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Meil ntiiid l6puks midagi selga panna!!
kdidi ka klassi-
des nditamas.

Mida aga saa-
dud slirkidega
peale hakata?
K u s  j a  m i l l a l
n e i d  k a n d a ?
Arvatavasti ei
varunud "kesk-
mine reaalikas"
endale rohkem
kui i ihte sdrki
(nimelt on s5r-
k ide h ind vas-
tavalt mudeli le
150-240 kroo-
ni). Hi.igieenilis-
telja esteetilistel
p6hjustel oleks
selle jdrjepidev
kandmine ko-
gu aeg ja k6ik-

jal ka k6ige patriootilisematel eesm?irkidel
i lmne li ialdus. Samutiseab piirangud Eesti
kliima. Ka senitunnustatud miitsi-ja lipsu-
pHevade garderoobi  o leks sdrk i  p isut
maitsetu suruda.

J6uame kiisimuseni, mis peaks olema
iildse selliste slirkide eesmdrk? Kui sdrki
kandes peaks seel6bi esindama oma kooli
ja tekitama ilhtsustunnet, siis pole ilmselt
tarvil ik tuima jdrjepidevusega sdrki argi-
p5evadel koolitundides kanda. Kii l l  v6ib
see aga prestiizeks eristajaks-mdrgistajaks
olla laiemale iildsusele suunatud i.iritustel,
kus t6epoolest on v6imalus Reaali vaimu
eest vdljas olla. Seega valigu vorm num-
ber kaks erguta jad spordiv6is t luste l ,
vliitlejad, 6pilasomavalitsuse esindajad. Ja
l6puks ka Reaalkooli tunnusalade esin-
dajad - oli impiaadidel t isalejad?

Kuihlistiuus sdrk massidesse liiheb. seda

on hetkel veel raske prognoosida. Tasuks
aga jdlgida, et sdrgistumisega iile ei pingu-
tataks, et see ei muutuks hiiirivaks ja niiris-
tavaks kohustuseks. Koolivormi taaskasu-
tuselev6tt on tdnu LliHne eeskujudele saa-
nud just erakoolide hobiks, see aga pole
p i i savaks  p6h jenduseks  v6 ima l i ku le
distantseerumisele nn tavakoolidest. Sdrgi-
kandjail lasub v6imalus ja kohustus vdlja
selgitada, kas sHrgiga on astutud progres-
siivne samm v6ij i irgitud vaid i i ldise eli idi-
maastiku trende.

Ettevaatust! oOsiti hiilivad nad vdlja, s5-
delevad R-t5hed k6hu peal, ning teevad
oma arusaamatuid tegusid (niiiid on liht-
salt kergem tuvastada, mis kooli kasvandi-
kuga tegu). Urmqs Reisberg

Sdrke nlieb ka: www.real.edu.ee

lk 2 - teatriarvamus

lk 3 - suusad; fiitisikud ja
Singha

lk 4 - PEKi veel katsetest
la kaameratest

lk5-Mat i  Kaal

lk 6 ' l(ooliteemaline

lk7 - narkoiutud

lk8-Opsik i l luer i ! !

Reaalkool on v6tnud suuna oma kooli-
vormi vHljati i i j tamisele ja rakendamisele.
Esimeseks sammuks sellel teel on otsusta-
tud tellida ja mijiia suur kogus Reaali emb-
leemiga sHrke. Senised, vhhemalt piduple-
viti tooni andvad lipsud-miitsid Ia vliide-
tavalt ka sall id) on saamas t6husat tdien-
dust.

Ehkkifaktiliselt sai sdrkide tootmise otsus
vastu v6etud viimasel lastevanemate koos-
olekul fiuttude jiirgi oli see h6dletus toimu-
nud umbes nii: "sdrke tahate?"... 'Jaa"...
"otsustatud!"), oli selle paremaks teostu-
miseks juba varem plaane tehtud ning
muuseas on Reaali mdrk patenteeritud.
Reaali tuttavast logost saigi slirgi kujunduse
lShtedetail. Praegu on reaalikatel v6imalik
tellida neljas erivariandis, mitmes suuruses
ja iisna laias viirvivalikus (mustast helekol-
laseni). K6iki neid slirke ja nende vdrve

flash id
*  7.  apr i l l i l  to imus Reaal i  aulas

M in i l au lup idu ,  eesmdrg iga  suu -
reks peoks harjutada ja ette val-
m is tada .  -  Osa les id  S ind i ,  37  .  j a
Reaalkool

* 12. aprillil leiab meie kooli ruu-
mes aset Paul Kerese nimeline male.

turniir. Huvilistele vihjeks: ilus plakat on
stendil ka

* 13. april l i l  on esimene ri igieksam,
alustatakse k i r jandiga

* 22. april l i l  toimub Thll inna Reaal-
kool is  vd i t lus dpeta jate ja  dpi laste
vahel

" 1. mai on jiille vaba piiev!! Veel tiks
tunnusmirk sellest, et swi liiheneb (ktill
ta siiski tuleb)

* 4. mail on Reaalkooli turniir viiitlu-
ses

* Huvilised vdivad, Reaali kodulehe-
kiiljel niiha 100 piieva balli pilte '



urufirmu$f Teatris kd.ik Vilj an diss e
Juba kolmandat korda v6ttis Reaal ette

teatrireisi.Ja mis kdige olulisern - seekord
tegid valikr.r 6pilased ise (oma esindusko-
gu kaudr.r). Niisi is Vil jandija F, Dostojevski
,,Alandatud ja solvatud". Kui v6rrelda k6iki
kolme teatriskdil<u, siis tundr-rb mulle viimane
valik ehk k6ige 6igem. Esimene kord oli teos
suhteliselt raskesti aru saadav, sest 4-osalist
romaani lavale seada on i ipris rasl<e ja sel-
lest i lma lugemata aru saada veel raskem.
Teisel korral jHi iva paljuski,yaba" s6navara
varju. Seekord oli aru saada soovijal see v6i-
malus ka i lma romaani lugemata olemas.

Fjodor Dostojevsl<i oli t6sine meesja l<irju-
tas tos iseid raamatuid.Ja n i i  nagu enamus
vene kirjanikke llibi aegade, tunnetas ta oma
missioorr i -  nHidata,  missugune in imeue e i
tohi olla, kr.ridas ta ei tohi elada ja kuidas
peaks inimene paremaks saama. Tavaliselt
see,  ku idas EITOHI,  t r - r l i  pareminivdl ja  kui
see, kuidas PEAB.

Ideaal is  on maai lm hea ja igal  in imesel

on selles oma koht vastavalt tema vddrtuse-
le. Inimese vHHrtus oleneb aga tema v6i-
mest elada teiste, mitte enda jaoks. Nii arvas
Dostojevsl<i.Ja nditas meile, mis juhtub siis,
l<ui reaalsus on teistsugune.

,,AIandatud ja solvatud" kirjeldab iimber-
pddratud maailma, kr.rs k6ik on pea peale
pcidratr.rd. Autus on aukohal ja ausus on
p6lu all. Kurjus on normaalne ja headus
ebanormaalne. Nii tulebki vdlja, et suurin'r
a landus v6ib o l la  suur im i i lendus (Nel l i ) ja
suurim ii lendr.rs v6ib tdhendada suurimat
alandust (viirst). Juhindutakse egoismist nii
varanduse kokkuajamisel (viirst) kui armas-
tuses (Natasa), nii vanemlil<es tunnetes
(m6lemad isad) kLri s6pruses (Aljo5a).

Alandada ja solvata saab a inul t  neid
in imesi ,  ke l le l  on o lemas e lav h ing.  Sel le
olemasolu oli Dostojevski jaoks ddrmiselt
o lu l ine.  Ni i  kannatasidk i  head in imesed,
kurjadega aga ei juhtunud midagi. Ja ega
see ainult minevikus nii olnud. Vaevalt, et
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inimloomus eriti muutunud on. Sellele iiritas
vihjata ka lavastus, seda eriti liibi viirsti
tegelaskuju A. Vaariku esituses. Kahjuks oligi
tema pea ainuke nli i t leja, kes teose vaimu
vdlja miingis. Aga selles ei saa sij i idistada
Dostojevskit. Pigen'r ir.rimese [<ijijndimatust.
Hdid s6nr,r v6ib i jelda ka lavakujunduse
kohta.

Niipalju siis ndidendi kohta. Mis aga puu-
tub publ ikusse,  s i is  on ju  iga in imese enda
otsustada, kas ta s6idab Viljandisse teatrisse
magama, puhvet is  is tuma vdi  etendust
vaatama. Mida keegi sealt oma peakeses
kaasa v6ttis, oleneb jiille pea omaniku eelis-
tustest. Just selleks taolisi i jr i tusi korral-
dataksegi, et neid eelistusi mingilgi mddral
m6jutada. Sest nagu kirjutas ka F. Dosto-
jevski, onjust lapsep6lv (aga kooliaeg seda
jr.r on) see aeg, kus pannakse alus oma tule-
vasele elule. Ka minul oli tore ja uni peale ei
tulnr-rd.

Noro Mols

Paar s6na narkoteemadel
Selle Iehe eelviimaselt lehekii l jelt leiate,

mida arvasid Vdikese Maja 6pilased neile
peetud narkoloengust. Ma panin sinna neid
kirjandeid vali l<r.rl iselt, l<uid see, mis kogu
sellest supistvli l ja tuli, oli see, ettegelikult
e i  sanud lapsed i j ldse aru,  mida nei le
ri i l igit i. Kui ikka laps l<irjutab, et AIDS
(v6i siis aits, nagu tema kirjutab) levib
pensioni kaudu ja teine, et see olevat
puhtalt narkomaanide haigus, siis mina
pidin kti l l  mcji jda seina i j les ronima ja
appi l<arjuma. Kas te m6istate, mil l ist
l<ahju selline teadmine tekitab? M6lernad
vhited on ju sulaselge vale. Kuidas siis
sellisele lapsele segeks teha, et tegelikult
on AIDS meie k6ig i  probleem ja nar-
konaanid on l ihtsalt risl<igrupp? Mina
ei tea!

Ma olen loomulil<ult sajaprotsendil i-
selt poolt, et narkovastast propagan-
dat tuleb teha, aga kas laps saab t6esti
aru, miks inin'resed ii ldse narkootiku-
me tarbivad? Uks vii ike ir-rimene l<irju-
tab, et narkootil<um on vastik. Kr.ri ta kr.r-
nagi poolkogemata proovib ja siis leiab,
et ei ole (tegu on siiski m6nuainega), len-
dab kogu jLrtt jLr vastu taevast. Mulle tun-

dus, et loengus seletati, rnis narkootikume
on olemas ja kr.ridas vdidakse neid tarbima
hakata (nditel<s keegi tuleb ja pakub liht-
salt?), knid miks? I(as siis lastel pole 6igus
teada saada l<6ike, et siis piisavalt vara aru

saada oma elu jaoks vajalikest vddrtus-
hinnangutest? Minu meelest ei piisa, kui
i j t led, et asi on paha. Ehk teeks neile hoopis
uue loengu?

Toimefoio

kuiunduio iu loimetdo
ftihisininene
rohanriondoia
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Sel le vci l io l6igotes sootegi f lyer ' i !

opetoiote siinnipiievod
Heli Ahuno
Helino Roos
Toonos Reinonn
Maio Tokker
Silvi Soovik
l l i ino Koromkovo
Kotr i  0rg

eotlyn kirno
lili modissoon
nele lsnne

20. opri l l
21.  opr i l l

l .  moi
2. mri
4. moi

I  l .  moi
15. moi

Remli Poiss ihnuh igo kuu mohus6-8letrckilge io on losufo.
Reooli Poisi e-moil reoolipoiss@hot ee

- -  !
1
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Ei saa me lebi suusata...
Kuigi Reaali suusaku-

ningas ja -kuninganna
jliid sel aastalvdlja selgi-
tamata, ei takistanud see
Reaali 6pilasi nditamast
hii id tulemusi Tall inna
Koolinoorte 2002. aasta
meistriv6istlustel suusa-
tamises.  Toimuma sai
iiritus soojast ilmast rdsi-
tud hilistalvel - 28. veeb-
ruaril Mustamdel.

See, et Reaalkoolis lei-
dub ka heal (kohati isegi
vdga heal) tasemel suusa-
tajaid, tuleb paljudele
arvatavasti iillatusena.
N i i s i i s  a l us tame  t i i -
tarlaste nooremast va-
nuseklassist, kus Elisa-
beth Juudas saavutas 7. koha, llibides 3
km 9 minuti 35 sekundiga. Veeltulid punkti-
kohale Liisa Kaber (31 . koht)ja ka Paula Val-
rik (36.).

Niitid aga 6ite magus tulemus - poeglaste
nooremas vanuseklassis tuli Tall inna Kooli-
noorte meistriks Marten Kaldvee, ltibides
4 km ajaga 1 0.37 (sealjuures kaotades vane-
ma vanuseklassi v6itjale, Alari Remmelgile
N6mme Giimnaasiumistvaid 1 sek!). Tubli
tulemus on ka Sander Salmu 18. koht ning
mainimist leiab ka Timo Moorast (37.).

Nooremavanuseklassi teatev6istlusel tu-
l id "meie" poisid kiiduvli i irt 3. kohale.

Neidude vanemas vanuseklassis saavutas
Merlin M6istus 7. koha, suusatades 3
km 9. I 5-ga. Kaheksandaks pingutas ennast
KiirtAlas ning m6nikiimmend sekundit hil-
jem veeres iile fini5ijoone Mare Vinnal (12.),

Vosokult: Korl, Merlin lo Mikk

arvestatava kohaga l6petas ka Kati Borkman
(24.). Vditjaks tuli Siiri Mere GAG-st. V6ist-
kondlikus arvestuses j i i i idi Tall inna Saksa
Giimnaasiumiga jagama esikohta.

Teatev6istluses tulid meie neiud vligagi
p ingel ise hei t luse j l i re l  auhinnal ise le 2.
kohale, kaotades sealjuures varasemale
konkurendile, Tall inna Saksa Gtimnaasiu-
mile.

Noormeestest v6itis Karl Pae 13. koha fiu
tal suusk ei libisenud), Mikk Talpsepp oli 22.,
Vaido Salis 24. ja MartJuursoo 30.

Meie Marten on ainuke Tall inna Kooli-
noorte meister sellel aastal, kuid arvestades
Reaalkooli praegust taset (i.ileiildse spordis),
lSks meie suusatajatel iipriski hdsti. Loodame
siis meie suusatajatele veel paremat l ibise-
mist edaspidiseks (niitalvel kui suvel).

Risto io Rouno

Meie kooli targemad
fiiiisikud kiiisid TlKis

vditu koju toomas

1 
.l 
. mlrtsil korraldas eelmise aasta v6it-

ja, meie naaberkool TIK, kesklinna koo-
lide traditsioonilise Fiiiisika- ja futronoo"
miavik tor i in i .  Voi t jaks tu l i  Keskl inna
Koolide Liidu G-5 (kellest kti l l  Tall inna
Prantsuse Li.jtseum puudus) ja Rocca-Al
Mare  koo l i de  konku ren ts i s  kodune
Reaalkool .

Seekord iitles korraldajakool juba vik-
tori ini alguses, et "meie seda viktori ini
j l irgmine aasta enam mingil juhul ei kor-
ralda!", viidates oma mitmeaastasele
v6itude seeriale (nad peaksid siis niiiid
rahul olema, et see jube v6itmine otsa
sai). Edasi asuti 2-minutise mdtlemisajaga
(mille ti ipne moOtmine li ivakellaga ki. i l l
m6ningaid kiisimusi tekitas) kiisimuste
esitamisele.

"Mida t l ihendab sdna "p laneet"?" ,
"Mis on Hubble'i konstant?" ja "Kuidas
nimetatakse tdhe koordinui te t t "ut -
sfdbril?" olid vaid mdned probleemid,
millega silmitsi seista tuli.

Pingelises konkurentsis korjas Reaal
koguni kolmikvdidu (pole ka midagi imes-
tada arvestades seda, et kohal olime tervelt
nelja voistkonnaga) - 1. koht XI klassi
v6istkonnale (koosseisus Andres Tiko,
Mihkel Kama ja Imre Treufeld), 2. koht
vlga positi ivselt i i l latanud pohikooli(!)
v6istkonnale (Edvard Ljulko, Ott Rebane,

Jaan Vajakas) ning 3. koht XII klassi voist-
konnale (Jaanus Sepp, Allan Puusepp,
Kristjan Maasalu). Neljandas v6istkonnas
olid veel Riho Reinthal, Martin Treufeld ja
Elmo Todurov. Ka neid ei saa kiitmata jdtta.

Realistid t6id lisaks kohustusele vikto-
ri ini tuleval aastal ise lHbi viia koju ka
pli istja tsingist medali, mis seisab hetkel
majandusosakonna seifis ja mida auhin-
dajad meil l impsida ei soovitanud, sest
ribaga rongikust rendauhind on i. ipriski
milrgi ne. Jdligu edaspid i fiitjsikahuvi I i ste
i . i lesandeks,k indlustada medal i  p i is iv
Realiseerumine.

Suur tdnu TIK-i Fiit isikaklubile, milte
liikmed koostasid viktoriini kiisimused
ning viisid i jr ituse ka edukalt ldbil

Kes veel l isainfot tahab, siis seda v6ib
leida TIK-i kodulehelt: www.tik.edu.ee
Sealt saab edasi meie na"brit" f i i t isit a-
klubi kodulehele.

PS. Kellel on alles 200]. aasta m5rtsi
"Reaali Poiss" (nr. 3/28) - otsige see vdlja,
leiate sealt i ihe tEitunud lubaduse ;)

Kommentaar...
Nojah, ka mulle meeldib meie kool. Eel-

mise ,,Reaali Poisi" juhtkirja autor on kas
i.ilim patrioot v6i t?iielik lollpea. Ei, 6rme ijtle-
me nii. Eelmise juhtkirja autorile meeldib
meie koolvdga ja ta ei tea pdris tdpselt, mis
mujal toimub.

Ma t6esti kahtlen vliites, et RAM koolist
kaks 6pilast ilmaasjata vlilja visati.Ja kindlasti
kahtleb autor isegi. Siiski, kui tal on sellised
arvamused pdhe jl i l inud, tuleks ikka enne
fakte kontroll ida. Samuti pole ma midagi
kuulnud viiest teisest 6pilasest (aga samas,
pole ju minu ti j i j  uudistega kursis olla).
Nii et kui autor vdidab end mitmeid lehti
lugenud olevat, siis ma kii l leitea, mill iseid.
Vahest ,,Kesknlidalat"? Arvan, et kui meie
kooli 6pilastel oleks suured arvestused
tegemata, hakkaks ka siin nimekiri v5-
henema.

Ma ei usu, et meil on asi mitte niiv6rd
juhtkonna, kui Opilaste suhtumises. Meie ju
ei  maksa midagi ,  samala ja lku i  MM-is on
vist ca. 20 000 kroonine 6ppemaks ning

Reaalkooli 6pilased teavad, et kui nad
hakkama ei saa, siis peavad lahkuma.

Kui vana Sa siis oled, tahaks teada. Ma
arvan, et ikka pdris vana, kui sulle veel
noukogude a jad meelde tu levad.  Akki
oled koos Brezneviga koguni viina v6t-
nud? See on nagu selles rahavajutus, kus
varblane veel tsaariaegseid kiilmasid mdle-
tas. Kas me olerne alguses tagasi?Juba va-
nad kreeklased panid tl ihele, et k6ik siin
maailmas kordub (nii i teks i i i i  ja piiev).
Akki olemegi alguses tagasi? Olgu, nali nal-
jaks.

Oli ka viimane aeg, kus keegi toimetu-
sest tegi tdhelepaneku meie m66dukate
hulka kuuluva direktori k6ne kohta. Ei
tea, kas see poli it i l ine s6num oravate ja
ninasarvikute kohta oli suunatud meile
(kii l laltki ebaeetil ine tegu, kas pole), v6i
hoopis lugupeetud hdrra ekspeaministri le
lojaalsuse miirgiks. Igatahes ootan huviga,
mida titleb hdrra Polma siis, kui meile tuleb
kij l la hHrra ninasarvik (kui tuleb).

.. jah, ja spirit i t meil jStkub, halleluuja
selle peale! Singho MihkelKomo
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uudiseid REK-il on noorem 6de/vend....PEK!

Katsete tulemused
Jlirgnevalt voite lugeda kdigi ennde

nimesid, kes said i i le 75 punkti (maksi-
mum oli sada). Kes neist otsustab meie
kall isse Reaali j55da/tulla, selgub varsti.
Lisainformatsiooni saab interneti lehelt:
www.real.edu.ee/vastuvotV Kes huvi
tunneb, mingu vaadaku!
Siim Anisaar - Saku giimnaasium
Kristjan Kolde - Tln. Reaalkool
Leo Rummel - Tln. Reaalkool
Piret Avila - Tln. Reaalkool
Margus Niitsoo - TPL
Gustav Kalm - Tln. Reaalkool
Haldi Mdesalu - Tall inna 21. Kool
Kitly Aadam - Tall inna 2l . Kool
KIrt Seer - Tdrva Giimnaasium
Karin Tensing - GAG
Priir Eek -Viimsi Keskkool
Simon Renno - TIK
Mart MHgi - Tall inna 21. Kool
Taavi Madiberk - Tln. Reaalkool
Herlet Kivima - Tln. Laagna Giimn.
Priit Tamme - Saku Giimnaasium
Kersten K6rge - TPL
Lenno Nagel - Pirita Majandusgiimn.
Margus Sahk - Tln. Reaalkool
Siim Vahtrus - Tall inna 2l . Kool
Katre Kuller - GAG
Johannes Veski - TIK
Silver Seepter - Tln. Reaalkool
MargitVohandu - Tln. Reaalkool
Holger Ndmm - Tall inna Uhisgiimn.
Siim Nell is -JHneda Pohikool
Triinu Saum - Ndmme G[imnaasium
Madis Vli in - Tln. Reaalkool
Maarja Saar - Tln. Kuristiku Gijmn.
Helina Kitsing - VHndra Giimnaasium
Paul Kask - Tln. Reaalkool
Ronald Korv - Viimsi Keskkool
Susanna Lestmann - Tln. Reaalkool
Erik Proomann - Tln. Reaalkool
Kristo Sepp - Tln. Reaalkool
Marek-Andres Kauts - N6mme G.
Mikk POld - Tln. Reaalkool
Taavet Bristol - Tln. Reaalkool
Kaisa Selde - Tln. Reaalkool
Grete Magi - Tall inna 21. Kool
Argo Miller - Tall inna 32. keskkool

K6igile on juba
ammu teada ,  e t
meie kool is  to i -
mib sell ine i ihen-
dus  nagu  REK,
ku id  ku i  pa l j ud
teist on kursis sel-
lega, et oma ti jdd
alustas ka PEK (P6-
hikooli Esindusko-
gu)? Sell ise nime
pani meile REK ja
me ei kurda. Toi-
mus ka hli l i letus
ning i. iksmeelselt
otsustasime, etjd-
tame nime muut-
mata.

Idee sell ise asja
asutamiseks tu l i
Piret Otsalt, kuid kuna temal tuleb isegi
meieta ajast puudu, hakkas meiega tege-
lema tulevane huvijuht Marju (keda v6ite
pildilt nHha vasakult teisena). Oleme koos
kdinud vaid m6ned tiksikud korrad, kuid
hakkab juba v?i l ja  ku junema k indel
liikmeskond. Hetkel pole kahjuks esindatud
k6ik klasseja siinkohal kutsuksingi k6iki
7. -9.  k lass i  es indaja id meiega l i i tuma.
Kdime koos kolmaptieviti kell 15.30.

Millega me tegeleme?Analili.isime koo-
li, korraldame omavahel viktori ine, esita-
me pantomiime, sijtjme sokolaadi, avalda-
me arvamust koolielu kohta ning palju,

PEK-|  l i ikmed;  hetkel  6unu soomos.

palju muu.d. Meie suurimad saavutused on
veel ees. Uhte saavutust olete k6ik vaatama
oodatud, nimelt alustab tegevust Kinoklubi
nimega Pitpot.

Uks ti ihtis asi meilsiiski puudub: nimelt
p6hikiri, mille kallale asume kord tulevikus.
Peale esimese Pitpoti toimumistjiitab meid
maha Marju, kuna tema praktika siin koolis
on l6ppenud ning siis peame me teiesti iiksi
hakkama saama, sisimas loodame Piret Otsa
abile. Kuid kui i iksi, si is i iksi. Me oleme
Realistid - me saame hakkama.

Koiso Selde
lte.tr.t!r.2.tti.r,\.r.:Nr.,t.tti;\\.r1tt2.:e.ai.r.et:ee..%f;r.r.!;..?.itiiitizil\;i:,ititi*4aia:,:iiaiaitii:aia:,r!tL

Mustad vidinad peidus... mis need on?
Ehk tdhelepanelikumad on mdrganud

mingeid musti jullasid koridori nurkades
v6i k6larite all r ippumas. Need on uued
kaamerad, mis kooli tiiiitajate poolt i..iles
pandi. Nad ei nlie v5lja just k6ige etemad
ja tipptehnoloogiale vastavad, aga ajavad

asja lira ki.ill.
Peamine p6hjus nende iilespanekuks ole-

vat ulakus ja huligaansus kooli oma 6pilaste
poolt. K6ige rohkem kardetakse koopiama-
sina pdrast, mis nijiid dpetajatetoa ukse ees
seisab, kuid on ka teisi tegureid. On korral-
datud huvitavaid eksperimente 6pilaste
endi poolt, kus k6iku on lastud loovus,
uudishimu ja lollus. Niiiteks m6ni armastab
kakaod nii viiga, et seda on vaja WC seinale
loopida ja k6igile nHidata oma kiindumust
hea ja magusa joogil isandi vastu. Siis on
olnud juhtumeid, kus tualeti kasutaja on
paberirull iga ti i l l i  l l i inud ja suure kakluse
kdigus paberi i jmber poti kerinud.Ju ta siis
arvas, et see on k6ige parem karistus
vastuhakkajale. Kolmas teadaolev intsident
h6lmab uudishimulikke ja teadmishimulisi,
kes on tahtnud vlilja uurida, kas tulekustutil
olev kasutamis6petus on ainult teoorias
v6imalik v6i vastab sellele ka prakti l ine
tagap6hi.

Siiski kartuseks pole p6hjust, sest kuigi
suurem osa tempe on tehtud WC-s, pole
iihtegi kaamerat sinna ii les pandud. Peale-
gi on m6ned neist juba omadega 6htul
ja keelduvad pilt i  nHitamast. Nii on lood
nende pii lumisasjadega" ' 

Anne io Deo

Coflyn Kirno

Siis oli k6ik veel lohtine... Kurio iuur...
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Mati Kaal, Reaalist loomaaeda!
Mis aastal te Reaalkooli l1petasite?
Olen Reaalkoolis 6ppinud k6igest 1960.

aasta siigisest kuni 1964. aasta kevadeni.
Lopetasin 79. lennu c-klassis.

Mis on kdige erksam ma'lestus Reaalist
ja kas olete ka praegu kooliga seotud?

Uldine l ihtekuuluvustunne, mis valitses
reaalikate vahel. Me olime uhked oma vana
ja traditsioonidega kooli iile ning piiiidsime
igas asjas v6imalikult si lma paista. praegu
kuulun vilistlaskogusse.

Ke s o / i 6 p etaj a i s t m e e I d ej h'h'va d ?
Toona oli ametis veel mitmeid vanu s6-

jaeelseid 6petajaid, kelle hoiakuid, kii iru-
mist ja vdljanHgemist piiiiti v6tta eesku-
juks. Klassijuhataja VoldemarVahar oli kiill
iiksnes joonistamise ja joonestamise 6peta-
ja, kellel tund vaid kord nddalas, kuid elu-
tarkus, hoiak ja kultuurilembus, mis ta suutis
nii p6gusal kokkupuutel meisse sisendada,
vii l ir ib imetlust. Meie toona kooli parima
v6rkpall iklassiga kasvas dpetaja Vahar nii
k6vasti kokku, et sundpensionile saatmise
ji irel pani ta vli l ja omanimelise ri indkarika
kooli parimale v6rkpall imeeskonnale, kus-
juures tingimus oli, et tema poisid v6ivad
seda igal aastal vilistlaspdeval tagasi v6itmas
kiiia. M6nel esimesel aastal peale l6petamist
said nad sellega paar korda vist isegi hak-
kama.

Kas sel ajal oli Reaalis hea lcdia7
Nagu juba iieldud, oli kambavaim vdga

tugev ja koolis i jsna lahe kli ia. Meie klass
hoidis nii koolis kui peale tundegi millegi-
pdrast veel isedranis kokku. Korraldasime
vaidlusringe, kus vditlesime elu ja muu sel-
l ise i i le. Kirjanduse ii le vaidlemist ergutas
emakeele6petaja 6ie Vdkram, kelle 6hu-
tusel tekkis meil klassitunnis Jannseni ja
Jakobsoni ,  Andrese ja Pearu,  Andrei  ja
Pierre'i, Oneginija Lenskijt. tuliselt vaid-
levad "parteid". Tunnid j l i id tavaliselt l i jhi-
keseks, aga hoog oli sees ning vaidlused
jiitkusid sageli peale tunde veel riietehoius,
kust riietehoiutddi meid tavaliselr vegisi laiali
ajas, et koju minna.

Kas Reaal andis ka omalt poolt mingi
t6uke selle poole, et teist sai loomaaia di-
rektor?

Kuna vabariikl ik bioloogiaoli impiaad,
mi l le l  jagasin 1964.  aasta l  mdlema vooru
kokkuv6tteks 2. ja 3. kohta, n6udis eel-
voorus nii teadusreferaadi kui omavaat-
lustel pdhineva uurimuse koostamist, te-
gin K6rvemaale ti les seatud vaatluspesa-
kastide varal suluspesitsevate vHrvuliste si-
gimisvaatlusi, mil leks sain koolist ametliku
loa laupdevi t i  puududa ja n i ida la l6pul
kaks pHeva iihtj2irgi metsas veeta. Toona
ol i  tavapdrane kool i -  ja  t i ic in l ida l  veel
kuuepHevane ja seesugune vastutulek koo-
li poolt i isnagi pretsedenditu. Vaheljuh-
tus, et klassivendki tuli kaasa ja siis pidime
esmaspdeval palju "vingerdama".

Kuidas teist sai [ildse loomaaia direktor?

Mul 6nnestus viimase kursuse menetlus-
praktika veeta Tall inna Loomaaeda vdrs-
kelt loodud teadusala abidirektori ameti-
kohal ning Kultuuriministeeriumi nimelise
n6udmise peale seda ti icid jdtkata ka pli-
rast 16petamist. Toonase direktori Karoly
Sterni surmajarel tuli mul 1975. aastal ripa-
kile j l i i inud ohjad oma kefte vorra ja nii
on see kestnud tanini.

Palju loomi on tildse praegu loomaaias?
See kui palju meie loomaaias hetkeljust

loomion,  polegi  n i i  o lu l ine,  ku i  see,  mi l l i -
seid loomi meil peetakse. V6ime hoople-
mist kartmata vdita, et tegu on P6hjala
p6nevaima kollektsiooniga, kuigi t ingi-
mused, milles nad elavad ja milles neid
ndidatakse, pole just k6ige paremad, aga
see just s6ltubki ressursist, mil le piires saa-
me tegutseda. Siinse kollektsiooni kirjelda-
misel on k6ige iseloomulikumaks asjaolu,
et meie kaljukitsede ja mHgilammaste kol-
lektsioon on Californias asuva maailma
suurima teaduspotentsiaaliga San Diego
Loomaaia jdrel kogu maailmas teisel kohal.
Silmi ei pea mahalcii ima ka nende looma-
de sigimisedukusest rd5kides. Ulemaailm-
selt mdrkimisvddrne on euroopa naaritsa
elumise saavutamiseks nii meil asuvas pal-
junduskeskuses (ex situ), kui peamiselt
Hiiumaa looduslikes oludes toimuv (in situ)
tegevus.

Mdn ed s 6n a d p ra egu s tele rea lis tidele !
Kui midagi teete, siis tehke seda hdsti

v6 i  tehke s i is  hoopis midagi  muud!
Mul le on mi l leg ipdrast  jddnud mul je na-

gu poleks praegused 6pilased enam kooli
suhtes nii patriootl ikult meelestatud kui
meie seda omal ajal olime. Soovin, et ma
eksiksin ja ikka endiselt on ,rn olla realist.

Cotlyn Kirno

Siht selge?
Keskkooli l6pus tuleb teha iiks suur ot-

sus: mis edasi saab? Kas tt j i j le, dppima,
mida oppima? Onneks meie kooli abituu-
rium (need, kes kiisitluses osalesid) kavatse-
vad koik j l i tkata kooli lapse vahvat tt j i jd.
Kuid millisele ainele tdpsemalt piihenduda,
ei ole veel tdiesti selge.

Mingid visioonid siiski on - valdav ena-
*us roiuib orna tulevikku seostada majan-
duse voi ehitusega (see oli nagu kokkulepi-
tud vastus - ikkagi Reaalkool!), kuid on ka
neid, keda huvitab lf,, juura vOi Euroopa
haldusoigus. Uks julgem kuulutas hoopis,
et tema tahab saada autolukksepaks - hea
ju, I<ui inimesel kindel siht silme ees.

Selle tdhtsa otsuse tegemine ei ole olnud
abituuriumile kerge (ainult iiks vastanu vdi-
tis, et on tahtnud saada arhitektiks juba
lapsest saati). Kaalul on i isna palju - vale
valiku korral peaks uuel erialalju jdlle plris
algu.se.st pihta hakkama - niivdib lopuks
pool elu i i l ikoolis kHia.

Soosituimad dppeasutustest on TTU ja
Tartu UIikool, kuid on soovijaid ka Oigus-
instituutija EBS- i.

Ulikooli valikul peab arvestama paljude
aspektidega. Peale eriala on oluline ka asu-
koht. Kas on vdimalik elada kodus, kus va-
nemad k6ik ette-taha dra teevad voi peab
elama iihiselamus ja ise endaga hakkama
saama. M6nede i.iksikute eranditega vaatas
abituurium allakirjutanut iisna hHmmeldu-
nud ilmega: "Mida sa mdtled? Loomulikult
kodust dra!" - eriala on ju olulisem ja peale-
gi - kaua sa neid vanemaid ikka kannatad?
Leidus siiski iiksikuid, kes arvasid, etTallinn
on vaatamata k6igele parim koht elami-
seks-6ppimiseks ja kavatsevad siia jddda.

Kdes on kevad, lopetajatel on veel veidi
aega, et oma praeguseid plaane muuta.
Loodame siiski, et k6ik teevad lopuks enda
jaok k6ige digema otsuseja ei kahetse se-

uilistlsne

da. Olge tublidl Silvio Viidik

laululembestest
Uhel esmaspdevasel pdeval mitte vHga

kaua aega tagasi (8. mhrtsil) puudus tea-
tud seltskond neide-noormehi tundidest.
Neid k6iki iihendas armastus muusika vas-
tu.Ja sel le  asemel ,  et  innukal t  kool ip ink i
niihkida ja fi i i isikat lahendada, kdisid nad
Prantsuse Li.itseumis Laulupeo jaoks kate-
gooriasse laulmas, Veidi nlrvil iseks tegi
see, et eelnevatel aastatel on Reaal alati
korgeima kategooria saanud. Uritus kestis
ligemale 4 tundi.
la tulemused: Reaalkooli segakoor - I ka-

tegooria fia voit tavakoolide arvestuses),
hindeks 9,4 punkti!! Punkte said rohkem
vaid 2 kooli- m6lemad muusikakallakuga.

Elagu Reaali segakoorile ja dirigendile
Eve Karbile! Lil i  Modissoon



Reooli Poiss, oprill 2002 5

loomingut
, , .:,lt, a:.l.ita:

Itr illeks mulle matemaatika?
: : .  :  : : ; : .  :

Koolitundidest innus-
&{afellaaatika

Matemaatika on i-iks raskemaks 6ppeai-
neks peetavaid tunde. Miks? Kes ei oleks
kuulnud halavad 6pilasi, kes unistavad ma-
temaatikatunni braj?ilimisest ning kiruvad
seda pdeva, mil see aine vdlja m6eldi. Olen
kindel, et sellel hetkel, kui selline lause vdlja
cieldakse, tegelikult ei m6elda i. i ldse, sest
matemaatika on lihtsalt eksisteeriv asi, mida
m6ned targad mehed on pii i idnud s6nas-
tada, et meie elu l ihtsamaks ja arusaadava-
maks teha.

Nii m6nigi leiab, et mil leks mulle mate-
maatika, ega maju niikuinii matemaatikuks
ei hakka. See nditabki, et pole tabatud asja
tuuma. Matemaatika ei tdhenda i.il<snes 6pi-
kus ja kontrolltdddes seisvate i l lesannete
lahendamist, vaid eelk6ige just arusaamises
ning omandatud teadmiste rakendamises,
et paremini dra elada.

Toome m6ne nHite, kus asi puudutab
otseselt rahakotti. Oletame, et soovid m6n-
da ri ideeset, mis oleks tdpselt sulle 6mmel-
dud. Selleks on tingimata vaja kangast.
Kuidas teada, palju seda on tarvis? Ega me
teakski, kui poleks kunagi dppinud mate-
maatikat ning teinud endale selgeks keha
pindala olemust.

Samuti on lugu ruumalaga. Kust teada,
kas kol l id ,  keda lapsed t ih t i  kardavad,
on olemas? Tehes lciireid peast arlutusi nde-
me, etvoodialune, kus and peaksid pesitse-
ma, onvdil<sem, kui nende koll ide ruumala.
JiireldLrs sellest on, et kolle pole olemas.
Sell isele jdreldusele j6uame jl i l legi aga ll ibi
matemaatika. See ongi p6hjus, miks hari-
tud inimesed ei tohiks kolle l<arta. V6iks
muidugi veel l6putr.rlt nditeid tuua, kuid
loodan, etjutu point on arusaadav. Lapsed,
6ppige matemaatikatja saage ka sellest aru,
sest muidu pole 6ppimisel m6tet!

Tuul i

{Jks, kaks, kerlrrl, p&}qi{,}.-.

Juba ammu enne meie aega pidid lap-
sed 6ppima arvutamist. Miks kijll? Kas kivi-
ajal ei saanud lihtsalt niisama ki.itt-korilane
olla?

Jlirele m6eldes, vist mitte. Enne jahile mi-
nekut oleks ju ikka vaja dra lugeda suud,
keda tarvis toita ning v66rasse kogukonda
s6pra otsima minnes on hea kelleltki kuul-
da, etTarzan elab kolm koobast (mitte "pal-
ju koopaid" nagu enne matemaatikat) eda-
si. V6ib vist julgesti vdita, et just sell ised
elulised asjad tingisidki matemaatika tekke.

Mihkel

Sinxrsqrfial"ia silt*
On keegi  vdrre lnud oma elu s inusoi -

diga? Loodetavasti mitte, sest see tundub
v?iga jabur. Aga kuivdrrelda, siis on nii elul
ja ka sinusoidil midagii ihist: kumbkieil i igu
edasi i lma t6usude ja m66nadeta.

Tonel

&4* xxax sdltser m?€[6eNvk aati Xcee

SObrad on meile koigile vajalikud, nende-
ga on tore koos aega veeta (kuid mitte lii-ga
kaua - see muutub tiiiitavaks). Kui nendega
hlisti l l ibi saad, on ka tuju parem.

Sell ine on ka matemaatika: aeg-ajalt on
rahustav lahendada mitmesuguseid i. i lesan-
deid, teha jooniseid jms., kuid mitte liiga kaua
- k6ike m6istuse piires.

Sdbrad ei ole tHiuslikud (nagu meiegi), see-
pdrast esineb ka minul matemaatikaga suu-
remaid ja vdiksemaid tijlisid, 6nneks kumbki
meist kaua viha ei pea! (Meie sdbratiili miir-
kab tavaliselt ka 6petaja).

Mulle meeldib sdpradega hbsti l i ibi saada
- kui i. i lesanded ilusti laabuvad, muutub tu-
ju r66msamaks ja kindlasti on ka i i lesandel
selle i i le hea meel.

Kuidas me ii ldse tuttavaks saime? Meid
tutvustab 6petaja. Ta selgitab matemaatika
eri tahke ja kditumisviise ekstreemsetes (!!!)
olukordades. Seep6rast usun, et need kaks
on omavahel  veel  paremad sObrad.  V6i
mis Teie arvate?

Silvio

Mul le meeld ib j6Lrdehetkel  vaadelda
helesiniseid (mitte vihma toowaid) pilvi
- nad on oma passiivsuses nii rahumeelsed
ning l66gastavad. Nendega seoses puudub
harjumus mdelda prakti l ist laadi m6tteid.
Nad ei puudua meid otseselt - nendega ei
saa ennast samastada ega neid siduda oma
igapbevasusse, rakendada neid oma enese-
keskses maailmapildis v6i m6tetes. See oska-
matus on 6nn, sundides mind hddlestuma
teisiti - vastavalt neile.

Matemaatikaga on umbkaudu vastupidi.
Kokkupuude sellega p6hjustab kammitseva-
te, ruti inist pal<atavate, patoloogil ist laadi
mdtteskeemide vallandumise mu peas, kui-
v6rd kogu minu koolip6lve kestnud treenin-
gu tulemusena assotseerub see tungiva vaja-
dusega (i i lesanne n6uab lahendamist!), mis
ldmmatab k6ik muu.

tatud aastaaegade haikud
Lausel i ihend

Poiss vaikis, pea maas
Pea tema jalgade ees

Talvises hdrmas

P6imlause

Asume teele
Lliheb jahimees metsa

Pliike k6rvetab

Miii iruslikud

Algulv6i l6pul
Mees, dra tundi tule

Kevadju tapab

Enamik

Rebanejookseb
Lilled nLirtsivad aias

Ja meie koolis
Khonsu io Pullu

&lildrxaisedes
m6ttetuid m6tteid m6tlen
m6tetes mottetult m6hkan

ma m6nus mOhkam
m6mmibeebi

i it len veise moodi: m66!

Lourentius

Midagi ei tea
ma tean, et ma midagi ei tea

ma tean, et mu pea midagi ei pea
ma tean, et siiski ennast i.ikskord sisse

sean
kuni teen ma saatusliku vea
ja jdlle otsast alustama pean

siis taas ma tean
et  midagie i tea

[a ega sedagi ma faktiks pea)

ziggv

leebe boheem - see on mu teine
nimi

6lut joon ning elu tdiel rinnal naudin
otsatu l6bu on kogu
eksisteerimisprotsess

meeleelundid toitu saavad keelatud
tegewstest

Suured tenud 6p.  Ai ta Ot tsoni le ,  kes mei le t i i t isse sel l ise
ii lesande pani, kus me matemaatiakst kirjutama pidime ja suured

tiinud ka 11b-le, kelle jutud need on.
Lourenlius



Narkoloengu arvustused Uiiike Msiq
7 Reooli Poiss, uprill 2002.:.|:.:...|.:.:.:|.:.|:...:..::..).::'.:.':.:::'::

Meie juures kdis iiks mees nimega Indre[<,
l(es tahtis teada, mida me teame narkootiku-
midest. Ta ki. isis meilt palju kiisimusija me
pidime dra arvama, mida tdhendavad s6-
nad: psii i ihi l ine, fuiisi l ine ja sotsiaalne. Oli
pdris huvitav teada saada asju, mida ma en-
ne ei teadnud. Morge Pohlok
o a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a

Neljandal april l i l  2002. a. kdis meil koo-
lis mees, kelle nimi oli Indrek Simisker. Ta
tahab vdlja anda raamatut, kus rddgib nar-
kootikumidest. See raamat on m6eldud las-
tele. Ta rdbkis meile tunnis narkootikumi-
dest, narkomaanidest, narkodii leritest ia
suitsetarnisest. Ta seletas veel lahti kolm
v66rs6na, need olid psti i ihika, fuiisi l ine ja
sots iaal .  Ta andis veel  t ihe raamatu ia
l<alendr i .  Ned o l id  vHiksematele moeldud,
aga siiski huvitavad. Raamatu pealkiri oli:
"Oskame olla!" Raamat oli kirja pandud
luuletustena ja l<alendri peal oli ka tiks
6petus raamatust.

Soline Kodu
a a o a a a a a

Mei l  kd is  nel -
j ap i i eva l  ( e i l e ,
04.04.)  i iks
mees, rbdkis kes
narkootikumidest
ja narkomaani-
dest.

Mina sain vH-
ga palju uut ja
huvitavat teada
ning olen endas
kindel, et EIhal<-
ka kunagi nar-
kootikume tar-
v i tama. Ma ar-
van, et narkooti-
kum on vast ik .
M a  p o l e  s e d a
proovinud ja ei

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

. :

Ma sain teada vdga palju Lrut ja huvitavat.
Niiiteks, et kuidas hakal<b inimene suitseta-
ma. On i.iks hlsti lahe tiidrukute kamp ja sa
tahaksid olla kindlalt nendega popp. Aga
nad suitsetaksid. No loomulikult hakkaksid
sinagi suitsetama, et sinna kampa pddseda.

Lisaks selllele sain teada, kuidas hakl<avad
inimesed kasutama narkootikumi. Nditeks,
et i. iks inimene tuleb sinu juurde ja i jt leb, et
tule proovi see ijks vdike amps ja sa tead, et
i iks amps ei tee midagi. Sa l l ihed kaasa ja
saad esimese korra tasuta, teine kord ki. isi-
taksejuba rahaja vdga palju, kuni sa hakkad-
l(i kasutama narl<ootil<urni.

Veel sain ma teada kolm v66rast s6na.
" Psii tj h i I i n e, fii iis i I i ne j a s ots iaa I ne, " ne nd e
tdhendused o l id  rasked.  Mul le  meld is  see
pdev. Sirio

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

Eile kli is meie klassis i iks mees, ta nimi
oli vist Indrek. Ta ri i i ikis meile narkootiku-

midest ja s6ltu-
vusest. Ta rbdkis
ka, kuidas s6ltu-
vusse jdiib. Pli-
rast andis ta mei-
le i.ihe raamatu
pealkirjaga: "Os-
kame o l l a l "  j a
i i h e  k a l e n d r i ,
k u s  o l i  p e a l
poiss,  kes hoiab
silstalt ki ies ja
poiss, kes keelab
teda. Minule see
tund e i  meeld i -
nud,  sest  see o l i
igav, aga ma ei
tea, kas teistele
meeldis see tund.

Kr is t i  N.

Meie v6it!!
7. mdrtsil kliisime Kalevi spordihallis rah-

vastepalliv6istlustel. Lahkusime sealt kuld-
medaliga. V6istkonnas olid Vivian, Kerli,
Sabine, Annette, Meri-Kris, Kristi, Henri,
Merkus, Rasmus, Siim, Romet ja veel i iks
Markus. Meie supertreener on Kaie. MHn-
gida oli m6nus, aga ruum olivdike ja kiilm.
Mdngisime l<uue vdistkonna vastu. KOik
mHngud olid pingelised ja rasked. V6it oli
Iahe, aga kuldmedal oleks v6inud olla
suurem ja ilusam, nijtjr hakkas kohe harg-
nema.

lV klossi 6pilosed

I koha saavutanud lV klassi voist-
konnas o l id :
"MerFKrisJaama
"Sabine Kodu
Yivian Levin
oKerli-Helen Oissar
"Annette Rohunurm
*Kristi Soe
*Triin Allik
"Henri Anier
*Markus Holst
"Siim Suppi
oRasmus Puur
oRomet Ziljov
*Markus K6dar
"Sten Tarro
*Karl Thmmes
IV koha saanud III klassi v6istkonnas
o l i d :
Johanna-Marie Miigi
"Annica Saaret
"Selene Gnadenteich
uHelery Liivik
ulaura-Maria Kadaksoo
*Carolin Laubre
*Teele Tali
oKarl Miiiil
*Mihkel P6ldemaa
"Jonatan Raudsepp
"Kert Piitsep
"Kevin Kaarma
*Frederik Ross
"Randmar Schults
Nei le  on kool j6udnud juba k i i tust
avaldada ja me teeme niiijd seda sama:
vliga tublid olete! Cotlyn Kirno

" " ' ; ; , ; ; ; " " '

19.  apr i l l i l to imub suur  i ih isproov lau-
lupeo jaoks, sellest v6tavad osa meie
kooli mudilaskoor, Piidskii la giimnaasiu-
mi mudilaskoor ja Rocca al Mare kooli
mudilaskoor. Meie laululapsed ootavad
sedajuba suure huviga, sest testega koos
on ikka toredam.

Coilyn Kirno
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proovi kunagi. Piiijan hlisti 6ppida ja saada
hliid hindeid, et ei satuks tdnavale esa narko
kiiiisi. Minni
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Mul le neeld is  e i lne tund vdga.  Kdige
rohkem meeldis see, kui Indrek rHdkis s6l-
tuvusest .  Minu jaoks o l i  see tund vdga
kihvt kuna seal rdiigit i narkootikumidest.
Veel meeldis mulle see, et sa said seal vabalt
istuda. V6kski sell ised tunnid olla.

Annette
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Eile kdis koolis Indrek. Ta rddkis nar-
kootikumidest.

Teada ei saanud rna eriti midagi, sest mul-
le rdHgitakse sellest kogu aeg. See oli uus,
et aits levib pensioni kaudu. See on jLr p6hili-
ne vanainimeste asi.

Kuid ei saa i jelda, et mul igav oli.
Meri-Kris

.^r.* a
a a a a a a a a a a a a

Meil kdis koolis i. iks mees. Ta rddkis nar-
kootikumidest ja kuidas nendest eemale
hoida ning kui ohtl ikud need on. Veel rddkis
ta s6ltuvusest, kuidas sellesse mitte sattu-
da ja mis s6ltuvusitekitavad.

Ma sain eada m6nede s6nade tdhendust,
nditeks psii i ihi l ine ja fi i i isi l ine. Psil i ihi l ine
tlihendab seda, kui sa narkootikumidest s6l-
tuvusse jl i l id, siis alguses ei prr.rugi keegi
seda mhrgatagi .  F i i i is i l ine tdhendab,  et
teised mdrkavad, kui sul midagi viga on.
K6ige rohkem meeldisid mulle ta seletused,
need olid nii naljakad ja neist sai kergesti
aru. Kerttu

Reaal i  Poiss ootab ka antud
teemale kdiksugust  lugejate-

poolset  vastukaja!



opsikillu eri
"Uldiselt, kui kellelegi on suur soov

kauplemiseks, vdiks siis siirduda N6m-
me turule nditeks." 6p. Saukas

"Ma  pean  te i l e  t dna  rddk ima  uu t
teemat .  See  on  l i h tne  teema,  m is
on aetud segaseks!"  6p.  Ermann

"Mis sa haigutad, poiss? Vaata, kui
a jurakud t i i i i tavad,  s i is  pole und!
Bioloogia i it leb nii." 6p. Pihlak

"Mis sa torg id te isest  pois is t?"  6p.
Pihlak

"A nei l  on kval i teetseid lapsi  ka."
Polma

"N i i  nagu  on  o lemas  koo l i ko t i d ,
kuhu mahuvad iira k6ik 6pikud, vlilja
arvatud fi i i isika 6pik..." Saukas

"Pr ikk p id i  p ika l i  kukkuma, is tus
6nneks." Igor Kaasik

"Ja s i is  kasvavad melonid ja  puu-
vil jad ja i ihesdnaga- kommunism on
saabunud maa peale." Polma

"Sell ine pdike on joonistatud na-gu
laste le.  Siuke h i rmus saki l ine ndeb
vdlja nagu mingi tuumapomm." Polma

"O2 nagu e i  k i ih ig i  se l le  peale."
Polma

"Although I'm very glad that you're
al l  here and a lmost  a l l  o f  you have
done your homework but still let's do
something." Kaisa

'Andke nei le  kere peale,  kes te id
segavad. Mina ei v6i, ma ldhen kohe
kohtu alla, aga teie v6ite. Tehke seda
t6esti!" M. Kuurme

"Ll ihme i i le  te ie peale ja  l2 ihme
kinno." M. Tendermann

"Kui ma iitlen sulle, et ldhme peole,
siis sa ju ei iltle, et ma ei saa, ma olen
vdsinud." A. Kangro

"Pil l hakkab mdngima ja madu hak-
kab t6usma." A. Raa

"E lek t r i kud  ong i  k rokod i l l i d . "  M .
Kuurme, selgitades tiht programmi.

"Ei  o le vdimal ik  ind i f i tseer ida."  A.
Raa

" ln imene on td i tmatu ja  ablas."  H.
Ahuna

"Ukskoik, kas sa tahad saada seda
elektr i l i i i ik i  s i i t  vo i  seal t  v6 i  Nar-
vast, topid niipud auku ja saad 220
volti." M. Kuurme

"Giid luges k6ik raamatust maha ja
ise tdmbas samal ajal kanepit ja ei old
vdga huvitav." Praktikant

"Kujutage et te,  et  te  o lete pal ja
peegliga metsas ja te peate m66tma
puu k6rgust." A. Talts

"Teletorni on paha m66ta. V6tame
parem siukse i lusa, suure mdnnipuu."
A. Talts

"Mees keeras ja  naine vdr ises seal
otsas,  hoid is  kahe kt iega k inni  ja . . . "
M. Kuurme, selgitamas elektriravi leiutamist

"Ma li i t in sind!" M. Tendermann

ReooliPoiss,opfll 2002 8
{iitn*r.t!.fi\ d}iiyilr"4i.#22trf.p&tI!t;,:f&.ii!atrit",f,r;p&i. #iltit;i#;&$!;hl{i{4"#}2;tii#,Yf"#.F#.iii4}wi:t2wwrfiiw}.li

"Oot, laske ma m6tlen oma m6tte
l6puni ,  drge sdi tke mul le s isse!"  6p.
Otsman

"Kui  te  juba 10.  k lass is  arvate,  et
te ei pea midagi kirja panema, ma ei
tea, mis siis iildse saab?" Aavaste

"Ndete, kui varjud ldhevad pikaks,
siis inimesed kardavad." Otsman

"Prantslastel on palju s6nu maga-
ma minemise ja  m,agamisest  v i i l ja
tulemisega seoses." Op. Otsman

"T**a" Kaisa Linno Raunole
"Kui  joostes kdsi  i i ra  kukub,  s i is

impulss muutub" Saukas
"Noh,  p iss ida v6ib ka joostes,  kes

oskab" - Saukas
" l  can see that  once again You' re

not  in terested in  Engl ish and onlY
one of you has done homework but
if you work with me 30 minutes then
I' l l  give you 15 minutes free time at
the end of  the lesson."  Kaisa;  ja  iga
6pilane luges iihe lause ette.

Katrin Pever l it les oma ajalootunnis:
"Vddrtustati humanitaaraineid"

.... m6ni sekund hil jem iit les, et: "R6h-
ku pandi tt ippisteadustele ja reaalai-
nete le."

ja siis sain ma ajaloo tunnist teada, et
kui  keskaja in imene o l i  loodusl i i -
hedane,  s i is  renessansi  a ja l  hakat i
v i i i i r tustama loodust .

Ahuna: Kuidas nimetatakse seda, kui
r i i g i s  puuduvad  seadused  j a  on
ko r ra lagedus?

6p i l ased :  Venemaa !
Ahuna: Jah, seda ka, aga kuidas see

m6iste ikkagi  on?

Lenter: Liivlasi on vdga vdhe alles
j d i n u d

6p i l ane  1 :  M is  vdhe !? !?  ne id  a in t
paar  t i ikk i  ongi

6p i l ane  2 :  Annaks  j uma l ,  e t  need
o leks id  mees  j a  na ine . . .

S i l l and :  Wha t  do  these  tou r i s t s
come to  do  he re?

Students:  To dr ink,  to  dr ink!
S i l l and :  We ' re  no t  t a l k i ng  abou t

finnish people only, okay?!

Suured tenud koigi le
kogujatele ja samas ka

kdigi le opetajatele!

Erinevaid Reaalitarkusi.. . .
"Taval ise l t  ma pean kar is tuseks

poisid ette tooma, aga teiega... niiiid
ma teen n i i ,  e t  saadan kar is tuseks
poisid tahapinki!" H. Ahuna

"K6ike ei tohi keerata, ainult nup-
pe v6ib!" M. Kuurme

"Uhe juustuv6i le iva ja  kohupi ima
abil on mul vdga vdike vdimsus ja ma
panen ainult vdga vii ikse lambi pdle-
ma." M. Kuurme

"Nad pdrkasid kokku, i i t lesid "ai"
ja  l i iks id jd l le  edasi . "  A.  Kangro,  rdH-
kimas keemilistest reaktsioonidest

"V6ta oma kott eest dra, ma tahan
liugu lasta." M. Kuurme

'Alumi in ium ei  saa veega reagee-
r ida,  muidu tu leks id ju  kabr io let t -
lennukid!" A. Kangro

"Vaata, l i l la on l i l la!" Tendermann
"Si igage-s i igage ennast ,  s i igamis-

pulga v6ite ka v6tta!" A. Talts
"Lahkuki r ju tamine k i r ju tatakse

kokku." S.Jaup ajab segadusse
"Eduard Vi lde,  Eduard Bornhi ihe.

Mina ka ei mdleta kes kelle tdditiitar
on enam." S. Jaup

"See on vdga hea meetod. No pal-
judel ei jt i i inud nditeks see meelde...
kuidas see niiild oligi???" A. Talts

"Elektronid on ka tegelt pilves." M.
Kuurme

"Dinosaurused le ids id,  et  puhka-
me rahus, mis me siin ikka elame..."
M. Kuurme

"No  sea l t  i k ka  tu leb  seda  kama.
Elektrone ja prop-prop-prosi tone."
M. Kuurme

"Saksamaal sditis mulle auto otsa.
Viiga ilus auto oli muuseas." L.-K. Pihlak

"M issugused  i l usad  po i s i d  j a  n i i
kaugel minust, no ma ei tea." Pihlak

'Ja m6nikord ajavad vdikesed poi-
s i d  ka  k6hu  n i imood i  punn i  j a
pissivad kaarega." Saukas

"6 igus ,  na ine  o l i ,  j ah ,  t a l  21m.
pikk." Saukas Suure T6lla naisest

"Torumees e i  pea kraanat  mdn-
gima." Saukas

" l n imene  peab  o lema  16  mee t r i t
pikk, et v6tta enda ktite vahele 16-
meetrine asi." Saukas

"Kel le l  on p ikk keel ,  v6 ib keele
suust vdlja ajada ja keele peale pan-
na." Saukas varda tasakaalu panemisest

" ln imese peab dra k i i lmutama, et
panna ta toika peale tasakaalu, mui-
du kded-jalad siplevad" Saukas

"Hiidl on veel jdme, pole nagu saa-
nud kri it i  dra sii i ia." Saukas

"Prantslane v6tab hommikusii i iki."
Otsmann

"O led  ku l l as  j a  pd ras t  t l i i e l i ku l t
mullas." Mals dopingu-oli impiamdngude
kohta.


