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Meie saavutused koolinoorte jalgpallis !
oli tagatud koht poolfinaalis,
kus tuli vastu Pddskii la
Giimnaasium. Peale haara-
vat  es imest  poolaega o l i
mdnguseis 2:2.  ku id te ine
poolaeg kuulus ti i iel ikult
Reaalile ja v6eti kindel 5:3
vdit (Tanel 2, Priidik 2, Rau-
no). See t6i finaalikohaja v6i-
maluse mdngida iilelinnalisel
finaalhrmiiril, mis j dtkus ok-
toobri teisel poolel. Paeluv fi-
naalmdng T6nismde Reaal-
kooliga m<iodus tasavdgiselt
ning normaalaeg ldppes sei-
suga 0:0. Jdrgnes saatuslik pe-
naltiseeria, milles tuli seekord
vastastele nibin-nabin alla
vanduda. Onneks ei olnud
sel le l  mdngul  n i i  suur t
tdhtsust, sest edasipdds oliju
tasatud.

u lelrnnallne lrnaalrurnlrr
to imus 14.-22.  oktoober
Oismi ie H umani taarg i im-
naasiumi kunstmurukatte ga
viiljakul. sel gitamaks Tal hnna
parimat kooli j algpallis. Miin-
giti kahes alagrupis, kust jbt
kamiseks poolfinaalis tuli saa-

rutada alagrupis koht kahe parema hulgas.
Mainimist viiiirib ka fakt, et finaaltumiiril
mdngis 3 eesti ja 7 vene kooli.

Esimeses mdngus astus vastu Mustj6e
Giimnaasium, keda v6ideti 3:l (Robi 2,
Tanel). Jiirgmisel pdeval purustati Haabersti
Vene Gi.imnaasium 4:0 (Robi, Priidik,
Oliver, Siim). Kolmandas mdngus s6ideti
iile Ehte Giimnaasiumi, tulemusega 4:1
(Robi, Oliver, Paul, Rauno). Alagrupi esi-
kohta otsustavas mdngus kohtuti Kari
Giimnaasiumiga, esikoht kadus mdngu vii-
masel minutil, mil lasti endav6rku liiiiakol-
mas pall, seega tulemuseks 2:3 (Oliver,
Rauno). Sellised resultaadid jiitsid Reaali
alagrupis teiseks, millega kaasnes kokku-
minek poolfinaalis eeldatava peafavoriidi
M ustamde Reaal giimn aasi u m i ga.

Poolfinaalmdngu esimene poolaeg oli
meile katastroofiline, lasime oma v6rku liiiia
4 palli. Teisel poolajal alustati tormilist taga-
ajamist ning 5 minutit enne kohtumise l6p-
pu oli seis 2:4 ja rcalistidel hea v6imalus
penalti realiseerimise ndol vahe minimaal-
seks vdhendada. Kuid kahjuks eksiti penalti
loomisel ja sellest lo<iduna kaotati kogu

kohtumine re sultaadiga 2 : 6 (O liver, Rauno).
Kaotus hil isemale meistri le tdhendas
real is t ide le v6imalust  mdngida
pronksmedalitele Kuristiku Giimnaasiu-
miga.  Eest i  kool ide omavahel ise
m66duvdtmise v6itis Reealkool skooriga
1:0 (Rauno). Sellise tulemusega saavutati
igati auv66rsed pronksmedalid ning iihtlasi
oldi ka parim eestikeelne kool.

Kokkuv6tteks v6ib oelda, et tumiir osutus
igati edukaks, kuigi loodetud esikohtjiii veel
tulemata. Ara tuleks mainida, et seekordsest
saavutusest k6rgemat ei ole Reaalkooli
giimnasistid jalgpallis eales saanud.

Meeskond tdnab kdiki suurepdraseid toe-
tajaid, kelle ergutused viisid meid nii kau-
sele. Jiitkake samas "reaah" vaimus.
ruEETT PANNTD ON PARIMAD! ! I

Meeskonnas miingisid: Rauno Ligi,
Hannes Paesoo,  Mart in  Kenk,  Erk i
Alas,  Karel  L6hmus,  Phi l ip  Klaar ,
Georg  Sa rap ,  Tane l  Taa l ,  And res
Torm, Pr i id ik  Luks,  Si im Si ldoja,
Oliver ttpesamunat' Niiis, Paul Kask,
Robi Priivits ja Jako Laanemdgi.

Meeskonda abistas id 6peta j  ad
Helmut Raamat & Jaak Timpson.

Rauno ja Hdrma
Loe ka lk. 5

lk2 - avaldus iihele
. l

opetarale

lk3-6peta jatepl iev
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lks- fa lgpal l  #2

lk 6 - Poli i t ika

lk7 - Viiike maia

lkB-Opeta jateer i

Septembri teisel poolel said alguse Tallin-
na Koolinoorte Meistriv6istlused jalgpallis
giimnaasiumi noormeestele. Miingud toi-
musid liivasel ja kiinklikul Lastestaadionil.
Tallinna Reaalkool miingis kesklinna/n6m-
me rajoonis, iihes alagrupis Liivalaia ja
Valdeku Giimnaasiumiga. Kahel viimasel
aastal ei olnud giimnasistidel 6nnestunud
esimesest ringist kaugemale ennast suruda
ja seetdthr oli tdnavusele meeskonnale raja-
tud suured ootused ja lootused.

Seetdttu, et alagruppe oli kokku neli ja
igast grupist sai edasi vaid parim, oli pinge
kruvitud haripunkti juba esimestest mdngu-
dest alates. Kohe esimesesmdngus Liivalaiaga
jiiiidi teise poolaja alguseks tdnu ebadnnele
0:2 kaotusseisu. Suur surve mdngu lSpus
kandis vilja ja tdnu Taneli ning Rauno vdra-
vatele 6nnesfus piiiista viigipunkt, kuid ega
ka v6it kaugele jiiiinud (loogid latti ja posti).
Kuna Liivalaia ja Valdeku omavahelise mdn-
gu v6itis Valdeku 2:0, vajasid meie jalgpal-
lurid teisest mdngust Valdekuga 3-e vSidu-
punkti. Seda ka realistid suutsid, purustades
ilmselge iilekaaluga Valdeku 2:0 (m6lemad
vdravad meie pesamunalt Oliverilt). Sellega
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juks nii pole ja ma arvan, et meie pole ainu-
kesed, keda selles siiiidistada. Meie klassi-
kaaslastel teises grupis on keeleteadmised
palju paremad kui meil, kuid kas te t6esti
aryate, et meie oleme nii palju laisemad ja
lohakamad kui nemad?

Kolmandaks tuleb Teie teemade valik.
Kas teil pole julgust veidi 6pikust mdoda
vaadata v6i pole te piisavalt kompetentne
tegemaks valikut, mida dppida ja mida mit-
te? Eelmisel aastal me v6tsime edasi vdga
aeglaselt. Minu meelest polnud meil kolm-
veerandi aasta peal pooltki opikut liibi, kuid
kui selgus, et tuleb uus 6pik (mis muidugi
oli klass vanematele m6eldud), polnud Teil
mingeid raskusi v6tta liibi kogu iilejiiiinud
6pik kahe nddalaga. Kas on siis nii raske
leida mingi vahepealne tempo? Kas me ikka
peame k6ik jutud, mis 6pikus on, selgeks
Sppima? Ning miks anda meile liibi tdotada
ajaleheartikleid, mis sest, et nad on otsen
interesndje (kusjuures Te ootate, et me
peaks neist iildiselt lennult aru saama, kui
isegi m6ned mu veneiastest tuttavad leia-
vad, etjutt on vdga segane), kui meile val-
mistavad raskuseid 6pikutekstidki? Ning te
ei anna meile v6imalustki aru saada, sest
tavaliselt me v6tame vdhemalt kaks teksti
korraga. Kui me olerne tihe teksti dra vasta-
nud, pearne kohe jdrgmisel, vahestka selsa-
mal pdeval teise teksti dra vastama. Loomu-
likult peast jutustades.

K6ige viimane asi, mis mind hiiirib ja mil-
lele tdhelepanu tahaks osutada, on see, et
miks ei vdiks me aega tlhtlasemalt jaotada,
nii ette saaks meile kodused iilesanded enne
tunni l6ppu iira delda, mitte nii, et te l6peta-
te kella helisedes alles oma teksti lugemist
ja alles siis hakkate domasnie zadanietille-
ma. Miks peame meie passima veel 3 minu-
tit vene keele tunnisja selletSttu hilinenult
sooma j6udma? Tund on ju 45 ja vahetund
15 minutrt,mitte 48 ja 12 Totu Kuul

Kui soovite saada hiiid hindeid, siis unus-
tage see, et te 6pite endajaoks. See on Speta-
jate alatu vale. Teiseks unustagejutt, et oluli-
ne on asjast aru saada. Oppige raamatud
pdhe. Kolmandaks: asjast arusaamine I raa-
matu pbhe Sppimine ei v6rdu hea hinne.
Neljandaks: pugemisega vdib paljugi saaru-
tada. Viiendaks: punktneli oli vale. Pugemi-
sega v6ib k6ik saar.utada. 
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Mind ja nii mdndagi teist hdirib paar asja
vene keele tunnis. Kuid kuna Teie tujud
muutuvad pidevalt kui od ja pdev, muutes
teid kord mesimagusaks ja kord kui ku4aks
ndiaks (vahel karjute meie peale vtihimagi
vea pdrast, siis jiille ei tee neid mdrkamagi),
ei soanda ma Teile neid ridu ndkku oelda.
Niisiis jiitib jiirgi vana hea Reaali Poiss.

Kas Teie arvate.  et  ko ige parem v i is  vene
keelt selgeks saada on see, kui Te tunni 16-
pus leiate, et pole oma tciciga hakkama saa-
nud ning aeg on otsas ja hakkate rilisuure
kiirusega mingit uut teksti ette lugema? Se-
da tehes Te isegi ei t6lgi seda (v6i siis t6lgite
neid s6nu, mis niikuinii 6pikus tSlgitud on)
ning ise kiisite kogu aeg r66msalt panjat-
no? ja jalle jatkate. Te nagu ootaksite, et me
kbigest aru saaksime. Mis on sellest kasu,
kui Teie oma kdnesoravust kasutate (me ju
teame, et te oskate ilusasti soravalt lugeda)?
Akki oleks 6ige tekstide lugemisele veidike-
negi kauem aega kulutadaja lasta dpilastel
lugeda ning tdlkida. Akki saaks siis meiegi
keele rohkem selgeks. Kas Teie pole mdrga-
nud, et kui praegu ktisitakse klassi kdest,
mida see v6i teine s6na tdhendab, teab vas-
tust vaid iiks v6i kaks 6pilast? Kuid vene
keele peaks ju k6ik giimnaasiumi lbpuks
suhu saamaja ma kinnitan Teile: meie oleme
sellest vdga kaugel. Probleem on vist selles,
et meil pole austet hdrra Schliemanni (puha-
ku ta hing rahus) annet lugeda raamat ldbi,
6ppida piiheja sel viisil keel selgeks saada.

Teiseks. Kas Teie meelest meil muud oeale
r ene keele pole kodus oppida? Kui te anna-
te meile kaks teksti t6lkidajajufustadajiirg-
miseks pdevaks, vdib see m6nele realistile
t6siseltraskeks muutuda. Niikuinii on mate-
maatikas v6i fiiiisikas teha k6rgema taseme
t i lesandeid.  mis kaunis suure pof isu meie
dhtusest  a jast  votavad.  Uks as i  o leks.  ku i
me tdesti vene keeies nii tugevad oleksi-
me, kuid peale rihe v6i kahe erandi see kah-
' : '

Ondsad on need, kes on vaimust vaesed.
Lause, mida vdhemalt mina kiill siiani ei us-
kunud, on saanud t6estust.

Vdhemalt toimib see Tallinna Reaalkoolis.
Ondsad - sadvad paremaid hindeid. Vai-
must vaesed : lollid. Ehk siis. minu kiria
mote seisnes sel les,  er  kuna meie kool i
motoks on juba "iiks kSikide, kdik iihe eest",
siis tahaksin mina kui vana ja vrieti jagada
dpetussbnu endast noorematele.
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Uks p6hilisi Reaali tunnusied on liibi
aegade olnud vaba vaim. Mina olen kiill
kahjuks seda alles poolikult niiinud. Tulin
maju siia alles kiimnendasse, kui remont
oli tehtud ja nii mdndagi oli muutunud.
Alles hiljuti ijtles direktor Polma mingil
kogunemisel (millel muuseas absoluutselt
mdtet ei olnud, midagi ei sar,utatud), et
me ei tohiks tagasi looduse riippe langeda.
Mina arvan, et natuke ikka v6iks.

Vziga paljud rddgivad siinsamas asuvast
TIKist, kui ranguse mustemdidisest ja et
see on ikka nii jube, nii jube. Kas me taha-
me siis samasugusst kuulsust saavutada?
T6si ta on, et enne kuulsust tuleb tiikk aega
praktiseerida, aga kes tahab, see saab.

Kui niiiid tekkis kiisimus, millest ma rdd-
gin, siis seletan... Viimasel ajal (no mis me
sogame, sellel aastal) on tunda Reaalis kel-
legi miistilist karmi kdtt. See ei ole Reaali
Vaim ega ka Big Brother George Orwelli
raamatust. Ma pak-un, et niimoodi jiitkates
kaob Reaali vaim rildse maaalla. Ma ikka
ei m6ista, miks on just giimnaasiumile vaja
paari puudumise ja m6ne vea pdrast kaela
hiipata. Eriti abituuriumile. Me olemeju-
ba suured inimesed, viihemalt enamus
meist. Meist m6ned elavad juba iiksi, tee-
nivad endale raha, miks pean ma arsti (isegi
ema tSendit vahest ei taheta) kdest mine-
ma paberit kiisima, miks ma puudusin.
Kas minu sdnast ei piisa? Ma tean, et 6peta-
jate fildine vastus on, et puududa ei tohija
et ilma tdenditeta ei tuleks illdse keegi koo-
li ja et koolis peab ikka korralikult kiiima.
Kuigi tegelikult ju nii ei ole. Kes siia kooli
on tulnud, on hrlnud 6ppima ja uskuge
mind, keegi ei taha istuma jiiiida, et veel
aastake lisaks koolis jalutada. Jamillistest
vigadest ma iildse riiiigin? Mis tuleks tiihe-
lepanuta jdtta? Ma ei rddgi kindlasti suur-
test asjadest, ma rddgin sellest, kui vahest
iiks v6i teine inimene juhtub puuduma
vdi mdne vea tegema. Pole vaja talle
kraesse karala... Ehk on probleem selles,
et olen 12. klassis ja awan endast liigapalju
fia kui arvangi, mis siis?) Meil on koolis
siiski vaba, arengut soodustav, mitte
pidurdav vaim. V6i kuidas?

Igatahes, lSpetuseks, kui kellelgi on mi-
dagi oelda midagi selle lehekiilje juttude
kohta, siis tehku sedajdrgmises lehes. Mi-
nule pole m6tet kraesse karata! ! T6siselt!

kujundaja ja toimetaja
tdhtis inimene
ranamaJanoala

catlyn kirna
lili madissoon
neletamme

Reaali Poiss ilmub iga kuu mahus 6-8 lehekulge ja on tasuta.
I nternetiaadress: http://reaalipoiss.kooli leht.ee

Kontakt: reaalipoiss @ hot.ee ja reaalipoiss @ uno.ee
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IIARIDUSAMET KONTROLLIS
IS6PADEVIISIT

Aastas on iiks pdev, mil koolis saab k5r-
geima v6imu teostajaks abituurium. Sel aas-
tal v6tsid kaheteistkiimnendikud iuhtimise
iile 4. oktoobril. Opetajatele anti vdimalus
saada ilma sisseastumiskatseteta Reaali 6pi-
lasteks ning regisfeerinutest moodustati 136
klass.

V6imuvahetus sujus ilma iilestdusudeta
ja nii olidki kell 7.40 garderoobis riideid
vastu v6tmas 136 kasvandikud. Kell 8.00
rivistati aulas iiles I 0, I I ja I 3 klassi 6pilased
ning direktor Gunnar Blablabla pidas maha
k6ne, milles selgitas toimunudpo<irde taga-
maid ning kutsus k6iki iiles jiirgima kodu-
korda.

Ja siis liiks alles tdie rauaga lahti. I 36 lii-
kus oma koduklassi, kus neile tehti kohe
test "Kas olenpddev?". Korra saavutamine
kujunes raskeks ettevdtmiseks, kuna 136
ridades leidus nii hiiperaktiivseid tegelasi
kui ka tiiiipe, keda vaevas lihtsalt krooniline
vajadus pidevalt s6na v6tta.

Kui 136 rahvas arvas, et nad saavad
vahetundides mingit puhkust, siis nad kiill
eksisid. Kohe esimesel vahetunnil pandi
proovile nende fiiiisiline vdimekus - toimus
teatev6istlus. Tegu oli siis priigikotijook-
suga, kus v6istlejate teatepulgaks oli
miits+kindad +sall. Opilane Timpson sai
eriiilesadeks joosta Cooperi testi.

Teisel tunnil tehti 136-le koordinatsiooni-
taju test, mis sisuliselt tiihendas seda, et meie
kasvandikud piiterdasid moilda koolimaj a
klasse ringi ning niiitasid oma osavust orien-
teerumises. Selleks, et minna iihest klassist
teise, pidid nad lahendamaiilesandeid ja te-
gema niisama igasuguseid trikke.

Enne jiirgmisttundi toimus aulas karaoke,
mis tegelikult v6ttis rohkem iihislaulmise
niigu. Tiiitsa siidantsoojendav oli niiha 136
jiitse muusika taktis 66tsumas ning koos
i'Marinat" laulmas.

Sellele jiirgnes kirjanduse tund, kus 136-

niks. Nad kand-
sid ette sellesa-
makava,misnad

. t a n t s u t u n n i s

6ppinud o l id .
E m o t s i o o n i d
publiku seas ja
suurplaksutami-
ne nbitas, et 136
oli millegi eriti
v6imsaga hak-
ama saanud.

Niiiidalgas ak-
tuse tdhtis osa-
hrnnistustejaga-
mine. K6ige pa-
remaks testi tule-
museks osutus

le tehti enesevdljen-
dusoskuste l i ihi-
kontroll. Muidugi oli
ka sel puhul korra
saavutamisega ras-
kusi, sest 6pilane
Timpsoniiritas min-
git mdssu t6sta. See
tal hiisti ei 6nnes-
tunud ning klassis
jaotati kiitte lehed,
kus tilesandeks oli
iga oma kaasdpilast
iseloomustada.

Ajutoole (kas siis
tihedale v6i mitte)
jiirgnes aulas oma-
moodi limbo. Eirati
limbo tSelisi reegleid,
kuid see oli taotluslik. 136 pidi niiitama, kui-
das saab lindi alt liibi minna nii, et linti ei
puuduta. K6ne alla tuli ka roomamine. Pole
midagi halba oelda - 6pilased olid vdga osa-
vad ning iilesande tiiitmisega polnud erilisi
probleeme.

Niiiid vaadati aga, kui k6rgelt on arene-
nud 1 36 kunstimeel. Opilased istusid vasta-
misi ningjoonistasidpikale paberiribale oma
vastasistujat. K6igile tuleb au anda - kes
hiilgas vaimukusega, kes originaalsusega,
kes professionaalsusega. Enne viimast tun-
di pandi veelkord proovile kolmeteistkiirn-
nendike muusikalised v6imed vdistulaul-
mise n6ol ning seejiirel algas tantsutund.
Haridusametniku juhtimisel Sppisid 135
kasvandikud selgeks lihtsad liigutused, mil-
lest pandi kokku liibi aegade k6ige lahedam
tantsukava.

Aktusel saijiillegi s6na6iguse direktorBla-
blabla, kes pidas aukartusdratavak6ne, mil-
le suured s6nad jiiiivad meid veel kauaks
suunama. S6nav6tule jiirgnes 136 etteaste,
mis oli arvatavasti terve Opetajate pdeva

kulminats ioo-

ajud ragisevad juba!

"hiisti natuke pddev", mille saavutasid kaks
Spilast. Olgu siinkohal ka nende nimed esile
t6stetud - dpilased Andres Talts ja Nora
Mals. Ulejiiiinud said siis vastavalt punktide
anule mdrke "hdbivddrselt vdhe piidev" v6i
"kuule, sinu toird vaadates tuleb nutt peale".

Seejiirel jagati kiitte ka kiiskkirjad. Valda-
valt olid nende seas noomitused, vaid iiks
kiitus eksis sinna sekka iira -6pilane Gunnar
Polmale marslasemiingimise eest. Peab veel
arvestama ka sellega, et ajapuuduse t6ttu
jiiid paljud kiiskkif ad kirjutamata. Neid oleks
pidanud olema 3 korda rohkem.

Tunnistused kiies, toimus jdllegi v6imuva-
hetus, kus 6petajatest said taas abituriendid
ja siis pidas kdne 6pilane Gunnar Polma (mis
oma liihiduse t6ttu oli tema parim k6ne lii-
bi aegade).

Aktus l6ppes koorilauluga, mille s6nad
leiate jiirgmisest lehest. Piirast aktust mindi
pudireas Sdrgava kuju juurde ja Habele
pandi piihe tammepdrg, mis oli austus-
avalduseks k6ikidele endistele ja praegus-
tele Reaali 6petaj atele.

Piiev l6ppes viiikse tordisoomisega ning
muljete vahetamisega. Kurb oli kiill, et see
piiev liibi sai, aga samas oli ka hea meel.
Eelk6ige seetdttu, et k6ik kukkus viilja nii
nagu oli planeeritud v6i siis veelgi paremini.
Aitiihk6igile 6petajatele, kes olidn6us 136
ridades esinema. Te olete t6esti toredad!

Nimeliselt tahaks veel esile t6staLewrar-
tit, kelle 6lgadel lasus k6ige suurankorralda-
misttio ning tiinu kellele k6ik toimis tiipselt
nii nagu ette oli niihtud.

Helli (Haridusamet)

Loe ka lk. 8, kus on testide
vastused (seekordne vaste

6petajate kitdudele) ja dpetajate
pieva tegijad. Jirgmises lehes tuleb
ka aktuse l6pulaul ja veel seekord

puuduj iiiivad nalj anumbrid.Vdike fiiiisiline tegevus tuleb alati kasuks



Reaali Poiss. okt/nov 2OO2 4

Kalju Kallaste 75!

Juubilar 6petas22 aastal(aastatel 1953 -
1973) tollases Tallinna 2. Keskkoolis mate-
maatikat, seejiirel oli 15 aastat matemaati-
ka6petaja Tallinna Muusikakeskkoolis.
Samaaegselt toimetas matemaatika6pikuid
kesk- ja kSrgkoolidele kirj astustes.

Kalju Kallaste siindis 23. oktoobril
1927 .a. Maidlas Ida-Virumaal 5-lapselises
perekonnas. L6petas kohaliku Maidla
kuueklassilise algkooli, 6ppis poolteist aastat
J6hvi giimnaasiumis ja l6petas 1 953.a. Tartu
6. Keskkooli; 1953. a.l6petas TartuUlikooli
matemaatika-loodusteaduskonna mate-
maatika osakonna.

Viiike telefoniintervjuu Opetajale:
Milliseid aineid meeldis teile koolis roh-

kem dppidajakas olitekoolis "priimus" 6pi-
lane?

Lemmikainet polnud, meeldisid reaalai-
ned, muidugi matemaatika, aga ka ladina
ja saksa k3el, mida Spetasid meeldivad
Spetaj ad. Oppisin viitele, lSpuklassis oli ilks
neli - eesti keele kirjand.

Kas pdrast keskkooli matemaatika valik
toimus 6petajate soovitusel v6i oli see siht
endal selge?

Huvitas raadiotehnikaja tahtsin seda 6p-
pima minna TPI-sse, kuid majanduslike vdi-
maluste tdttupidin jririma Tartusse ja siis oli
selge, et matemaatikat ippima Tartu IJli-
kooli, impulsi sellelcs andis ka 1petaja Arvo
Lehis.

Olgu lisatud, et kooliaega mdjutas sdda,
mistdttu kaotqsin dppimis aj as t poolteist aas-
tat; suur kaotus oliperekonnale see, kui sdja
aj al I 94 La. pdles rira meie kodu Maidlas.

Kas 1953. a. pdrast iilikooli l6petamist
suunati teid 6petajaks Tallinna 2. Keskkooli?

Suunati tddle kirjastusse Tallinna, Prirnu
mnt. 10, kuid matemaatika Spetajate vrihe-
suse tdttu sain ministeeriumi eriloal tri\tada

6petajana ka
koolis.

Meenub, et
olete maininud
eredamdlestuse-
na Tallinna 2.
Keskkoolisvana-
raua kogumist.
Kas aastate
moodudes v6ite
siia midagi l i-
sada?

V a n a r a u a
kogumine teise
e-klassiga oli
tdesti suur siind-
mus, kool sai ju
bussi. Praegu
m  e  e n u t  a k s  i n
klassivrilist tddd
matemaa t i ka -
o l i impiaadide
e t t e v  a l m i s  t a -

misel. Toimetasin kirjastuse Valgus vrilja-
annet "Matemaatika oliimpiaadid Eesti
NSV\" I (1970.a.), mille autorid olid Evi
Mitt, Olaf Prinits, Kalle Velsker ; raamatus
on kirjas viieteistlcilmne olilmpiaadi esi-
kilmned (aastatest 1954 - 1968). Raamat
on kriepiirast ja nimetal<sin siin Tallinna
2. Keskkooli andekaid matemaatikuid
olilmpiaadidelt, oma 6pilasi, mitmed neist
ldpetasid kooli medaliga:

Henn Tuherm - 5. koht (1956. a.); I.
koht (1957. a.)

Rein Laul - 2. kaht (1957. a.); kuldmedal
Rein Jders - 5. koht (1958. a.)
Kaarel Pcirkrna - 6. koht 0958. a.)
Tdnu Vi ik  -  8 .  koht  (1958.  a. ) ;

hdbemedal
Gabriel Jakobson - 9. koht (1959. a.);

kuldmedal
JaakTepandi- L koht(1961. a.) 8. Hass!;

2. koht (1962. a.); 1. koht (1963. a.);
kuldmedal

Hiljalher- 1. kaht (1962. a.); hdbemedal
Paul Tammela - 3. koht (1963. a.); 2.

koht (1964. a.)
Jaak Heinloo - 5. koht (1963. a. )
Oleg Kangur - i. koht (1964. a.);

kuldmedal
Gunnar Kose - 3. koht (1964. a.)
Vello Nurmela - 7. koht (1964. a.)
Tiit Krindter - L koht (1966. a.);

kuldmedal
JaakKikas-2. koht (1967. a.); kuldmedal
Tallinna Muusikakeskkoolis oli mitme-

killgselt andekas praegt heliloojana tuntud
Mart Siimer. kes osutus ka matemaatika-
olilmpiaadide parimaks: 2. koht (d.a.-l
1982/1983); L koht (d.a.-l 1983/1984);
I. koht (d.a.-l 1984/1985).

Tallinna Muusikakeskkooli aj ast mee-
nub palju meeldivaid kontserdielamusi.

Teie vaba aja harrastuseks on olnud sport,
v6rkpallitreeningud ja -v6istlused. Kas
sport kuulub ka praegu teie pdeva-desse?

5 0 aastat mtingisin vdistlusvdrlqalli, illi-
koolis t peale. Meenuvad vdistlus ed Soomes
veteranide meeskonnas. Olen harrastanud
ka teisi spordialasid: j algpalli, ujumist, riist-
vdimlemist, poksi, maadlust. AWiivse spor-
ditegevuse l1petasin 7 0-aastas elt.

2001. a. ilmus teie raamat "Matemaatika
valikiilesannete kogu giimnaasiumile", kir-
jastus Koolibi, l99 lk., piihendatud vara-
lahkunud tiitrepojale Ahto Luhasalule
(6.02.197 9-20.09. 1 997), kes l6petas vaata-
mata raskele haigusele Tallinna Reaalkooli
1997 . a. ja oli vdga andekas matemaatikas.
Kas on praegu kdsil uus raamat?

Ka minu lapsed - tiitar Helve I 9 7 2.'a. j a
poeg Mart 1975. a. - l1petasid Tqllinna
Reaalkooli, olid minu dpilased ; illikooli ld-
p etasid rakendusmatemaatika erialal.

Kirjutan uut raamahtt praeguse pealkirja-
ga "Ldbusaid ja huvitavaid iilesandeid noo-
remale koolieale".

Olen igal aastal traditsioonilisel vilist-
lastepiieval, mis on sidemeks vana armsa
koolimajaga nii endistel Spetajatel kui
dpilastel. Kiillap on vilis tlasp iiev ade j utud
r o hkem mii ii dunud ko o li aj as t.

Tcinase koolilehe Reaali Poiss kaudu
on vdimalus rielda soove kooliperele, et
eliitkooli latt kdrgel pilsilcs. Ehk iltleksite
ka kauaaegse pedagoogitdri kogemusega,
milline on 1petajatdd vdlu.

Sooviksin seda, et Tallinna Reaalkool
olel<s:

* Silmapaistval kahal igal alal, nii reaalai-
netes, spordis kui ka kunstialadel

* Muusikas endiselt nimekas, et taastatal<s
kooli puhlEilliorkester, mis omal ajal rddult
mringis pidulikult ka oli trihtsilndmus tel P aul
Hebi juhatatusel

*Kool, mille traditsioonid on au sees
igal Spilasel, et esteetilineja sportlik kas-
vatus haaraks k6iki Spilasi - see kciib
koos hea 1ppeedukusega.

Opetajatdds on vtiga palju vdlu, see on
tcici noortega, kuid Spetajal peab enesel
sees olema tahtmine Spetaja olla. Eelkdige
peaks lapsi armastama, olema aus ja
objektiivne.

Mulle meeldis minu e - klass, kus olid
vriga tublid 1pilased ja kus klassi
1ppeedukus oli eriti kdrge.

Juubelionnitlustega 75, lennu e - klassi
nimel Eha Poomann (Kalju Kallaste oli

meie klassijuhataja)

Kaasa aitas: Mari - Liis Suurorg

27. jaanuar 2002. Kalju Kallaste annab lile 75. tennu kingitust -
nahkkiiites kiilalisraamatut

Palju 6nne ka Reaali Poisi poolt!



Reaali Poiss, okt/nov 2OO2

Tants toidu iimber!?! uudiseid
Mis toimub? Seda on kiisinud

enamik giimnasiste Reaali seinte va-
hel. Nimelt on siigavalt hakanud
hdirima alatoitlustus keldrikomrse
sotiklas. Milles probleem?

Vahemalt abituuriumi b-klass on
mdrganud, et kausid, mis on laual,
on pooltiihjad ja k6igile t6esti ei jiit-
ku. 12 klass ei ole linnupojad, me ei
soti nokatiiieke ja kdht tdis. Me ta-
haks ikka konalikult siiiia saada,
ma tean, et 14 krooni on vdhe, aga
kui ma praktiliselt midagi selle eest
ei saa, siis miks iildse raha maksta?

Liirmi iiheks p6hjuseks on ka fakt,
et k6rvallauas sciovatel kuuendikel on toitu
rohkem kui meil!?!?! Veider, arvestades se-
da, et nad ei soo ju midagi. Onneks on
realistid s6bralikudja kiisimise peale saame
i.ilejiiiigid endale, imelik on aga kiisida nii-
moodi stiia, kui tegelikult peaks ju k6ik
korralikult siiiia saama. See ju koolil6una
eesmdrk ongi.

Veel hiiirib see, et kui koogistjuurde kiisi-

Niisiis?
da, pannakse kaussi rohkem, kui alguses
oli!?! Mis selle m6te on? Kas sellist asja ei
saa kuidagi reguleerida?

Probleemi arutati ka juhtkonnas, kuna
nurinat on tulnud tervelt gtimnaasiumilt.
Jiirgmistel kuudel lubati asja parandada, aga
tore oleks, kui see ei jiiiiks lihtsalt lubaduse
tasemele! Toidud on head, palun laske neid
k6igil siiiia. Catlyn Kirna

t2O.lennul ldpuks Mtitsid peas!
Kaheksateistkiimnendal oktoobril oli kdi-

gi vastsete giimnasistide jaoks tiihtis piiev.
Kiihnakartmatu Reaali Poisi monumendi ees
anti meile pidulikult iile kooli mi.itsid, st. me
saime miltsistatad, nagu vdljendus vdga
teravmeelselt direktor Gunnar Polma.

K6ik sai tegelikult alguse juba septembri-
kuus, kui klassijuhatajad korjasid hoolsalt
raha, et soovijad v6iks uue/esimese miitsi
tellida v6i vanadele austusvii5rsed kuldsed
sakid (piihaduseoreooli) lagipiihe lasta 6m-
melda. Ning seejiirel... peakatted kaovad
teadmata ajaks x-suunas.

Aktiivsemad dpilased tundsid korduvalt
nende vastu huvi ning keegi isegi mdrkas,
et miitse hoitakse suure kilekoti sees iisna
niihtaval kohal.

Mis siis ometi takistas nende kdtte and-
mist? Kuid me ei olegi 6igupoolest keegi, et
hakata vanade traditsioonide vastu mdssu
t6stma, liiati pole kiirustamine voorus. Igale
asjale on mddratud oma aeg, n6nda tuli
meil, rebastel, kannatlikult oodata oktoobri
kolmanda reedeni.

Juba hommikust saadik olid k6ik veidi
elevil, kuigi miitsitseremoonia toimumisaeg
oli viiljakuulutatud alles seitsmenda tunni
ajaks. Nimetatud Sppetund jiii loomulikult
iira - milline 6nnetus(???).

Keegi ei teadnud pdris tdpselt, mis pidi
siindima, niisiis sebisid ki.imnendikud sar-
deroobi timbruses. jdudes mdned korrad
6ueski kiiia, enne kui meid 0-komrsele klas-
side kaupa iiles rivistati ja me uhkelt, kded
selj al, vdlj a marssisime.

Taevas oli pilvine, 6hkjahedav6itu ning

meie iimber heljus kerge uduvine. Silmates
liibi viimase kaamerat, mis meie miitside
sisse6nnistamist iiles tiihendas, j6udis isegi
minuni, et see peab ikka oluline iiritus olema
ning korraga v6ttis mus v6imustiilev mee-
leolu. Ei olnud enne piiriselt hoomanudki
sellise rituaali tdit si.igavust ning pidanud se-
da eksikombel tiihipalj aks formaalsuseks.

Nagu oeldud, ei saa me vanade kommete
vastu, mida ka kinnitas huvijuhi tehtud viii-
ke meenutus ajalukku, kuidas sovieti-aja al-
guses realistid olematu kuju ees mtitsi kergi-
tasid ning selle t6ttu menti viidi.

Paneb m6tlema, et nad pidid olema ikka
ehtsad kooli patrioodid. Tehkemjiirgi! See-
kord siiski mitte.

Laususime huvijuhi jiirel kooris luulerii-
midesse seatud vandetSotuse. H6ikasime
valjul hiiiilel ReaalkooIi moto "Uks kOigi.la
k6ik iihe eest" ning viskasime miitsid 6hk-u,
et veelkord ReaaliPoisile au anda. (Nojah,
minu mtits kukkus maha ja ma pidin oma
k6rgeaususe teiste identsete seast taas iiles
leidma, aga polnud hullu.)

Miitsitseremoonia j iiiidvustati videolindi-
le ja klasside kaupa fotodelegi. Tallinna
Reaalkooli miits on siimbol, miitsikergitus
on zhest. Zhestid ja siimbolid loovad
piduliku ja v6imsa, isegi veidi heidutava
mulje sellest, mida nad tiihistavad.

Miitsistamine 2002 - see tihistab
meie 120.  lennu 6nnistamist  Reaal i
g i imnasist ideks.  Mida o l ig i  tarv is
tdestada.

FC Tiigrid Cup 2OO2
Kahel pi.ihapiieval (6. & 13. oktoober)

toimus Reaalkooli staadionil jalgpallitumiir
FC Tiigrid Cup2}}2.Turniiril osales teiste
amatcicirvdistkondade seas ka Tallinna
Reaalkool i j al gpallimeeskond.

Esimesel mdngudeprieval toimus alagru-
pitumiir, kus realistid saavutasid kahe v6idu
jaiihe viigiga alagnrpis esikoha. Teisel piiha-
piieval toimusid play-off miingud, kus meie
jalgpalluridjdudsid kerge v aevaga finaali.
Finaal ei kujunenud teistest mdngudest ras-
kemaksja seega saavutati turniiri esikoht.
Tallinna Reaaf<ool i v6istkonna tilivSimast
esinemist turniiril ilmestab viiravate vahe
25:3, vdites 6-st mdngust 5 ja viigistades
iihe kohnrmise. Meie vdravad l6id: Rauno
Ligi 9, Andres Torm 7, OliverNiiiis 7, Prii-
dik Luks l, Paul Kask l, Veel meeskonnas:
Erki Alas. Marin Kenk ja Hannes Paesoo.

G5 jalgpall iturniir
Oktoobri teisel poolel sai alguse G5

jalgpallihrmiir, kus osalesid Tallinna Reaal-
kool, TII! Tallinna Prantsuse Liitseum, 21.
Kool ja GAG. Vdistlussiisteem ndgi ette, et
alagrupitumiiri l  miingivad kdik koolid
omavahel iihe korra, selgitades niimoodi
viilja kaks finalisti. Reaalkooli Snneks toi-
musid kdik reaali miingud meie kooli viilja-
kul. Kbik neli miingu alagrupis osutusidrea-
I istidele kergeks j alutuskiiiguks. Esimene
ohver oli TIK, kes hiivitati 8:3 (Rauno 2,
Andres 2, Oliver 3, Priidik). Jdrgmine
miing GAG-i vastu mricidus k6ige pingeli-
semalt, kuid tiinu arvukale toetajaskonnale
suudeti ilus miing vdidusadamasse tijiirida.
Tulemuseks 5:3 (Rauno 2, Oliver 2, And-
res). Miing 2 | . Keskkooli vastu toimus tihe-
das lumesajus, kuid see meie omasid ei hei-
dutanud ning tulemusega 5:3 (Oliver 3,
Tanel, Robi) saavutati alagrupi esikoht. Vii-
mane mdng TPLiga pakkuspublikule hul-
ga l i se l t  i l usa id  vd rava id ,  l 6ppedes
tulemusega l2:2 (Rauno 5, Oliver2. Priidik
3, Paul, Hannes). Seega kuulus alagrupis
esikoht meile nins finaalis oli ka 2l . Kool.

Finaalmdns toimus 18. oktoobril Kalevi
staadionil. Eine finaali mdngis alagrupis
kolmandaks jiiiinud TIK 6petajate koond-
v6istkonna vastu ning vditis kindlalt. Finaal
toimus sdna otseses mdttes koerailmaga,
kuid sellest hoolimata oli kohale saabunud
arvukalt m6lema meeskonna toetajaid.
Miing moodus tasavdgiselt, Reaali kerge
initsatiiviga, kuid vaatamata sellele ei suu-
detud normaalajal skoori avada. Jiirgnes
lisaaeg2 x 5 minutit. Esimese lisaaja viima-
sel minufil suutis Reaal ilusa kombinatsioo-
ni tagajiirjel l:0 (Robi) juhtima asuda. Seda
seisu hoiti kohtumise ldpuni ja sellega saa-
wtati tilimagus tumiiri esikoht.

Rauno ja HdrmaKitty Aadam
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luuletusi
Lendab 741

otse majja, justkui veitse.
Levib k6ikjal tuhkja tolm,
kahest majast saanud kolm!

Uhke kommunismi siimbol,
tiikid taga, kokku t6mbub.

AsjauuribNSA,
keegi varsti njuuki saab.

Kes see plaanis sellist kurja,
tema plaan ei liiinud nurja.
Osama, Vova vdi Mossad

ei me iial teada saa.

Utleb Ladenile Bush:
,,Sina, sdber, ole kuss!

Tapame ni.itid me afgaanid,
jiirgmised siis on araabid."

Liihevadki teele vded
Afgaanimaale, kus on mded,
millel Tora Bora nimeks -
seda ei saa panna imeks.

Pdhiline Usas on,
et laipu oleks gigatonn.
Kui sa neile ette jiiiid,

siis kiirelt kiiljest liiinud kiied.

Siiski, kui sul otsas pea,
proovitakse algul head.

Aju viilja, sisse siilt -
aitama peaks sellest kiill.

Aj akirj anikud surnud ka,
afgaan niiiid rohkelt r6Smustab.

Jiirgi jiiiinud vaid pool pead,
see ei ole elus hea.

Bl vilkalt ringi lendab,
vahel pomme viilja siilgab.
Ootel on ka mSned miinid,

hoidke eest niiiid k6ik tsiviilid.

Uhiskonna arengusuunad v i imaste
aastate majandusl ik -po l i i t i l i se  o luko! ' ra

tausta l
Pommid alla kukuvad,

inimesed hukuvad
On need vaenlased v6i ei

pole vaja teada meil.

Kus kord kana nokkis teri,
on niiiid ainult nahk ja veri.
Laibad vedelevad maas -

kevad j6udmas kdtte taas.

Iisraelil on tankid head,
sdjaks ennast valmis seab.

Palestiinlased k6ik viiga pahad,
m6ni oma riiki tahab.

SamalajalUSA-s
laibad vedelevad maas -

laboristju viilja sai
bakter, millel toop6ld 1ai.

Anthrax levib kirja teel,
laibal suust on viiljas keel.
iimbrikus on valge pulber
seda pole teinud mdlder.

Bush siis dkki raporteerib
Iraak tuumakat monteerib.
Kui veel kulub aastat kolm,
maailmast jdrel tuhk ja tolm.

Kohe vastab Putin ka:
..K6ik terror tuleb Gruusiast
Nad tuleb kohe dra tappa,

muidu liiheb asi rappa."

S6da kiirelt hoo saab sisse,
ndha on tshetsheeni sisse.

Venelased kiirelt ka
k6ik teised ara tapav ad.

Et oleks efektiivsem asi,
teatrisse nad gaasi lasid.
Testiks on ju pdris hea -

surid vaataiate read.

S6jast luuletada hea,
muud ei jaga minu pea.
Laipu tiiis on terve maa,

sellest kirjutan ma ka.

Kerkib v6imsalt tuumaseen,
m6nigi vast tuleb veel.

Sharonil pole kurgus keel,
iitleb uhkelt: ..Juu aar teed!"

Keemia- ja tuumapommid
maitsvad magusad kui kommid.
Varuks veel on muudki head,

Marburg, Ebola, kiill tead.

Jiille maailmas levib katk,
l6peb kiirelt j iinki matk.
Laibad vedelevad ringi,
M6nel pole jalas kingi.

Mees, kel intellekti viihe
sellest ldheb vdga hoogu,

piissi siitib omasoodu.
Ja siis laseb kuuli piihe.

Katk on pdris paha asi.
DzoodzYee ennast maha lasi.
Korjus vedeleb niiiid maas,

Purunes ka kristallvaas.

Hea kui sul veel pea on otsas,
See hinnas kaup on pdris otsas.

Hiired teevad palju paha,
Laipadelt nad scicivad naha.

Paljud lihtsalt vedelevad
V6i ka lahti rebenevad.

Ringi roomavad seal vaglad,
Neist on m6ni piiris ablas.

Onneks l6ppes lugu hiisti,
k6ik pikali, kes olid piisti.

Uks mees biorelva kasutas,
niiiid lamavad k6ik surnult maas

Ouroboros

Pension i  k i  nd I  ustuse
kampaania

Suckers
Always

Manage to
Piss
otr

Surface is clear
Clear as the water

Water is also a surface
I don't love you

'  Va ikus

Vaikus liirmab
Ent kuulda pole midagi.

Ta liirm paneb pea huugama,
Matab hinge,

Rdhub mu kdrvu ja aju.
Tundub, et kuulda v6ib k6ike

Kuid ei kuule midagi.
Vaikus dra ldrma!

Jiiavair!!!!
Ma tahan kuulda!

Pain

Painwill hitus all,
pain will destroy,
pain resive us all,
in the endles day!

The pain of my heart,
the pain of my soul,
the pain of my mind

is the final goal.

dg
Sprot Sprot
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Naksitrallide etendus ! veikesed
a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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Tere, meil  ol i  13. septemtrr i l

teater- Teatr i  nimi ol i
Naks i t ra l l id .  Naks i t ra l l id  o l id
vdga toredad. Auto oli pfrris,
mitte mdngu. Teater toimus

.::: : ::1 .T :...::.::': .: : :.":T ll: .
Me kiiisime minu klassi lastega Naksi-

tralle vaatamas. Seal oli hea ja tore. Nad
otsisid kasse. et aidata iihte vanatbdi. Kass
oli kadunud. Nad tahtsid aidata. Kui
etendus 16bi sai, kiksime sooma. Siis sai
koolipiiev liibi.

i::ii,::;:!!Hiit:.
i:ii.:.,.iilil::i::r::a
***-:_,__a

a
a
o

Etendus oli tore. Selleoiirast
kdisin etendust vaatamai kaks
korda. Mulle meeldis kdige roh-
kem tuletdrjujate iilem, kes
kuulutas viilja kassivastase s6ja.
Mulle ei meeldinud see auto.
Auto oli tais, seet6ttu ei niiinud
ma Kingpooli. Teatris oli piiris
lahedat kila-kola.

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

Mulle meeldis see etendus ja
eriti Muhvi ilus punane auto.
Kingpooli osa oli naljakas, kus
Sammalhabe keetis talle p6dra-
sambla teed. Kingpooli le ei
meeldinud see tee, aga taj6i sel-
le ikka dra. Seal oli veel iiks tddi,
kes armastas kasse. Tema kass
Albert kadus dra ja Muhv,
Kingpool j a Sammalhabe liiksid
teda otsima. Nad leidsid Alberti
metsast iiles ia viisid tiidile.

a
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Elasid kord kolm naksitralli:
Sammalhabe,  Kingpool  ja
Muhv. Nad olid jiiiitist ostes
s6pradeks saanud. Llkskord lin-
nas ei olnud enampiima egaka-
la. K6ik piim ja kala on ldinud
kassidele. Sellepiirast ei saanud
piima ega kala iikski linna laps.
Naksitrallid pidid kassid linnast
vdlja meelitama. Nad sidusid
Kingpooli mdnguhiire auto ta-
ha. Kassid arvasid, et see on pdris
hiirja hakkasid seda taga ajama.
Naksitrallid aitasid lima kassi-
dest ttihiaks saada.- Erse Ldtt

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

Naksitrallid on iihed head
s6brad. Nad said s6pradeks jiiii-
tiseputka ees. Neil kdikidel on
oma asi, Muhvil on auto, King-
poolil on mdnguhiir, Sammal-
habel on habe, kus kasvavad
pohlad.

Oliver Steinert

-{ie ca
A-

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

a a aa
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a-..
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

l\&

W
n
/rpfiv

. ;  .
,n :  .
, L , t  a'  

{ r " " '  '
"  f  

" . " ' .  
o

. ' ' i o u j  j  'w ,.\'"- :
iffif .

]a* .
. M :

w a \ a
W f f i .
w^_,- ffi :
I
I  r , r . .  -  a

t  
. . . f v '  t . - u L  a

b.
. a

O 4 o
"<" a

K S I #KALL

,&&

W:TE Jl
ts1#p4"/.*

n.
..Vzaz;*.^

Kiiisime kooliga naksihallide
etendust vaatamas. Etenduses
niigin Kingpooli, Sam-malhabet
ja Muhvi. Mulle meeldis k6ige
rohkem Kingpool. Mulle
meeldis, et ta tegi k6ige rohkem
nalju. Kdige huvitavam koht oli
kasside koht .  Naksi t ra l l id
piiiistsid kass Alberti. Muhv
kirjutas ise endale kirju, mis ta
kurvaks tegid. Sammalhabe oli
hoolitsev ja tegi Kingpoolile
p6drasambla teed.  Mul le
meeldis etendus.

Ma kii isin esimest korda
naksitralli etendust vaatamas.
Mu l l e  mee ld i s i d  nad  v i i ga .
Niiiid tean, et Muhvi auto on
punane ja Sammalhabemel
kasvab habemes p6drasammal
ning Kingpooli l on vii ike
miinguhiir. Etenduse ajal
meeldis mulle k6ige rohkem
niisugune koht, kus Kingpool
p6drasambla teed j6i. Kas sulle
meeldivad ka Naksitrallid?

Risto Korb
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Orna toredatest
teatri kogcllrr ustest ki rj utasid
ja joonistasid 2..  a 6pi lased.
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Ahuna - Kadri Kivimaa, Triinu Piivi
L6hmus - Kadri Kivimaa, Triinu Piivi
Pever - Kadri Kivimaa, Triinu Ptivi
Otsmann - Leelo Lill, EvaVask
Raa - Liis Murov, Merike Viilmaffi
Gross - MerlinKolk, IngridVilu
Jaup - Katrina Kallas, Catlyn Kima
Kuurme - Rainer Kiingas, Karl Kivinurm
Reimann - Tanel Solovjov, Ligi+Paesoo
Saukas - Andre Kaldamde, Mihkel Kama
Pihlak - Lenna Piits, Kristi Lepik
Jiiriloo - Hannes Einpaul, LindaRaska
Lenter - Merle Keskel, Katriin Hunt
Linno - Leelo Lill, Karin K6rda
Mumma - Kiidi Vestberg, Miia R66m
Silland - Kaarin Kokk, Hanna Valli
Otsa - TriinViik, Karin Kukk
Kangro - IndrekTallo, Tarmo Ojala
Kuusk - Kristiina Jeret, Ulla Kiitrna
Raamat - Mikk Talpsepp, Anti Peterson
Timpson - Timmo Tammemhe, T. Joon
Turulinn - Margus Talvik, Andres Torm
Saaret - Christman Roos, Hannes Voites
Soans-Lanpera - Airi Asperk, G. Veeremde
Saar - Kaarel Oja, Kaarel Oja
H6bejiirv - Sander S6najalg, Ann Karafin
Kaasik - Kristian Lavin, Madin Maripuu
Ottson - Silvia Viidik, Anne Rand
Talts - DeaVeeremde
Viksi - M?irtViljaste, Madis Kalme
Roos - Jan Dubrovski, Lauri Aasmets
Kangro#2 - Imre Treufeldt
Toomre - Rain Elving
Alev - Rene Pruunsild, Jaan Tarmak
Org - Maris Pdstlane, Marianne Sepp
Karamkova - Reet Juhkam, Liina Reinson
Mals - Ulleli Lember, MaarjaPilden
Tendermann - Tanel Taal, Georg Sarap
Siimon- Elo Kukk, Heidi Mallene
Siirak - Anna Reinsoo, Triin Nestor
HSbej2irv - Sander S6najalg, Ann Karafin
Nappo - Signe Kalamees, HelenNiitmets
Jirve - Kiitl Alas, Merlin MSistus
Tammik - Erik Lott, Piret Ilves
Eentsalu - Mariliis Kiisma, Kristel Elvest
Kangas - Indrek Paavo, Rait Valksaar
Polma- Ott Sarv
Prikk'I abi - Erki Alas
Toomlaid - MortenAavik
M. Pever - Mari-Leen Kiirend
Oppealajuhatajad:
Viiike maja - Heidi Mallene
Suur Maja - Kristina Dorbek, Lennart Kitt
136 (Haridusamet):
Tuuli Reisberg, Helli L5oke, Nele Tamme,
Lili Madissoon, Kristjan Mdnnik
Stilistid:
Helen Pikkat, Eva Vask. Karin K6rda
Reaali vaim - Jaen Saul
Video - Risto Hdrmatis
Pdevaraamat - Mihkel Ambre

Taaskord on toimunud vditlusturniir.
Seekord oli tegu ajaloo esimese Reaali sise-
tumiiriga. Toimumise pdtrjuseks sai 8 uue
viiitlustiimi teke, mis tdhendab, et Reaal-
kooli viiitlusklubi on selle aastaga saanud
24 uue viiitleja v6ra rikkamaks, mis oma-
korda teeb vditlejatest iihe suurema (kui
mitte suurima) huvigrupi meie koolis.

Tumiiri korralduse koha pealt ei ole kiill
midagi ette heita, sest kohtunikke, keda meil
tdnapdeval on nii raske leida, oli palju ja
lisaks olid nad kdik ka tasmel. Viiitluse
teemaks oli paaristundide 6igustatus.

Kuigi tegu oli algajate tumiiriga, pakkus
see iillatusi pea igal sammul. Esiteks oldi nii
tasemel, et paljud kohtunikud ei saanud

ai
Reaal i  Poiss,  okt /nov 2OO2 6

t,a.g,a':W,U]ISReaali esimene siseturniir
Opetajate pdev

arugi, et asjaga tegeletakse esimest korda.
Teiseks iillatuseks oli giimnasistide hii-

ving. Nimelt levib keskkooli seas alamus,
et ega p6hikool ikka m6elda ei oska. Selle,
et tegu on miiiidiga, t6estas imeliselt 8. a.
klassi v6istkond LEPATRIINU: Triin San-
der. Marion Ross. Karola Sisask. Ja sellest ei
olnud veel kiillalt. Lisaks NAISkonna v6i-
dule viis parima spiikri tiitli koju samast tii-
mist pdrit Marion Ross. See, et teine kuni
seitsmes koht kuulusid keskkoolile, asja ei
pdbsta. Teiseks tuli v6istkond KRUVIKE-
NE, koosseis Mats Ploompuu, Kristjan
Feodorov, Allan Mdnni (k6ik I lb).

Kokkuv6tlikult sai keskkool haledalt
piihe. Tuul iReisberg

TEST "KAS OLEN PAPNV?U
1.Miks on smurfid sinised?
* Sestpunased smurfid oleks koledad.
* Sest muidu ei oleks nad smurfid.
* Rohelist ei jdtkunud.
* Nad on killmunud.
* Sestnadeipunasta.
* Et ei paistaks vees vdlja.
* Sest banaanid on k6verad.
2.Miks on t ihest iku es imene tdht

.( A)).1
* SestB onteine.
* Midagi pidi esimeseks panema.
* Hea hiiiildada.
* Sest sellega algab s6na "aabits".
* Tuli esimesena meelde.
* K6ige ilusam.
* Sest viimane on y.
* L6pus ei ndeks ta hea v61ja.
3.Mis on kasside omavahel ises ju-

tus lemmikteemaks?
* Mdu mdu.
* Reaalainete tdhtsus.
* Koerad.
* Whiskas.
* Sex.
* Kevade.
* Juustkastmes hiired
* Vumrd.
4.Miks on kuradil sarved peas?
* Kus mujal v6iks olla?!
* Etneidmahaajada.
* Sest taguotsas on saba.
* Ei pese pead.
* Ta esiisa oli hdrg.
* Et paremini viilja paistaks.
* Et inglist erineda.
* Et oleks, kust kinni hoida.
* Et kaitsta ennast riinnakute eest.
S.Kuidas sii i l i tab James Bond li ibi

aastakiimnete oma nooruslikkust?
* Krilmutatult.
* Filmiefektide liibi.
* ReaaliVaimuabil.
* Ldbi paljunemise.

* Stgavuni.
* Mullivannis.
* Ta on vampiir.
* Ta teeb hommikuv6imlemist.
* Joob, ajab naisi taga.
* See on filmitrikk.
* Ikka naiste abil.
* Vahetab kesta.
* Liivib noorte naisterahvastega.
* Piimavannis kdib regulaarselt.
7.Miks m6ni laps leitakse kapsale-

he a l t ,  samas kui  m6ne te ise lapse
toob kurg?

* M6lemad vastused on valed, nii et pi-
kem arutlus sel teemal on m6ttetu.

* Kurg toobki kapsalehe alla.
* Kultuurilised eriner,used.
* See on looduslik valik.
* Kuidas on tellitud.
* Kured peidavad tagavaralapsed sinna.
* Kurg ikka valib, keda noka vahele

v6tab.
* Oleneb olukorrast.
* S6ltub aastaajast.
* Uhed on maausulised, teised omitoloo-

cid.
8.Kas Reaali Vaimul lapsi ka on?
* Ei ole kuulnud.
*  Vdib k i i l lo l la .  ku i ta on s ig imiseas.
* Ei, agata aitab lapsi saada.
* Muidugi on, paljud kiiivad siin koolis.
* Sohilapsiktill.
* Kes neid lugeda j6uab?
*  1 1 1 0
9.Kuidas sul muidu siis tunne on?
* Kelam v6i? Ma ei tea, kus ta on ja mis ta

teeb.
* Polevigaldnankiisimastv6iksparemolla-

kuidnurisemisekspolep6hj ustmissaikkateed.
*Kuul.

10.Test  o l i  raske jah?
* Loodasa!
* Mis kiisimus see veel on?
* Oli kiill, aga kocimes. 13 6 klass


