHeval kui nel-
japdeval, siis seda on v6imalik korraldada.
Supp v6iks nditeks laupdeval olla. Saaks
ilusti k6ik koolipiievad vlihegi toitvamat
rooea siiiidud." Tuuli Reisberg

A r v a k e ,  m i d a  o n  p i l d i s t a t u d ? Helli L6oke



Teate kuidas ma Pimedate Oijde Filmifesti- Mis s6dadesse puutub, siis tegi Sova ijks-
vali ajal Euroopa selle aasta parimat fi lmi kord, kui Mumma oli haige ning meil kdsti
"Ameli6" vaatamas kHisin? Kuna pileteid ei tema klassis istuda, kOrvai.;tlriloo klassis is-
olnud, siis eij i idnud mul midagi muud i. j le tuvale poolri. ihmale samutii6da. Lumes6da.
kui.eelmise seansi aeg Sakala keskuse suurde Nimelt asetas ta laua peale iihe tooli ning
saali hii l ida, vaikselt toolir idade vahele en- ronis ise selle kaadervdrgi otsa. Avanud ka-
nast era peita ning oodata.Ja mis te arvate, tuseakna, koukis ta sinna kogunenud lund
mis juhtus? Ara ndgin, selle filmi - inimesed ningviskas katuseltJiiriloo klaisi poole. Teise
lliksid vlilja ja uued tulid sisse, mind ei aetud- poolriihma omad iitlesid pdrast, et nad arva-
ki aga viilja! sid, et mingi lind lendas vastu akent. Vot kui

T6sijutt. k6vad mehed me oleme!
Jiirgmine piiev oli kiill koolis filosoofia ar-

vestus, kuid sellele vaatamata vahtisime So-
vaga poole ijcini seda prantuse tddi, kes kdis
miii ida Pariisi ringi ning regi inimesre tuju
paremaks. Mis filosoofia arvestusse puutub,
siis seda polnud ma isegi jdrgmise pHeva
tunni algusajaks poole krossigi eest 6ppi-
nud.  Pever kutsus mind vastama nins
kiisis:"Misasi on keeleline determinism?i
Mul  polnud 6rna a imugi .  Kas
teie teate, misasi see keeleline
determin ism sel l ine on? Noh,
igatahes sain ma fi lo arvestuse
viie.

Aus6na.
Vahetevahel  tundub mul le

ii ldse nagu me kii iksime loll ide
koolis. Mitte sellepArast, er k6ik
meie iimber olevad kaaskannata-
jad loll id oleksid, vaid tihti run-
dume me endile lihtsalt kole lol-
l idena. Nii iteks tookord kui ma
vene keele tti6 aeg Malsilt kiisi-
sin, et kas "varona" (e.k. -vares)
on kesksoost. Mals oleks mu sel-
le peale peaaegu klassist vblja
kupatanud.

V6i siis kdik need korrad kui
me igasugu lollusi oleme teinud
ning ise pHrast koht kdveras
naernud. Nii iteks otsustasime
me ijkskord Tiiduga, et nende
neljanda korruse Radiolinia rek-

Mis tileiildsegi riigikaitsesse kui samuti s6-
jalisse 6petusesse puutub, siis alles tunanel-
japHeval oli meil seal arvestus. Brus k6skis
nagu alati koigil mokk maha li.jtia ning lubas
spikerdamise korral klassist vli l ja peksta.
Meil oli i ikskama k6ik, sest spikritel seda,
mida tarvis, nagunii peal polnud. No cielge
palun, mill ine on NATO kali ibristandard?
Mind isiklikult eikoti minsi NATO kali iber

Reaali Poiss, detsember 2001 6

tarvis m6ni tsitaat kirja panna. Ilmselt kar-
dab ta oma koha pdrast. Sellele vaatamata
suskasime me talle tdnut6heks novembris
oma mdrgi rinda ning tegime pisikese juu-
belikingitusegi.

See oli ka i jks isemoodi lugu. Asi nimelt
selles, et poole pdeva pealt sai keegi teada,
et tegemist on Toomra stinnipdevaga ning
kohe kerkis ijles kingituse ki.isimus. Otsusta-
sime, et ostame paki suitsu. Peagi selgus aga
- suured suitsumehed nagu me oleme -, et
keegi ei tea, mis marki ta t6mbab. Niisiis pa-
lusimegi, et Aavaste asjasse selgust tooks.
JHrgmiseks vahetunniks oli teada, et Toomra
imeb LM-i. Tiidrukud khisid vahepeal putkas
ning viimaseks tunniks oligi meil kingituse-
pakk valmis: t ikud, LM ja halva hinge6hu
vastane Tic Thc. Kingituse kinnituspaela ka-
sutas Toomra aga juuksekummiks...

Aus6na.
Klassi6htul tegin oma klassi-

6ele Kristinale abieluettepane-
ku. Liihikese kaalumise j l ireloli
ta n6us, kuid viimasel ajal tun-
dub mulle, etta pole meie kihlu-
sest  er i t i  va imustuses.  Ei  t ia
miks...

Vahetevahel juhtub aga seda-
moodi, et kohe mitte eiviitsi ku-
hugitundi minna. Lihtsalt eitaha
ja k6ik. Aga kus sa mujal ka
oled? Pingi peal istuda onju na-
di. Ma ei tea, kas sellelv6i m6nel
teisel p6hjusel olen ma oma
klassikaaslasi hakanud tundide
ajal t ihti raamatukogus kohta-
ma. TUlevad teised sisse, v6ta-
vad r i iu l is t  m6ne a lgk lass ide
"Robin Hoodi" ja hakkavad lu-
gema.

Ja lirge arvake, et meie klassis
pole oma bridzhiklubi. On kii l l !
V6ki,Anton, Pentja Sova mdngi-
vad vastu 6petajate tahtmist

Valgus

Ma nden valgust.
See on nii hele.
Niien millegialgust,
Si i t  n i ipea ma: i ra e i l6he.

See on kui virvendus veel.
Mis oma 6rnusega,
Edasi kandub.
Ja see on nii ere,
See on mulle niipalju andud
See on andnud mulle rohkem.
Kui miski muu.

V6taksin su kaasa,
Et sulle seda ndidata,
Kuid ei saa,
Sest sa oled,
Kusagilmujal.
Kusagil kaugel,
Kuid siiski mu siidamele,
Viiga llihedal.

laamide asukohad v6iks pull i pHrast dra
vahetada ja reklaamid ise pahupidi piicirata.
Pbris [6bus oli. Ma ei saa siiamaani aru, kelle-
le kuradile neid reklaame seal vaia on v6i
kesse iildse neid vaatab?

E i t i a .
Nii i idsel ajal on kombeks saanud aga

stj i jklas igasugu kiikkiteha. Nagu mci6du-
nud reedelg i .  Ma e i tea,  kas kokatddid e i
osanud seda arvesse v6tta v6i olid nad niisa-
ma sinisilmsed, kuidJuko otsustas, et lauale
pandud mandariinide koortega tuleb ilmtin-
gimata s6da korraldada. Nii saigi Sova poole
sciijmise pealt koorega vastu pead.Ja paljud
teised ka.

Peale selle oleme me saias6da korralda-
nud k6rvallauas istuvate iiheteistkiimnendi-
kega. M6ni ime - laua otsas ja meie k6rval
istub Rauno, kes lausa norib, et saiakuuliga
piki nina saada. Nii me siis s6dime ia scii jme
ning sodime edasi. Lausa lust ja l i l iepidu!

TountZ

absoluutselt - olgu v6i iiks meeter.
V6i siis kas M 1 3 on automaat v6i kuulipil-

duja? Olgu vdi kdsigranaat - mis kuradivahet
seal on? Asjade normaalse kdigu puhul ei
tohiks kumbali elus vaja minna ja ei lt ihe
ka. Seepdrast kHisimegi me Jukoga kogu
poolaasta peale vist ainult kahes s6jalises...

Erit i lahe on veel siis kui tunnis vaheldu-
seks midagi intrigeerivatjuhtub. Neiteks kui
ma Mumma tunnis ijkskord tahvli ees mingit
globaalse transpordi i i lesehitust seletasin,
viskasJuko Mummale kustukaga vastu pead.
Oieti cieldes l i iks kii l l  naruke m<irida, kuid
ega palju puudu ei olnud. Mumma oli sho-
keeritud ning mina sain viie.

Sulat6si.
Kii l laltki arvestatavad on ka Toomas

Toomra saksakeele tunnid. Kahjuks on ta
rangelt keelanud meil nendest Iehes kiriuta-
da. "Arge te jumala pHrast seda kti l l  tehke!"
lausub ta alati kui meil on p6hjust kooli lehe

tundide ajalgi bridzhi. Neil on isegivist min-
gid aastaringsed karikav6istlused, et peab
v6ite koguma ja midagi sellist.

Muidu on siin aga lahe. V6ta koolikott sel-
ga ja ole mees tundides nende l6ppu lira
ootama - siis ei saa i ikski vHgi sinu vastu.
Sest mis see koolisk6imine muud ikka on
kui ootamine, et mil lal kogu see jama iiks-
kord ometigi ldbi saal<s.

Ja emad ja isad ja 6petajad m6tlevad, et
kii l lon ikka tbhtis ja oluline see kooliskdimi-
ne: olenebju kogujHrgnev elu sellest. Vahest
v6tab endagi t6sise[<s. Nagu Vargamde
Andrese Pearu tembud t6siseks tegid v6i
midagi. Siis virutad sijciklas aga kellelegi
mandariini koorega vastu peadja kogu see
kupatus tundub jdllegi palju l6busam.

Nagu siis kui me Inese ning Reaalivilistlas-
te Jaagu ja Andreasega kinos kdisime ja
viimases reas mustikaveinij6ime. TOsi ta ju
on, et n6nda on seda k6ike kersem taluda.
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Minulemmikloom

Mul on tsintsil la, ta on ti idruk, ta nimi on
Silla. Me laseme ta 6htul veerandtun-niks
laht i .  Ts ints i l lad on vdikesed pehmed
loomad. Me anname Sil lale sii i ia kuivata-
tud marju ja heina. Ta on orava ja j l inese
sugulane.  Si l la  on ndr i l ine.  Si l la  on hal l i
vHrv i .

Sqndro Kqttoi

Hobune on tore loom. Temaga saab
ratsutada. Hobusega on raskem s6ita, kui
jalgrattaga. Ratas on l ihtsalt tavaline. Aga
hobune on loom. Hobust ei pane tj i jseks
garaazi. Hobune v6ib saada sdbraks. Mi-
nu vanaisal, t i idi l oli ka kunagi hobune.
Hobusel on lakk. Lakk v6ib olla tl ihnil ine
v6i tri ibuline.

AgnesToel
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vdikesed
Vi i ike uisukuninganna

UhteVeikese maja klassi astuvad sisse
Reaali Poissja vHike asjaiku nboga ti id-
ruk. Istutakse ja jutt kakkabki jooksma.
Tiidrukuke onJohanna All ik, kes v6itis
rahvusvahel ise i luu isutamisv6ist luse
Haabersti Cup. Johhanna on i luuisuta-
misega tegelenud juba viiendast elu-
aastast peale ja ndeb ka oma tulevikku
selles (oli impiale ka loomulikut).

Johanna le  mee ld ib  vee l  l au lda ,
tants ida,  suusatada n ing jduluvanal t
tahabki ta saada kingiks slaalomisuuski.
Kui k6ige selle kdrvalt aega iile jlilib,
6pib Johanna kool i t i . ikke ja  vaatab
te lev i isor i t .  Kool is  meeld ib Johannal
kdia, sest siin on tal palju s6pru. I a
lapsed on kindlasti 166msad, et nende
klassis sell ine tore ja akti ivne ti idruk
kdib. Reaali Poiss soovibJohannale edu
ka edasPidiseks! 

cofryn Kirno

Soengud isko
Kes ikka tahab, see viitsibja teeb Hra

ka. 28. novembri htul, kui Reaali Poisi
to imetus eelmise lehe kal la l  a jus id
ragistas, kostis aulast valjut muusikat ja
k o o l i  p e a l  j o o k s i d  e r i t i  u h k e t e
soengu tega  po i s i d - t i i d rukud  r i ng i .
N i m e l t  p i d a s i d  I I -  I V  k l a s s
soengudiskot. Sellest kiiisimegi neljanda
klassi poiste, t i idrukutega rddkimas.
Sellest kdigest siin vlikene l<okkuv6te,
Oli kdike: patse, lokke, v5rvi, kulda,
karda.  Igai i l<s es i t les ennast  ja  oma
soengut, esineti Play-boxiga ja tehti
muud huvitavat. Valit i  parimad, kuid
auhindu said k6ik. Tantsiti, tunnti ennast
hHsti. Auhinnad t6id lapsevanemad ja
igaiiks v6is ise vii l ja valida, mida ta
tepselt endale tahtis. Koigile j i i i  6htu
meelde, kuid siiski oli tiidrukute arvates
muusika l i iga vali ja poiste arvates pisut
valet sti i l i .  Kuid sell iseid asju tahaks veel
ja  veel ,  o leks vaid midagi  teha.  Kui
giimnaasium ka sell ised aktivistid oleks,
toimuks meil iga piiev midagi. Seoses
peo auhindadega tdnab 6petaja Anier
k6iki lapsevanemaid, erit i Sabine Kodu

Corlyn Kirnq

a a a a a a a a a

Minu lemmikfilm
Minu lemmikfi lm on "Titanic". See rdd-

gib i ihe rikka naise ja vaese mehe suhtest.
Vaest meest kehastab Leonardo da Vinci.
Peategelased llihevad tolle aja suurima lae-
va "Titanicuga" reisile. Laeval nad kohtu-
vad ja armuvad. Varsti kuuleb aga naise
peika sellest jandist. Ning seob mehe toru-
de kii lge kinni. "Titanic" p6rkab sel ajal
jdHmiiega kokku. Naine otsustab end lae-
vale jdtta, kuna ei leia meest. Mees pddseb
l6puks lahti, kuid on juba li iga hil ja.Aga
naine j i i i ib 6nne ks ellu. Titanicu fi lme on
tehtud palju, kuid see on minu lemmik.

RolfAhi

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Minu lemmikdppeaine

Ma istun Mata tunnis
ja vaikselt murran pead,
kas 1 *1 on 2 v6i  tu leb jagada
Ka loodusdpetuses
ma vaikselt murran pead,
Et minu tur.rnistusel
k6ik  h inded o leks head
Kuid kehalises kunagi ei m6tlema pea
Vaid l ihtsalt hiippa 6hku
ja h inded on sul  head.

. .  o  .  o . . .  . . . . . : " . " : : : t : t :

Minu lemmikkala

Ta on del f i in .  Minule meeld ib del f i in ,
sellepdrast, et ta oskab vdga ilusaid trikke
teha. Ja ta on i i ldse i lus. Mu ijks soov on
see, et mina merep6hja delfi ine vaatlema.
Ja ta rav ib ndi teks pahade haigustega
in imesi '  

Morge Moid lo

a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a

Minu lemmikunistus

Minu unistus on jalgpalh.rriks hakata ja
ri indemees olla. Ma soovin Fc Forasse ia
soovin o l la  par im mbngi ja  Fc Foras.

Kospor Orqsmtie
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Minulemmikauto
Ta on k6ige i lusam auto.  Ta e i  saa

kunagi  o l la  k6ige koledam auto.  Auto
mark on:  Larbodshin i  Di larbo ia  ta on
vdga l< i i re .  Ta on i j l<s koige k i i remaic l
autosid. Ta meeldib mulle vdga. Kas teile
ta ei meeldi? Siis on vliga kahju. Ega teda
eest is  vdga ndha pole.  Ta on rohkem
Ameerika auto. Ta on pllnast vdrvi. Ta
sarnaneb Ferrariga.

J0r i -Kor lLeppik

K6 i k ide  s i i n  d ra  t oodud
juttude autorid on meie kooli 2
a ja b klassist.
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mitmesugust
ABSURD#2

'On ti i iesti pikk sirge koridor. Uhtegi
ust ega mitte midagi, l6ppu silm ei sele-
ta. Kokatlidi astub nurga tagant vlilja.

.Kaks narkomaani sdidavad autoga.
Esimene teisele: "Pidurda, n6e kass!l! Oh
kurat alla ajasid." 56idavad edasi natukese
aja pdrast uuesti. "Ntie seal on vanamutt,
pidurda, pidurdaaaaa.." Aja-sid muti kah
alla. M6ne aja pdrast veel: "No pidurda
ometi!!!!!" "Sina oled ju rooli taga, eks
pidurda ise!"

.Q:Miks elevant jalatallad kollaseks
vHnrib? A:Et end paremini munapudru
sisse Hra peita

'Q :O led  sa  enne  munapudru  sees
elevantinii inud? Ei ole?A:L6pp hdsti on
end dra peitnud

'Lebavad kolm krokodillijoe kaldal. On
aasta 3000.  "Jaa,  kunagi  o l ime me
rohelised..." 'Ja ujuda oskasime..." 'Aitab
lobast, ldki mett korjama."

'Mis on maailmas k6ige suurem kiirus?
- See, kui sa jooksed iimber maja ja niied
oma selga nurga taha kadumasl

'M is  on  maa i lmas  k6 ige  suu16m
sigadus? - See, l<ui si 'ud naabri uksemati
peale, siis annad kella ja kiisid, ega su
naabril ei juhtu vetsupaberit olema!

.Mingi suure vene ki. j la l l ihedal kukub
alla ufo. Kii laelanikud nbevad ufot kuk-
kumas ja l5hevad vaatama. Llihevad lHbi
metsa ja  j6uavad lagendiku servale.
Lagendikul on ufo. uks on pdranija sokid
kuivavad ukse peal. Ronib uks plekist
mehike viilja ja hakkab midagi nokitsema
masina kallal. Rahvas piilub puude tagant
ja k6ik hakkavad vaikselt sosistama :"tere
ufo, tere ufcr, tere ufo". Sosistavad,
sosistavad. Plekkmees ei tee vdljagi vaid
nokitseb edasi. L6puks kas-vab sosin hdsti
suureks suminaks :'tere ufo tere ufo" Akki
kli ib plekkmehest n6ksak lbbi vaatab
metsa poole ndeb rahvast ja kdratab:
"Minge pero*e maa- lased,  e i  nHe et
lennu6nnetus oli v6i!! !"

'Mees hakanud pulma minema. Ra-
kendanud hobuse vankri etteja pan-nud
tuhatnelja ajama. Hobune jl i i inud loll i
nlioga j i irgivahtima.

.Mees magab. Akki kuuleb viiljast il-get
raginat .  Vaatab aknast  v l i l ia .  Auto
roostetab. Lagendik... Akki tuieb nurga
tagant tank

.Liiheb mees hil ja 66sel kalmistule
ja niieb teist meest. - Kuule ldheme
koos,  ma kardan h i rmsast i "  -  No
ldhme. J6udsid kalmistu keskele ia
teine ktisib: - Oot, aga mida sa siis
6ieti kardad? - Surnuid. - Mitte eisaa
aru, milleks meid karta.

9. - l  1 .  novembr i l  o l i  S indis  lau lu laager,
kust v6tsid osa "sinil ind" ( Tln. 37. KK
Iastekoor) Sindi Giimnaasir.rmi ja Reaal-
kooli lastekoor (kokku 120 lauljat).

Reede hommikul  umbes kel l  nool  9
hal< l<asid saabuma esimesed opi lased Sa-
kala bussiparki, et minna laululaagrisse.
Kel l  o l i  9 .05 s6i t is  buss vdl ia  koos 32
laulul<oori opilasega. Soir keltis I<usagil
kaks tundi. Poole tee peal ndgime, kuidas
lund sadas ja maa olivalge, oli talv. Koha-
le j6udes mindi ruttu koolimajja, et mitte
vdga lumiseks saada. Kotid panime algul
aulasse, kus meile rdiigit i mida me teeme,
kus me cit ibime ja kes meid 6petama hak-
kavad. Peale seda viisime kottid v6imlas-
se ja ldksime laulma. Seda tegime kolm
vHsitavat tundi, kolme 10 minuti l ise pausi-
ga. I(ella kaheks l i iksime l6unat siicima ia
peale seda saime vaba aega.  Suur osa Opi-
lastest lbks poodi kuid paljud j?iid kooli
as ju sdt t ima.  Si is  mindi jd l le  lau lma kuni
6htuscicigini. Peale scicjki algas "Mardi-
6htu." Seda sisustas Paul Bokov Vil iandi
Kul tuur i l<ol ledzis t ,  kes 6petas mi tmeid
p6nevaid tantse. 6htul, kusagil l0 paiku
ldks asi segaseks ja huvitavaks. Nimelt
o l i d  m i n g i d  p o i s i d  s a a l i  i j h e  k i h i
kahekihil isest ja koridori akna ti i iel ikult
katki lt jcinud, seda jl i i  parandama polit-
seinik kellel midagi muud ii le eij i i i inud,
kuna muidu oleks ta pidanud meid i jci l i i-
b i  va lvama. Peale seda p id id dpeta jad
kaua ootama kuni lapsed magama jl i id,
pooled kindlasti ei jHdnudki.

Definitsioone eluks...
hullu lehma t6bi- s6nakuulmatu vei-

se poolt taluperemel'rele tekitatud ndrvi-
haigus
euroametnik- Eesti eesrindlik l<orrum-
peerunud ametnik, kes altkbemaksu v6-
tab ainult eurodes
klaasikil lud- kultuurse viinav6tu kbieus
cieldavad vaimukused
soolhape- teqila
6li latern- rdpase traktoristi sinikas
Soela- farm huntide kasvatuseks
lGsvuhoone-.kool v6i lasteaed
Lumesahk- talvel p6llu ktindmiseks
m6eldr.rd spetsiaalne ader
Pasunakoor- kantpeade lcidgiri ihm
Torupil l- I<ohtlase olemisega inimese
nuff
Verepul ln-  abie l lumine de,  venna,  ema,
isa, v.m.s.
K6rvahark- eriti suurte k6rvadega ini-
mesele m6eldud spetsiaalne toestus
l<orvade jaol<s
kapsaliblikas- erit i kole prostituut, kelle
teenuseid kasutades peab olema maani
purjus
koil iblikas- erit i odav prosrituur ihne
inimese teenindamiseks 

idfkub...
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Tdusime et l<ella ki. imneks scicima minna

ja peale seda j5 l le  lau lma.  Oppis ime edasi
laule,  mida laulupeol  lau lda.  Pdrast  l6una-
sijciki oli meil j l i l le vaba aega kuni pidime
laulma minema. M6ne aja pdrast ldksime
6htust scicima ja peale sciciki tulid missi-
vO is t l used ,  kus  ko lme  koo l i  j u l gemad
neiud v6istlesid tantsimises. tutvustamises.
f a n t a a s i a v o o r u s  n i n g  v a i d l e m a t u l t
pdnevaks kujunes playbox, kus missil<an-
d idaad id  p id id  l i nd i l t  t u l eva  muus i ka
saatel imiteerima tuntud soliste. See oli ka
ainus kodus et tevalmistatud i i lesanne.
Miss ikandidaate o l i  

.11 ja  kolm esikohta
tulid meie kooli. II printsess oli Juta Tar-
mal< 6.a klassist, I printsess oli Kadi Tuum
6.c k lass is t  ja  MISS Re-Si-Si  o l i  Mar i -L i is
Raudsepp  6 . c  k l ass i s t .  M iss i v6 i s t l us t
a u s t a s i d  o m a  k o h a l o l e k u g a  m i t m e d
"prominendid"  nagu ndi teks "miss i - iss i
Valeri Kirss" ning i i l latusv6istlejateks olid
M a i e  j a  S i l v i  t e l e s a a t e s t  " V a n a d  j a
kobedad."  (k6 ik  kohal iku nbi ter ingi l i ik -
mete kehastuses). Toimus ka "vanadele
ol i ja te le"  juba t radi ts iooni l iseks saanud
kringlijaht, kus salaki rjad e jlirgi kooli maj as
or ienteerudes ja er inevaid i i lesandeid
lahendades j6ut i  l6puks s i j t jk lasse,  kus
hinnaline aare ehk kringeljuba Hrascicimist
ootas.

Vi imane hommik o l i  nagu eelminegi .
Ni.it id kogunesime Sindi vana koolimaja
lavale ja kogu laulupeo kava lt ibi laulnud,
oli selge, et suur tcicj sai tehtud.

Apr i l l i  a lgul  ootame oma Sindi  s6pru
Tal l inna,  et  enne otsustavaid es inemis i
veel  koos har jutada ja "Min i lau lupidugi
maha p idada. Joniks Leisolu

Videokahuriga ekraanile lastud I<iri f i lo-
soofia tunnis: " 'Are you sure you
want to send "Mehis" to recycle
b i n ? "
Polma bios: "ja lehekii l jel 38 v6ite nli-
ha tema ri ista"
Anu Ermann "Ma rddgin seda jama
hommikust  6htuni"
"Mina oma pika, kuid vil jatu elu
jooksu l . . . "  Saukas
"Siis tuleb arvatavasti teie lemmik-
teema-sigimispartnerite valik!" Erkki
Otsmann

"Ma annan te i le  mingisuguse ja-
ma siin ette. Mul i iksk6ik, mis ma
vdlja m6tlen" Ermann
"l(ordamine hakkab tarkuse kurjaks
v66rasemaks muutuma" Saukas
"Ma pean su ema kool i  kutsuma!"
Ottson Catlynile, kui too ei osanud tjelda,
kui palju on cos 0o
"V6ib-olla on k6ik siin lOdvalt istu-
nud, I6dva piiksikummiga v6i ma ka
ei tea" Otsmann
"Arge unustage fotot kontrolltt i i t
peale panenrast, et ma saaksin teile
tudo ji irgi hindeid panna!" Igor Kaasik
"Suvel, kui on palav, on koerad
pinnalaotuses"  SaUkas

:Lastekoori laager

i i ifkub tqqs...


