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K6ik on uus septembrikurls...
2. september - pdev, mida

kartsid nii paljud, j6udis kiitte.
Nagu 11 aastat juba, nii ka sel
aastal asutasid abituriendid en-
nast kooliteele. Enamusel silmis
see, mis seal juba aastaid olnud
on (eks asjaosalised ise teavad,
mis see oli).

Pdrast seda, kui oma aktus
kuulatud-vaadatud (peaks vii-
ga kurjalt mainima, et esimese
koolipdeva aktust pristi seistes
pidada oli kiill viimane jubedus,
andke andeks, aganii see oli), sai-
me klassijuhataja kiiest juhtno<i-
rid iihe teise aktuse kohta. Nasu
ikka kombeks, alustas ka sel aai-
tal kooliteed kaks klassitdit veri-
noori realiste. Meie kui seenio-
ride kohustus oli ndidata neile
koolimaja ja rildse tubli olla ja
targa koolikaaslase rollis.

Niisiis ootasidki abituriendid
fuajees ja m6tlesid, millise lapse
nad saavad, kas blondi vdi brii-
neti, poisi v6i tiidruku. Nagu tavaliselt ikka
j iirgmise p6lvkonna ootamise puhul.

Kuskil 12.30 paiku hakkasidki noored
realistid saabuma, iiks vanem teise jdrel loo-
vutas oma vdsukese m6ne juurdehiipanud
kaheteistkrimnendiku kdte vahele. Mina
sain isiklikulttihe kenablondi neiu oma hoo-
le alla. Mis siis ikka, jalutasime mcirida kooli,
vaatasime ringi. Paistis, et meeldis, sai ju
igale poole vaadataja sisse astuda. Isegi
d i rektor i  kabinet t i .  Seal  ootas meid
loomulikult Tema - direktor ise. Ma nakun.

et sellel vdikesel inimesel (a teistelgi, kes
seal toas kiiisid) pdksus kiill siida vriga
k6vasti.

Ja aeg aktuseks... Pdrast seda kui k6ned
kuulatud ja laulud ka, saigi selle k6ige
tdhtsama - aabitsa. Ilusa ja kollase ja kui
niitd piiris aus olla, siis juba juttudega.
Mina 6ppisin aabitsast tdhti, huvitav mida
praegu esimeses klassi tehakse...

Igatahes said verinoored koolilapsed pii-
he karealisti tunnusmdrgi -miitsi ja seejrirel
ka natuke Reaali h6ngu tunda (Poisijuures

peaks seda ju ja-
guma). Edasiviidi
nad fi i i isika- ja
keemiatundi. Ime-
pdraseid katseid
ja pisut argipiie-
vast teadust ndi-
tasid Jaak Saukas
ja Anu Ermann.
Imetabane on
see, et ega mina
kui  kahete is t -
kiimnendik ka ei
teadnud, kuidas
need asjad k6ik
v6imalikud on ja
mis aineidkasuta-
takse...

See koige tdhtsam - aabits!

L6puks hakkas viisitav piiev l6ppema ja
seigeldi oma majja, koduklassi, kus k6ik said
oma esimese klassijuhatajatunni. Emme-issi
saadi ka tagasi. K6ik olid rahul - nii lapsed
kui noored kui ka vanemad. Vot nii liiks...

Catlyn Kirna

lk2 - 6f on tagasi!

lk3-pdhikooli  l6pp

,k 4 - 1' lT. ldpetamine

lk5-suviseidtegemisi

lk 6 - luuletusi

lk7 - Viiike maja

lk S - mitmesugustEsimeseltunniltehti kohe ka esimesed koerustiikid! Ega siis
muidu eisaa!
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t6simeeli
Tervitusi taas! Ongi kiies see suurepd-

rane kooliaasta. Oh kooliaeg, oh kooli-
aeg... Aga sellest ei tahtnudma tiina riiiiki-
da. Eelkdige kirjutan siia seet6ttu, et uuel
kooliaastal on ikka nii palju asju veidralt
paigast dra. K6ige esimene look piki pead
on muidugi see, et meie majas kondavad
ringi kontrollid. Ma kiill ei tea, mis selle
m6te on, aga ega keegi mulle iitlema ka
ei tule. Veider asi on see, et nad pidavat
ka vihikutesse vaatama ja kedagi ei huvi-
ta, et ma ei taha, et keegi peale 6petaja
(kui sedagi) mu asjades sorib. Muidugi
on ehk probleemiks ka see, et mul vihi-
kuidpaljudes ainetes polegi... Aga see sel-
leks. Uhesdnaga, mulle see asi ei meeldi.
Ega teistelegi. Siin lehe l6pus on eraldi
sektsioon, kontrollide killud. Minge, saate
ka naerda. Minu suur tiinu ja lugupi-
damine kuulub sellele tiidile (onule),
kellele minu toimetatud lehti niiidati ja
ta olevat cielnud, et tal ei ole aega sellega
tegeleda. Aitah, tadi, mul ei ole ka aega
sellega tegeleda, et sa meil tunnis vahid ja
muidu ka niirvidele kiiid. Mul on vaja
tool kiiia ja kool l6petada. Kas mdni
kontroll mdletab veel oma koolip6lve?
(Kui keegi aru ei saanud, siis see oli retoori-
line kiisimus.) Aga, nagu oeldud, see sel-
leks...

Mis siis veeluudist? Abituuriumil algas
autokool. Soovijaid oli rohkem kui koh-
ti, kuid mis sellest, vastu v6eti vaid 20.
Aga iikki m6nel halvema 6ppeedukuse-
ga inimesel ei ole rohkem raha maksta?
Sellele v6iks ka m6elda. Kui variant on
juba viilja pakutud, siis tuleks seda ka k6i-
g i le  voimaldada.  Kuid minu arvamus e i
loe midagi. Muuseas, kui keegi arr,iab, et
ma vingun kuna jiiin viilja, siis mina kiiin
kuskil mujal ja saan oma load pdris varsti,
aga ebaaus on see nende viiljajiiiijate
suhtes siiski. V6i kuidas?

Mida siis veel on mdrgata koolirindel?
Tegelikult mitte midagi eriti, asi kdib va-
namoodi edasi ja ega ta peagi muutuma.

Mis mulle veel ei meeldi? Mulle ei
meeldi see, et meie vilistlane Taavi Kiisk
mingi lolli vea tdttu miljonrjahist viilja
visati. Ta sai kiill uue v6imaluse, aga n6-
me on ikkagi.

Ja iildse, siigis on ka veel !

kujundaja ja toimetaja
tdhtis inimene
rahamajandaja
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Tervitusi
Nii. Viisakas inimene alustab tervitusega.

Terekest k6ikidele kaaski{utajatele, kes eel-
mine aastajulgesid lehes arvamust avaldada.
Mtts maha Niizama, minu suure s6bra
Marise ja muidugi kalli hiina Presidendi
ees, kes kiill niiiidseks on meie seast lahku-
nute hulgas. Praeguses 10. klassis on ndha
nii minu klassikaaslaste vdhendatud koo-
piad kui kahtlaselt tundmatuid triiipe. Loo-
dan stigavalt, er 120. lend ei ole vaid bim-
bode ja nohikute lend, vaid lend, kus mdni
julgeb ka oma ar-vamust avaldada ja vane-
matele vastu moliseda. Oleks ju huvitav ko-
hata mdningast meeldivalt s6bralikku dia-
loogi leheeveergudel. Minaja Maris ei suu-
da ju kahekesi tervet lehte tdita.

Viisakas inimene alustab teruitusega. Tere
ka teile, kallis abituurium. Teile, kellele ja-
hutakse iisna tihti viimasest aastast, suurene-
nud vastututusest ja 6igustest, teile, kellele
vdhemalt iieldakse, et olete tdiskasvanud
ja mitte enam lapsed. Kindlasti paljud teist
arvavad, et 12. klass - see on midagi muud
kui 10. v6i I 1. Tiihjagi ta on! Ikkaveel rdd-
gib viiga austet hdrra Polma nagu mci<idu-
nud aastal sdrasilmil ninnu-ndnnu keeles,
vaht suust lendamas ja otsaesine mbrg foto-
siinteesist kui meie elu m6ttest. V6tame aga
astmeid juurde ja liiheme jiille uuele ringile.

Nagu moodunud aastatel, kdib ka vene

keele tunnis sama vana nali edasi, 6pi ja

6pi, ikka midagi selgeks ei saa. Ja Saukase
klassis vajub silm ikka looja (rddkimata Me-
hise, Kaisa ja muu seltskonna ainetest). Ah-
jaa, midagi siiski on muutunud. Nriiidpane-
me hdrraste Molotovi ja Ribbentropi kombel
piire paika (ainult meil on Euroopa asemel
j agada pidude konaldamiste 6igusi/kohus-
tusi - issand kui lahe. Noh, vdhemalt rebas-
tele saab peksa anda... muidugi tilekantud
tdhenduses).

Kuna ma juba viisakas olen, eks siis tu-
leks ka REK- i  terv i tada.  Akki  saadakse see
aasta millegi olulisega korda. Paljud m6tle-
vad pingsalt, mida teeb kooli eliit pdevast
pdeva 4. komrsel oma ruumis. Minu ja fsna
mihlre veidi enam teadliku meelest REK vaid
organiseerib harvasid pidusid ja jalkamatse.
Minu iseteadliku pohhuistist klassi6e Niiza-
ma meelest igatahes REK,,konaldab, laa-
mendab ja saab piki pead pdrast". Viimane
aeg on oma populaarsust t6sta ja ka midagi
tarka korda saata.

Ahjaa. terrrirusi ka esimesele klassile. Uks
vdike soovi tus te i le ,  ku i  loete.  Arge pange
neid kurjasid 6petajatiidisid tiihelegi, kui nad
muuseumisse mineku ajal teie peale karju-
vad, kui te rivis pole. Mida nemad ka maail-
ma asjadest teavad! Nemad pole realisti-d,
teie olete! 0J

8. sept.
9. sept.

25. sept.
30. sept.

3. okt.
4. okt.
6. okt

10. okt

Reaali Poiss otsib uut
toimetust!
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Kas lebi v6i pisut veel?
3 Reaali Poiss.

On 18. juuni, paljude koolilaste jaoks on
suvijuba ammu alanud: peod, rand, laagrid
jne jne. Kuid meie, iiheksandikud, ndeme
alles tdna, et piiike paistab juba i.ipriski k6r-
geltja on aeg iirgata kooliunest, mis on kest-
nud sel aastal iile oma tavapiirase aja. Pdhi-
kooli l6petamine on kdtte jdudnud.

Hommik on k6igi jaoks kiire. Juuksurid
valmistavad masstoodanguna aina rohkem
ja rohkem samanevaid soenguid. Viksitak-
sekingi ning t6mmatakse selgariided, mida
sai kolm kuud j?irjest poodides otsimas kbi-
dud.

Kooli j6udes suunduvad k6ik instinktiiv-
selt enda vanade, armsate klassiruumide
poole. Viimast korda oleme me veel samas
klassikollektiivis. Vaatame teineteisele dre-
valt otsa, piiiides unustada asjaolu, et ehk
me teineteist enam mitte kunasi ei nae.

M6nekiimne minuti pdrast on kiitte j6ud-
nud meie n.ci. tiihetund, sammume kdik
iiksteise jiirel aulasse.

Kool on tdihrnud iihtlase lilleldhnaga. On
sadu kiilalisi, kes piiiiavad saada paremat
kohta ndgemaks aktust, kuid samas paljud
neist on juba loobunud ja jalutavad vaikides
mciodakoridori.

Tunne on vdgev, kuna k6ik k6ned on
rd^dkinud ainult meist, meie vabadusest, suu-
rest sammust, mille oleme astunud, meie isik-
likest valikutest keskkooli suhtes. Tundub
nagu inimesed oskaksidki lennata ja meie
saime enda tiivad just tdna koos rohelise
tunnistusega kdtte, niisiis - mida te'veel
ootate? Avage, juba umbseks muutunud
aula, suured aknad ning lend v6ib alata.

Kahjuksv6i 6nneks asinii ei liihe, vdljume
siiski samamoodi nazu sisenesimeei. Kuid

hinges on veidi suurem kindlustunne. Liibi
sai. Kuid keskkool alles algab, sellele ei m6t-
le keegi. Nagu ka kaalujalgija ei mdtle kreemi-
kooki ostes.

Suundume 6ue, kus meid selle iiheksa
aasta vaeva eest lilledega iile kuhjatakse.
L6puks tehakse veel viimased, m6ne jaoks
ainukesed, materiaalsed miilestused l6peta-
misest - pildid.

M6ni tund hiljem kohtub sama seltskond
Park hotellis, kus poole ooni k6ik koos 15-
butsetakse ning end isegi 6petajate ees va-
balt tuntakse. Osade jaoks meist on viimane
vdimalus iitelda 6petajatele ja klassikaaslas-
tele siidamelt iirakdik see, mis sinnanende
koosveedetud aastatega kogunenud on,
[lejiiiinud, kes koos jiitkavad, peavad veel
kolm aastat ootama

Kaisa Selde

Osasid neist l6petaiatest v6ib praegugi koolis ndha. Jooksevad siin rebastena tunnist tundi...

Llihme lauluga Reaalkoolil
oobitud, on Reaalkool nagu palee.

Samas ei veedetud koolis kuigi palju aega
kuna drgati tohutult varakult, soodi ning
6htul peale pidu tuldi magama.}petajad/
riihmajuhid soovisid samuti tdnada suure-
pdraste tingimuste v6imaldamise eest.

Kiisimuse peale, kas peolistest keegi va-
rem Reaalist midagi teadis, raputasid k6ik
naerdes peadja vditsid, et pole kuulnudki.
Niiiid siis teavadt)

Viiikses majas iiiibisid:
Sargvere Mes I-II kl.
Koeru Km. "Karap"
Paide Giimnaasiumi liikumisriihm
Paide Uhisgiimnaasiumi liikum.
KoeruKm.liikum.

Suures majas iiiibisid:
Peetri neiduderiihm
Roosna-Alliku neiduderiihm

Paide Giimnaasiurni V-VI kl.
Peetri Pk.
Roosna-Alliku 6petaj ad
KoigiPk.
Aravete I-IIkl.
Paide Giimnaasium
Tiiri Giimnaasium
Vii.iitsaRm.
Tiiri Km. liikumisriihm
TiiriMg.liikum.
V6imlemisklubi "Ingrid"
KoeruKm.liikum. LiisAasmann

Tdnavuse Laulu- ja tantsupeo ajal oobisid
mdned tantsupeolapsed ka Reaalkoolis. Uh-
tekokku surne majaklassides, aulas ja vdim-
Ias ning vdikses majas 350 tantsijat. Juttu
ajasin neiude ja paari hiibeliku noormehega
vanuses 12-16.

Saadud vastused olid iiksmeelsed ja viiga-
gi meelitavad. Justkui iihest suust kiideti
meie kooli ja tiinati kokkasid maitsvate toi-
tude eest. Uks heledapaine neiu iitles lausa,
et v6rreldes mbne teise koolisa. kus varem Ka Reaaloli peol laulmas...
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miilestused L6pp... keskkooli l6pp!!

Viimane pilt lahkunud lennust. 117 numbrit kandsid kolm toredat klassi (klassijuhatajad: Andres Talts, Kersti Lenter ja Aita Ottson.
Ega ReaaliVaim neid niipea unusta...

Niirid on siis juba mitu head aega sellest istepink tiiis 6pikuid, mis aastate jooksul aastaid olime selle maja treppe kulutanud
moodunud, kui 1 17. lennu 6pilased viimast justkui kogemata kombel fiii.isikakabinetist ja pinke lihvinud ning-selle kligus justkui
korda iile kalli koolimaja ldvepaku astusid. koju olid sathrnud (kolme peale saime kokku tema kiilge kinni kasvanud. Olidju seal meie
Seljataga on ka sissetung erinevatesse kusagil 40-50iihikuvahel!)ningkoolipS- esimesedt6sisedr66mudjamured, armu-
k6rg- j a veel k6rgematesse koolidesse ning rutada. Opetaj ad kiill hurjutasidnatukene, mised ja armastused ning eks samas ka natu-
suurem koolil6pueufooria hakkab lahtuma. et ei tasu liiga iilemeelikuks ka minna, aga ke kibestumisi ja pettgmist, kogu meie hari-
Eks ole ntiidjuba aeg samaselt endiste koo- ega realist ei karda kedagi. 

- 
dus ja haritus ning ilmavaadJ oHd tulnud

likaaslastega hakata varuma paberit-pliiatsit Ning sellel samal piieval kuskil kella iihe otseielt nendest ruumidest ning niiiid siis
eesseisva Sppeaastajaoks vdi siis hoopis vaa- paiku piieval liikski lahti suurem pidu. Kool oli meil veel viimne v6imalus nende vana-
data, et kust saaks neid habemeajamisva- oli liibi. K6ik. L6pp. See on ikkaiiks isemoo- de ja tarkusest tulvil miitride vahel korra
hendeidjamuidhiigieenitarbeid,mistuleb di tunne, soovitan k6igil proovida. Kuid kokkusaadajaiikskenapidumahapidada
omaltpoolt kaasa v6tta, enne kui kolman- muidugi piiris ldpupidu toimus alles 22. juu- ning eks me ieda tegime kah ja ikki kohe
dal oktoobril kaheksaks kuuks riiklikus sa- lil koos piduliku akh-rse ja muude kohustusli- vahvasti. Vihjena vOib Oetda, et vendlust,
natooriumis puhkama v6i siis draseletatult ke elementidega, sellele eelnenud aja sisse sdprust, vanu mdlestusi, Reaali vaimujapu-
kroonut teenima saab hakata. Kuid see on mahtusid ka lSpuekskursioonid, keliel Nor- nast veini voolas ojadena. Kohe kahju, et
alles kauge tulevik, mille pdrast ei tasu liialt rasse, kellel TJehhi Vabariiki ja kellel veel ma ei suutnud oma plaatide pealt iiles leida
palju muretse{a {ng ei saa kiill kurta, et pi- kuhugi mujale. Kuid piiris ametlikku ja pa- surematut muusikapala "Kis vana arm ka
duhoog eriliselt lahtunud oleks. Kuid siiski beritega kinnitatud koolil6putunnet sii tun- roostetab," mis oleks sobinud aulap6randal
on ajaratas veerenud juba piisavalt kaugele, da alles 22. juunll. Kella kihe paiku piieval keerlevatele paarikestele justkui rusikas
ning paistab, et just niitd oleks paras aeg (kui mu miilu mind ei peta) olikOik Jee va- silmaauku. Igatahes v6ib vdita, et ei roosteta
veidikesekspeatudaningpooratapilkliihi- na arnas koolimaja tais igasugu kirevat taiihti.6htutikserilisemaidosasidolikind-
minevikku. seltskonda. Isad, emad, onud, tddid, vana- lasti piiikeseloojangu imetlemine Tallinna
, Eks see koolil6pujiimm algas tegelikultju- isad, vanaemad, s6brad, sugulased, karva- lahe kaldal Russalki miilestusmiirgi jalamil,
ba maikuu alguses. Selleks ajaks olidju hin- sed ja sulelised. Isegi ekspresident Lennart mispeale aga v6eti suund tagasi tiootimala
ded juba viiljas ning koolimajja polnudki Meri leidis aega, etmeie ldpuaktustki.ilasta- poole ning asuti torti s<jcjma ning uueJti
enam eriti asja. Ainsana tegid nafuke muret da. Aktus ise kulges muidugi tavapdrast ra- iantsu lcicima. Ning just siis saabuski vist
nigieksamid, kuid ega neid ei toimunud ka da pidi - direktori kdne, tunnistusti jagami- see dratundmine, et ntitld on midagi l6pli-
tihemini kui kord niidalas ja kui t6esti tekkis ne, koorilaulud jne. Kuid siiski polnud see kult teiseks keeranud. Uhest kriljest;ii kurb,
tunne, et peaks vist ikka natuke rohkem iildsegi niivdrd tavaline, kui v6is esmapilgul et see ldbi sai, aga samas ka r66mus, et ta
Sppima, sai ennast kohe lohutada m6ttete- viiljapaista. Selle tseremooniakiiigus toimus iildse olemas oh.bH mis oli, aga hommikul
tag?, eI: seda, mida pole eelneva 12 aasta muutus,misonparatamatujapoordumatu, kaheksapaikuoliplatspeaaegupuhasning
jooksul selgeks saanud, niikuinii iihe niida- kuid siiski ka omajagu kurb ning nii mdnelgi vaid mini ja Raido laulsim" u""l kuh"k"ri
lagaaraei 6pi ning see oli pdris hea vaban- vastsel vilistlaseLja Spetajalgi tihkus pisir tiihjale saaiile duetti ning Kusti magas kus-
dus 6pikute nurkaviskamiseks. Kuid l6puks silmanurka. Kuid siiski sdras ka pdike meie kil klaveri juures, kuid slis pidime ka meie
koitis see tore piiev, 7. juuni, mil leidis aset peade kohal ning eks me ikka suutsime ka Pireti keelitustele jiirele und-u ning oma
viimane eksamite seast - fiiiisika. Et tollel r66mu tunda sellest erakordsest siindmu- sammud kodu pooie seadma.
samal pdeval ka kusagil l6unaosariikides ses1. Kool oli siis niiiid 15bi, kuid ega siis selle-
Piihajiirve kandis suurem simman pidi aset Kuid ega aktus iiksi polnud mitte selle ga pidu veel l6ppenud. Niiiid ootasid ees
leidma, siis oli ka nn "dresscode" viimase pdeva tippsiindmus, madalalt puude kohal tllikoolid ja tiinu sellele leidsid aset veel mit-
eksami ajal natukese vabam. Ja ega ei jaa- rippuv Shtupiiike t5r ll7 . lennu 6pilased med vahvad juhtumised.
nudki muud i.ile, kui laduda auto tagumine veel viimast korda oma maiia kokku. Paliu 

- 
Martin Varvas
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Staadion korras! H6issa! !

Reaal kirjanduskooliks?!?

viilja m6elda.

Kes on selle autor? See oli joonistatud
elektrikapi seinale. Kes selle autor on,

andku teada!

Uks positiir..ne ndhtus on taas aset leidnud.
Staadioni probleem on lahendatudja tun-
dub, et kdik on rahul. Peale Tervisekaitse
kontrollakti v6ttis linnavalitsus asja t6siselt
kiisile, kaebekirj a saatmisele reageeriti kol-
me nddalajooksul. Juunis alustati staadioni-
katte vahetamist ning l6plikult sai see
valmis tiipselt 20. juulil, kui kunstmurule
kanti peale veel 90 tonni liiva. Uus staadion
n6uab muidugi vastavat hooldust: muru tu-
leb kord kuus harjata ja hiljuti muretseti ka

'Noortekiq'anduse jiirellaine" - nii riiiigib
kriitik Berk Vaher Postimehes i.ihe raamatu
kohta. Selleks teoseks osutub sini-must-
valge kaaneline 4x4, Reaali omade kirjamees-
te looming. Raamat iseenesest on super,
soovitan k6igile, niiiid aga selle edust pike-
malt.

Kes kevadist lehte ei lugenud/ei malela,
siis viimases numbris oli juthr raamatust4x4,
autoreiks niiiid juba vilistlased, noormehed
117. lennust: Juko-Mart K6lar, Jami Edur,
Henrik Sova ja Tiit Kuuskmde. Meie pika-
aegne Reaali loomingutuumik. Koos Igor
Kaasiku abiga j6udis igalt mehelt neli juttu
ka kaante vahele.

Raamatut sai osta nii poest kui kiiest.

lehepuhur. Plaanis on veel panna uuedjalg-
palliv6rgud ning juba on paigaldatud ka vii-
ravad staadionile ette.

Kuidas on aga lood staadioni ja Viiikese
Maja vahelise alaga, seal, kus asub kuulus
elektrikapp? Sinna ei panda vdravat ette.
Kiill aga on niiha seal 6htuti erinevaid selts-
kondi istumas ja aega veetmas. Ja nad mitte
ei istu seal niisama, nad tegutsevad seal iga-
suguste asjadega, vahel ka millegi sellisega,
mis iseenesest ei ole paha, aga kooli territoo-
riumil ilmselt mitte vdga soositud. Niiiteks
salvestasid turvakaamerad paar oma kooli
6pilast, kes sinna samasse elektrikapile natu-
ke gr2iffitit harrastasid. Griiffitid on niiiid
maha pestudja kunstnikud ilmselt oma ka-
ristuse saanud, aga sellegapole lugu l6ppe-
nud, see oleks pigem sissejuhatus. Tegelikult
on plaanis sinna rajada vdike korvpalliplats.
Kiisimus on aga selles, et pole m6tet luua
"veel m6nusamat" kohta 6htuti kogunemi-
seks, et siis seal peale korvi loopimise veel
teab-millega tegeleda. Sest tagajiirjed pole
kunagi garanteeritudja samuti ka 1O0%-line
kontroll mitte. Ega vist asjad selle taha
otseselt seisma ei jiiii, tuleb ainult potent-
siaalse probleemi drahoidmiseks midagi

Linda Raska

Poest 59 krooniga, omadelt oma-
dele veidi odavamalt. Tundma-
tute autorite kohta on asi olnud
iiliedukas, 100 eksemplari on
juba omanikud leidnud.

Niiiid aga alguses nimetatud
kriitiku artikli juurde. Nimelt on
flllitis palju promo saanud siit-
ja sealtpoolt, mitmetes lehtedes
on seda mainitud (niiiteks 2.
septembri Postimees). Nagu
ikkakriitikutele omane, on leitud
igasuguseid veidraid seoseid j a
siimboleid, kuid iiks on k6ikjal
sama: asi on hea ja lootust-
andev. Ja viiga 6igesti cjeldud,

tegu onju realistidega, nad peavadki kaugele
j6udma.

Niiiid aga pisut autoritest. Noormehed
6pivad praegu iilikoolis, Tiit ja Henrik Tar-
fus, Juko ja Jarno Tallinnas. Tartu poisid
plaanivad kindlasti kirjanduslikul maastikul
jatkata, ehk ka teisedki...

Ldpefuseks, maarvan, et Reaali pole veel
m6tet kirjanduskooliks kuulutada, aga see
k6ik t6estab, et reaalse m6tlemise taga peab/
on ka midagi loomelisemat.... V6tke e'esku-
ju, uskuge, anuftnnidest realistid - kirjan-
dus ja filosoofia ei hammusta... valusalt!

P.S. Raamatut saab poest siiani osta, min-
ge ja vaadake, Reaali loomeinimestel on an-

Reaali turniir
Taas kord kiiisid viiitlejad suvelaagris.

Kokku oli 160 inimest. Reaalist osalesid
Kaarel Oja, RainerKiingas, Heidi Mallene.
Cat$n Kima, Tuuli Reisbergja Liis Aavaste.

Kohale j6udes jagati inimesed esimese
asj ana Kuremaa P6llumajandustehnikumi
iihiselanlrtubadesse ja peale esmasest sho-
kist toibumist leiti, et on isegi tore, et elamis-
tingimused on nagu nad on - ei vasta viie
tiirni hotellile ftellel ikka oleks soovi kdia
wc-s. mille uks seisab vaevu koos v6i saada
dushist soojemat vdi sama sooja vett kui
jiirves), sest muidu v6iks tekkida tahtmine
toas istuda ning mitte suheldajajiimmida,
mis on tegelikult suvelaagri eesmdrk.

Opilased tegelesid laagris pdhiliselt
noorteparlamendiga. Liihidalt oli 5 komi-
teed, teemadeks v6rddiguslikkus, prosti-
tutsiooni legaliseerimine, 6pilaste s6nava-
badus, eliitkoolid vs maakoolidja kultuuri
siiilimine. Esimese iiritusena saadeti tuden-
gid kuulama iilihuvitavaid ja emotsionaal-
seid loenguid Liihis-Ida konfl iktist, niiitleja-
meisterlikkusest ja tiimiloomisest ning
6pilased hakkasid'Jddd murdma".

Ohtul iseloomustasid k6ik grupid end lii-
hikese humoorika eeskavaga ning esitlusele
tuli konnalaulja vene programm "pddsu-
ke", millest sai laagri tiks eredamaid miiles-
tusi. Kohe peale seda hakkas Sikurein te-
gutsema ning alguse sai tore v6istlusmdng
vana ja uue Eesti vahel. Erinevais paigus
oli v6imalik miingida Nokia ussimiingu fiiii-
silist versiooni, kabet, kus nuppudeks olid
inimesed, r?iiikida anekdoote, teha sportlik-
ke ha{utusi, praktiseerida kehakeelt, naida-
ta lauluoskust, ndidelda teemal "Issi, issi,
mis on seks?" ning moodustada Konstan-
tini ja Lennut, kellele sai ka lipse kaela
panna. K6ige selle jiirel osutus v6idukaks
vana Eesti ja Ivan Orava v6istkond. Ohtud
jiitkusid lauluja tantsuga kuni Mru tulekuni.

Vabad hetked mriodusid selgeveelise
Kuremaa jdrve ilusas liivarannas vdrkpalli
mdngides, pievitades ja ujudes. Toimus ka
Viiitlusseltsi liikmete iildkogu, kus valiti
jiirgmiseks kaheks aastaks uus n6ukogu,
millesse kuulub ka Liis Aavaste.

Kogu laagri kokkuv6tteks v6ib oelda,
et vditlusaasta sai ilusapunltija kartulimait-
se sai ka suhu.

PS Kes sellest jutust midagi aru ei
saanud, aga tahaks kindlasti saada, liituge
Reaali viiitlejatega ja minge ka jiirgmine
kord laagrisse. Soovi tuleb avaldada Liis
Aavastele v6i tulla kohale nii i teks
kolmapbeval kell 15.45 klassi 307 ja sealt
leiategi terve trobikonna viiitlejaid, kellega
kohe liituda saab. K6ik on oodatud!

Eritisina!!! Sinaka!
TuuliReisberg

uudiseid

net! Catlyn Kirna
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luuletusi
Vaid viivuks

Vaid viivuks m6ttesse jiiin.
Meenutasin k6ike, mida teadsin Sinust.

K6ik, mis kunagi imelikndis,
kdik, mida teadsin elust.

Sinu puudutust veel ikka tunnen,
seda hingeliihedust Su juures.

Sisimas ma justkui p6len,
leekides nden tiikke elust.

Need leegid andsid mulle elu,
k6igele ka tdhenduse.

Kauue m56du omandas r66m,
samuti paratamafuks saanud valu.

Imelik on n6ndajiirele m6elda.
M6elda, et pdrast k6ike seda

siiski suudan elada.
Anti raske koorem vedada
ning veetud mul see sai,

kuid vaid sedaviisi elu Spetab,
mis vaid viilr-rks on meil omada.

TN

*{.x

Su kirsipunaseid huuli
puudutada tahaks

suu siis laskuks Sinu suule
Sa ehk ei pane pahaks

kohtasin Sind folgil
kus Sa naersid tantsisid
ka paljud teised nolgid
ihalesid tookord Sind

nden kuuvalguses tihti Su kuju
ebamaiselt hiiva siindmus

hetkel mu asjad ei suju
kuna unelen pidevalt Sinust

m6tlemapanevalt kaua
on kestnud see iiksindus

kaevaks vahest endale haua
kui ei loodaks olla kunasi Sinus

Laurentius

*.**

"V6ta mu suusad,
v6ta mu puusad,"
nii iitlesid mulle,

misjdrel ma sdnasin Sulle:
"Ma v6tan Su suusad,
ma v6tan Su puusad,
kuid seda mitte enne,

kui olen roninud mo<ida
vihmaveererme."

R66must, mdistagi.

OOTUSED ON AHMASED
LOOTUSED

K6ik v6tavad jooksusamme.
K6ik p6genevad millegi eest.

Keegi ei vaata taha.
Keegi ei tea, mis ootab ees.

Vaikselt kustuvad m6tted ja teod,
unustatakse tehtud vead.

S aatusega sdlmitakse kihlveod.
Kumb v6idab. seda ei tea.

K6ik ootavad paremaid aegu,
suunavad tuleviku teid.

Keegi minevikku vaatama ei vaevu.
Tulevik alati helgemana ndib.

Ootused on dhmased lootused,
kuid homsesse siruta pea.

Vaata, millest k6neleb maailm
ja ekki sa siisjuba tead.

Et saatus on vaid mdng,
mille kulgu sa muuta ei saa.

Sinust saab kihlveo vang
ning lootused kustuvad pea.

hellway

***

s6nadega miingida on huvitav
nendega loovida on erutav

iga s6na olla v6ib kui kihutav
hullunud hobune perutav

peale -tav-e kasutan ehk-ma-sid
niiiteks t6ttan hoovi mdngima
kus ammub liipsimasin Punik

ja haiseb s6nnik vdngena
see luule vdib ju olla lapsik
usu - k6ik me teeme vigu
eile naabrimehed tapsid

rS6muga minu holsteini sigu
iileaedse v6ib ju pokri panna

saakski n6nda raisast lahti
kuid - s6nal sellel pole mahti

peale pdttust vangi minna
Laurentius

UNES

Ma nden sind tihti unes,
kus puuduvad k6ik piirid.

Igast reeglist iile astun,
ei keela mind siin keegi.

Ma nden meid tihti unes,
sindjamind - meid kahte.
Me unes k6ik on lubatud,.

mitte milleski ei kahtle.
Ma nien sind tihti unes,
reaalsus ju miskit ei loe.

Reaalsuses pole sa keegi,
sind pole ju olemas.

hellway

Aeg

Aeg on s6ber, vaenlane,
aeg on meie kohtum6istja.

Ajaga mSttetu on v6idelda.
Aeg alati on vditja.

Aeg v6ib ravida, v6ib tappa
m6negi meist enneaegselt.

Aeg on elu, ...- Surm!!!
Maha sinu niidab vaikselt.

Aeg on elust s6ltumatu.
Aeg kiiib mcioda oma teid.
Aeg ktill elusid v6ib v6tta,

kuid ka unustama panna neid.

Aeg on v6tta, aeg on jiitta
m6ned asjad sinnapaika.

Aeg on minul, sinul m6ista:
meil kauaks pole aega veeta.

Aeg v6ib luua armastuse -

tunde vastastikuse.
Aeg v6ib karmilt kdtte maksta,

kui sel lased lennata.

Mus haavasid on tekitanud
ajapikku m6tted, tunded
ning unustusse vajunud,

et viimsed on need hinget6mbed.

Aeg on s6ber, vaenlane,
aeg on meie kohtum6istja.
Mul m6ttetu on vdidelda.

Aeg alati on vditja. 
TN

Uxsr MAATLMA vASTU
Need alatud valed ja petlikud niiod

ikka satuvad veel ta teele.
Need rdpased mdtted ja vastikud teod

ikka veel tiiidavad meeled.

Ta tahaks olla vaba,
kuid see tunne vSdraks jiiiib.

Terve maailm on ahelais,
vaid pimedust ees ta ndeb.

Ta oskab ndha valu
ja kurbust siidames.
Ta iitleb, et saab aru,

mis toimub hinge sees.

Kdik, mille nimel ta todtab,
muutub tuhaks ta silme ees.

Utst<i pitt ei ldhe tast mocida,
vaid otse liibi ta siidamest.

Kahetsus rebib ta kaasa,
iiksi tundmatul teel ta astub.

Tahab k6igest aru saada,
kdnnib maailmale vastu.

Laurentius hellway



7 Reaali Poiss, sept/okt 2OO2

Spordipiiev! Mfllestusi veikesed
Neljapiieval toimus 3. klassil spordipiiev.

Alad olid 60 meetri jooks ja kaugushiipe.
60 meetri jooksu v6itis Martin, teine oli
Hannes ja kolmas Trevor. Kaugushiippe
v6itis jiillegi Martin tulemusega 3.88. Teise-
le kohale tuli Kaarel tulemuse ga3 .7 6 jakol-
mandaks tuli Hannes 3.69-ga. Oli tore spor-
dipiiev KaarelP6ldemaa

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

12. septembril toimus Kalevi staadionil
spordipiiev. Sellest vStsid osa k6ik meie koo-
li algklassid. Klassid vdistlesid eraldi. Ka poi-
sid ja tiidrukud v6istlesid eraldi. Me jooksi-
me 60 meetrit ja hiippasime kaugust. Esi
mene, teine ja kolmas koht said diplomid.
Mina sain kaks diplomitja kaks shokolaadi-
medalit. Mulle meeldib sporti teha ja mulle
meeldivad spordipdevad' 

Heri-Mari

a  a  a  a  a  a  a  a  a a a  a . a  a  a a a  a  a  o  o

Neljapdeval, I 2. septembril toimus Kale-
vi staadionil Tallinna Reaalkooli spordipiiev.
Me jooksime 60 meetrit ja hiippasime kau-
gust. Meie klassi kiiremad poisid olid Mar-
tin, Hannes, Trevor, Oskar. Ttidrukutest
olid: Heli-Mari, Sandra, LiisaP., Gerli. Spor-
dipdev on alati tore pdev. Siis ei pea 6ppima,
aga saab oma klassikaaslastega koos olla.

Maria
a a a a a a a a a a o a a a a a o a o a a

Oli tore hommik. Mul on hea meel, et ei
pea kooli 6ppima minema, vaid liihme
spordipdevale. K6ik kogunesid kooli juurde
ja koolist l?iksime staadionile, kus algas spor-
dipiiev. Esimene ala oli 60 m. Jooks, mille
vSitis Martin UstaaI alaga 9.7 s. Mina tegin
oma isikliku rekordi kaugustippes, milleks
oli 3.69. aga esimese koha sai endiselt Mar-
tinUstaal kaugusega 3.88. Nii l6ppeski spor-
dipiiev.

. . . . . . . . . . . . . . :T:t::t::
Tere, mina olenRaido jaminarddgin teile

spordipdevast. V6istlesime jooksmises ja
kaugushiippes. Poistest tuli esimeseks Mar-
tin Ustaal. Ta tuli v6itjaks m6lemal alal.
Tiidrukutest tuli m6lema ala v6itjaks Heli
- Mari Sakala. Ilm oli soe ning kuiv. Oli
heajoostaja kaugust hiipata ning oli tore
v6istlus' 

Raido Roben

12.  septembr i l
toimunud spordipf,evast,

oma esimesest koolipiievast ja
kooli algusest kirjutasid 3aja

3b klassi dpilased.

Esimesest
koolipiievast!

Ema mind kooli t6i,
Silmad mul suurest r66must sdrama

16id.
Suurem poiss vdttis kiiest r66muga,
Et saaksin suure kooliga tutvuda.

Ta fu"ustas klasse,
Ta tutvustas saale.

Ohtul kodus s6in torti
Ja siis ldksin tuttu varsti.

Sandra Kattai

Minu esimene koolipdev oli vdga tore.
Alguses v6ttis iiks suur poiss mul kiiest kinni
ja me liiksime suurt maja vaatama. Siis oli
meil aktus jame ndgime oma esimest 6peta-
jat. Siis liiksime keemia klassi ja andsime 6pe-
tajale lilled. Pdrast saime vihikud ja dpetaja
tegi huvitavaid katsetusi.

. . . . . . . . . . . . . . ::-i::::
Kooli tulid mind saatma emaja isa. Kogu-

nesime suure maja ette. Vanemate klasside
6pilased tutvustasid meile koolimaja. Kooli
ees ndgin oma Spetajat. Kinkisin talle lilli.
Suured kooliSed ja koolivennad viisid meid
aulasse. Seal kingiti meile k6igile aabits.
Marge oli minu esimene pinginaaber. Istun
temaga ka praegu. Kodus tdhistasime esi-
mest koolipdeva koogisriomisega.

Kerstin Joandi

Ja sellest
kooliaastast!

Siis, kui heliseb koolikell,
Astub klassi 6petaja, hell.

Lastel algab jiille kool,
Nende mureks on ikka hool.

Marilyn

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

Kiitte j6udnud taas on kool,
Algamas onjiille hool.

Koolis k6lab tuttav kell,
Klassis ootab sSber hell.

.. i:::':T:
Algamas on kool

L6ppeb suvest hool
Helisemas koolikell

Tunne siidames on hell

Kristjan Jlirisoo

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

Meil algab jiille kool
Koolis algab hool,
Kuihelisebkell,

Siis 6petaja onhell

Britt Loomdgi
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a a a o a a a a o o...; i I i ;,ff;;gi...
Mind tulid kooli saatma emaja isa. Opeta-

jaga sain tuttavaks siis, kui 6pilaspileti jaoks
pilte kiiisin viimas. Mulle kingiti aabits. Minu
esimene pinginaaber oli Marilyn. Kodus
s6ime torti ja vanaisa ja vanaema kinkisid
kella.

Merilin Laars

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

Esimesel koolipiieval tulid mind saatma
ema, isa ja 6de. Oma 6petajaga liiksime ak-
tusele ja pdrast tegime koos pilti. Aktusel
pidas president pika k6ne. Masain ka aabit-
saja raamatu "Kusagil mujal". Minu esimene
pinginaaber oli Annika, kellega olime juba
lasteaiast hrttavad. Kodus s6ime torti ja vaa-
tasime aktusest filmitud videot.

Laura Maasik

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a l
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naiste kiirnnev6istluses !killud
ajaloo praktikant Tali: "Kui veel veidi

ajaloos ringi hiipata..."
6p. Otsman: "Mikrotoom on vlike

gi l jo t i in ikene,  mis teeb ndks-n6ks-
n6ks ja ti ikid lendavad."

6p. Otsman: oolgal rakul on iimber
rakumembraan ,  m is  ho iab  rakku
koos. Muidu oleks jille mingi pliits."

6p. Otsman: "V6iboIIa nad (prants-
Iased s.t.) iitlevad tennise kohta ka,
et "teen reketitt ' ."

6p.  Otsman:  "Mdt tetud v i i ikesed
kribud on need protistid."

5p. Otsman: "Tshekka ira!"
5p. Otsman: "Igasugused erinevad

loogid on s i in ,  kes tegelevad te ie
probleemidega."

6p. Otsman: "Kui sul on vaja piiluda,
siis sa vdid paar korda piiluda."

6p. Otsman: "No irge siis niiiid vana-
dekodu mf lngige."

5p. Otsman: "See koolimaja l i irm
hakkab  mu l l e  j uba  n i i r v i de le  k i i i -
ma.tt

Qp. Ahuna: "Kas siin on keegi, kes on
KOIK raamatud li ibi lugenud?"

dp. Mals: "Kuidas kirjutatase aval-
dust ,  l innupojad?!"

6p. Pihlak: "Ma olen nii n6me."
Op. Pihlak: "Kes praegu rfiikis, teeb

kiimme kiikki! ...Mina pean tegema
v6i?"

5p. Jiiriloo: o'Mul on peetus tiielik!"
Jaak Saukas: t'Seal on punaste later-

nate tiinav - hommikul, ftui poisid seal
jalutavad, siis keegi ei jiiii kutsumata."

6p. Saukas: "Peatusi teeme vastavalt
sellele, kui suur on noormeeste pdiemah-
tultrs.tt

Polma: "Sealt arenesid vii l ja sell i-
sed m6nusad mi l l imal l ikad,  nagu
meie oleme.tt

dp. Polma: "Kes leiab essanaATP iiles?
...vdike paus... Mina leidsin, mina v6itsin!"

5p. Polma: "Ja siis neile, kes midagi
veel ei tea ja niisama katsetavad-
v i l jastamine."

Tairi Tamme-Amjiirv : "Albert Einstei-
nist ripub teil kindlasti kodus piiha-pilt
(reaalklassi m6nitades)."

Amjiirv: "Ma arvan, et m6ne aja pii-
rast olen ma juba piir is normaalne."

Amjiirv: "Uleliigne rasv ei olnud sel-
Iel ajal probleem.'o

Reaali Rahvas! Koguge aga edasi, nagu
eelmiselgi aastal!

7.-8. septembrini toimus Valgas esma-
kordselt Eestis naiste kiimnevSistlus, mille
v6itis 16-astane Katrin Talvik, kes kiiib
meie kooli 10c klassis. Peale Eesti naiste
kiimnev6istluse tipptulemuse on Katrin
veel oma vanuseklassis Eesti meister seits-

Reaali sporditraditsioonid ei ole midagi
surnud...

mevdistluses, viiev6istluses, k6rgushrip-
pes ja 1000m jooksus. Reaalkoolis ei ole
keegi saavutanud kunagi temast paremaid
tulemusi teivashiippes, seitsmev6istluses
ja kaugushiippes. Tal on ette ndidata veel
III koha diplom Baltimaade meistriv6istlus-
telt mitmevdistluses ja Euroopa juunioride
klubide karikav6istlustelt kolmikhiippes.

Katrin iitles, et see hooaeg on l6ppenud
ja niiiid j?itkub iildfiii.isiline treening j6usaa-
lisjahallis.

Katrin on kahtlemata vdgav6imekas pal-
judel aladel: ta on tegelenud iluuisutamise
ja ujumisega ning 6 aastat 6ppinud Tallinna
Muusikakoolis viiulit.

Minu krisimusele, kas v6itude eest ka mi-
dagi materiaalset saab, vastas ta, et auhinna-
rahad liihevad klubile, selle eest makstakse
klubi liikmete v6istlustel osalemine. V6idu
eest Valgas sai ta veel 2 suurt kohvritiiit liha,
mille oli vdlja pannud kohalik lihatoosfus.
Sellest j?itkus nii emale, isale, vennale kui ka
s6brannadele.

Kui tundsin huvi, kelleks ta saada tahab,
leidis Katrin, et see on nii n6me kiisimus,
sest ta ei kujuta seda iildse 

Tll'r.o,.roon

flashid! ehk kas te teadsite, et...
* arstikabinet on nii i id suures

majas, endine emakeele dpetajate
vaheruum kuulub nii i id neile.

* Kontroll ki isis Kuurme kdest:
"Kas te ie kool  o l i impiaadidel  ka
keib?' (vabandan, et seda kildu-
desse ei pannud)

* piirast huvitavat ja mitmekesist
tundi Balzacist, teatati 6petajale,
et niiitlikku materjali oleks pida-
nud tooma. (Balzac niiiteks?)

* l. oktoobril oli jalgpallikohtu-
mine Reaal ikool i  ja  Tdnismi ie
Reaal i  vahel .  REaal  kaotas vdga
napilt, plrast 0:0 seisu, tuli penal-
titega kaotus.

* 1.2. oktoobril on Reaali Viiit-
lusklubi siseturniir. K6ik on ooda-
tud kuulama-vaatma.

*  REK hakkab  uu t  p res iden t i
va l ima.  Reaal i  Poiss annab s i is
teada, kes ja miks vditis.

* juba 26.  oktoobr i l  a lgab vah-
eag. Kooli peab tagasi tulema 4.
novembr i l

*  9-10.  novembr i l  to imub
Reaalis G-5 viiitlusturniir

* 8. novembril on tulemas m[r-
gipidu

* sel aastal retsitakse rebaseid
v i imase l  novembr i kuu  reede l ,
va lmistuge sel leks!

* 2002/2003. 6ppeaasta eksami-
per ioodid p6hikool i  ja  g i imnaa-
siumi l6petamiseks on j irgmised:
p6hikool i  l6petamiseks 5. -17.
juuni 2003. a; giimnaasiumi l6pe-
tamiseks 7. mai - 16. juuni

* Ldpetuseks veel seda, et
http:i/reaalipoiss.ee ti i iesti toi-

mib ja  seda uuendatakse kohe-
kohe .  soov i t an  kd ig i l  m inna  j a
vaadata.  [Jus paberv i l jaanne
i lmub kuuvahetusel .


