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Trad  i t s ioon  ide  t i i  h tp t iev :

Mirk rinda Reaali abituriendile!
"We are the champions..." |ust nende lau-

lus6nade saatel algas kaheksandal novemb-
rikuu pdeval 118lennu mArgiaktus. Abitu-
riendid sisenesid saali, kus neid pikisilmi
ootasid nende k6ige kallimad 6petajad ning
teised giimnasistid. Peale lippude sissetoo-
mist ja hiimni laulmist pidas direktor k6ne,
kus sai dra mainitud, et on enam kui t6endo-
line, etme kevadelkooli 16petame... fav6iski
alata aktuse tdhtsaim osa- m[rkide kdtte-
andmine. Pdrast seda pidasid k6ned veel
12c. klassijuhataja Tiia Luuk ja tema 6pilane
Kaarel Oja ning enne aktuse l6ppu kutsusid
peo peremees ja perenaine k6iki saalisviibi-
jaid ohtusele mlrgipeole.

Tagasi kooli suundusid keskkoolja 6peta-
jad kella kuueks. Kui koik olid enda ilusti
iiles loonud ja suud soojals rddkinud oli 6ige
aeg teha mdrgipeole ametlik algus. Peo pe-
remees ja perenaine tervitasid k6iki kohale-
tulnuid, keda polnud mitte vdhe ja iihtlasi
palusid neid avavalsile, mis sel aastal leidis
suurt populaarsust. Tantsup6randal keerle-
sid hetke piirast kiimned glamuursed paa-
rid. |a mis paljusid imestama pani- peo kii-
gus ei kadunudneed paaridkuhugi, vasrupi-
di, neid tuli aina iuurde. Oma osa oli selles
ka fantastfisel b[ndil Olav Ehala juhtimisel.
Kui kell loi iiheksa arvasid abituriendid, et
"noortel" on aeg magama minna ja algas
iilil6bus vdljalaulmine (l6bus oli see vdhe-
malt abituuriumile). Nooremad minema
aetud, suunduti sooklasse. Meid ootasid h6r-
gutisi lookas laud ja 1 1c klassi viisakad kelne-
rihakatised. K6igepealt aga toostid... Kooli
peal rdiigiti, et selle aasta toostid olid eriti
meeldejddvad olnud. Niiiteks dueti laulmi-
ne, Imre v6imas esinemine jpt. Peale vdikest

kehakinnitamist koguneti saali zuguharude
tantsu tantsima. K6ik said nhidata oma
fantaasiarikkust ning liigutused muutusid
aina vabamateks...(eriti v6is seda mdrgata
c-klassi ringis). Samuti v6is 6htu naelals pi-
dadandidendeid, mis k6igil erinevad, kuid
viigagi naljakad viilja kukkusid. Erfist poo-
lehoidu said tunda dp-etajad eesotsas puge-
mismeisri Jaaguga: "Opetaja, kas ma v6ik-
sin kogunisti ette vastata?" faa...na1ja sai k6-
vasti. Peale niiidendeid jiii veel pisut aega
tantsimiseks, mil bdnd ei pidanud paljuks
isegi iihte polkat mdngida. Pea kiiis ringi,
k6ik keerles, kuid kindlasti oli viiga l6bus.
Peale viimast valssi tehti miirgipeole ka

amedik l6pp ning tdnati korraldajaid. Kuid
i-le pani tiipi peale 11 c klassi poistebdnd,
kes ilmus jdrsku saali ja esitas laulu6piku
kaasabil kaasakiskuva riitmiga klassikaloo
"Helmi". See oli nende poolt vdga meeldiv
iillatus ja kogu abituwium tiinas neid tormili-
se aplausiga.

Tdname k6iki 1 1. klasse. Lennartit. Hei-
dit, Piretit ja k6iki teisi, kes kaasa aitasid.
Aga just teie, kallid abituriendid v6ite tdnada
eest l(a lseennast. KirtAlas
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arvamus
Ma eiran tuntud teleajakirjaniku Indrek

Treufeldti soovitust, et ajakirjandus peaks
olema kriitiline ja negatiivne, et piirida meie
maailma paremaks teha, tdna rddgime vaid
headest asiadest.

Mulle meeldib, kui mulle kooli eesotsast
oeldakse, et tee, mis tahad, midagi niikuinii
ei muutu, et ma olen alles noor ja idealist, et
ma tahan midagi muuta lihtsalt muutmise
piirast. Aitiih, mii.id ma t6esti tean, mis mul
viga on. Piiiian ennast parandada.

Mulle meeldib,,Reaali Poisi" 4. Ieheki.iLlg.
No t6esti meeldib. Ma ei tea nii pa,ljudest
Reaalkooli 6petajatest mitte ^id"gt. Onneks
otsustati mind valgustada, tutvustades mulle
hiirra Kaliu Kallastet. kes miiid sai 75-aasta-
seks. Veel saan ma teada nditeks, et lH sai
1963. aastal 5. koha matemaatikaoliim-
piaadil. Kahjuks ei mainita hra, kas tegu oli
linna- v6i vabariikliku vooruga. Ma arvan,
et kui kiisitlus tehtaks ja kiisitaks 6pilaste

Koolivormist!
Meie koolil on plaanis kehtestada p6hi-

koolile koolivorm. Isegi kampsunid on juba
enam-vdhem viilja valitud (Reaali emblee-
miga noobid ja puha :P). Koolivormi p6hi-
m6te oleks selles, et seda kantaks iga pdev,
6pilased oleks k6ik v6rdsed (kellegil poleks
teistest paremad riided seljas) ning riks ees-
mirke oleks veelgi iilespoole upitada meie
kooli mainet. Ning paluti ka p6hikooli klas-
sidel hakata vdlja m6tlema koolivormi te-
gumoode, mida kanda tahetaks. Kuid see
osutub vaga raskeks, kuna maitsed on vdga

See oli ldinud aastasaia kolmanda veeran-
di l6pupoole, tdpsemalt 1970. aasta ok-
toobrikuu esimeselreedel, kui ma abiturien-
dina endast aasta nooremate koolikaaslaste
ette matemaatikat oDetama astusin. Ei astu-
nud embrisse. Uritasin kiimnendikele selgi-
tada minu meelest ddretult huvitava sama-
suse t6estamist, samasuse, millest jagu saami-
sest ma ise t6sises vaimustuses olin. Tdnapde-
val oeldakse, et lausa sillas.Nemad ei oLnud,
kuid nad m6istsid minu vaimustust v6i vdhe-
malt teesklesid seda. Nad ei pildunud mulle
kaikaid kodaraisse.

Eeltoodu meenus kdesoleva aasta 4. ok-
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Positiivselt!!
kdest, mis lehekiilge nad k6ige rohkem luge-
sid viimases lehes, oleks see kindlasti lehe-
kiilg 4. Vdhemalt minu puhul on see nii.

Leian, et selliseid asjakohaseid ja arukaid
tekste peaks olema koolilehes veel, eriti ndi-
teks teisel lehehiLljel, kus praegu mingite n6-
medate nimedega inimesed oma arvamust
avaldavad. Ka arvan ma, et enamus on iild-
se nende vastu ja koolileht pole iildse arva-
muse avaldamiseks, vaid uudiste kirjutami-
seks. Kui mingit uudist pole, teen ettepane-
ku panna sinna terve kooli tunniplaan, et
dpilastel ikka meeles oleks, milleks nad koo-
liontulnud.

Minu meelest on igati loogiline ja 6ige,
kuna meil reaalainetes keskmisest tugevam
tase on, siis humanitaarainete 6petajad ei
tohiks meile palju kodutoid anda. Ka on
minu meelest loogiline, et ma ajaloost mida-
gi teadma ei pea. Mina ei pea mitte teadma
loomulikust intelligentsist, nditeks kes v6i

erinevad ning kompromissi vdga raske lei-
da. Kes krimpsutab nina pikkade, kes p6lv-
seelikute peale. Kas tellida triiksiirgid v6i
jdtta kandmiseks vaid polod, mida on v6i-
malik ka praegu kooli peal ndha- jiille teki-
vad eriarvamused. Iga klassi esindajad pidid
ka enda klassilt koolivormi kohta arvamust
ktlsima. K6ikide teiste klasside arvamustega
polegi ma veel kursis, kuid meie klass kooli-
vormiideest vdga vaimustuses potnud. Kui-
gi meid see teema ji irgmine aasta enam ei
puuduta, oli meil 6igus enda aryamust
avaldada.

Mina isiklikult arvan,et koolivormide

toobril, mil Reaalkooli abituriendid astusid
6petajate ette t6estamaks ... ja - ja, mida
tahtsid meile t6estada alles kaks ja pool aas-
tat tagasi meie endi poolt kootud tiheda
v6rgu edukalt ldbinud noored? Nad ei iiri-
tanudki t6estada samasust, nad polnud ka
samasugused nagu meie. |u on nad m6ist-
nud, et inimloomuse muutmine pole inime-
se v6imuses, et suundumus kaose tekkimi-
seks on paratamatus. ]a sedagi, et kaose vdl-

mis oli Hindenburg ja mul on 6igus koos
klassiga paanitseda, kuna ma sain oodatust
kehvema hinde aialoo kontrolltoos. Loo-
mulikult poleks ma pidanud rohkem 6ppi-
ma, sest Ajalugu EI OLE reaalaine.

Illdse aruatr -a, et peaks loobuma k6igist
iiritustest, mis ei ole seotud reaalainetega,
v6i andma nendega tegelemine kellelegi
muule. Mulle meeldivad vdga m6ned isi-
kud, kes iiritavad kogu vdest kogu kooii, nii
6petajaid kui 6pilasi juhtida, kas siis pide-
valt kariudes v6i enamuse kooliiiritusi ill<sin-
da dra organiseerides. Kiiil on tore, et 6pi1as-
tele vastutust anda ei taheta. Mul on nii hea
meel, et ei pea isegi pead poorama, kohe
hddlest on kuulda selliste tegusate inimeste
lfiedus.

Kui ikka hhsti jiirele m6elda, on nii palju
positiivseid asju, millest rddkida. Miks peaks-
ki keegi tahtma vinguda-^rsti 

Kustukumm

kehtestamine piiraks meie vabadusi. See ei
laseks vdljendada meie isikupdra. Koik ini-
mesed on ju erinevad ning pole aus meid
k6iki juskui ihest puust hitia. Kuid kahjuks
pole see vaid 6pilaste otsustada. Opetajad
arvavad (mitte k6ik loomulikult),et kooli-
vorm suudab t6sta meie kooli mainet veelgi
k6rgemale kui ta praegu juba on. Kuid, oI-
gem ausad, tdhtsaim on ju see, et me oleme
hingest Reaali inimesed, me ei pea seda t6es-
tama teistele! Meile v6iks koolis kiiies siiski
jdiida m6nedki asjad, mille iile otsustame
vaid meie, antud juhul meie, 6pilaste, riietu-
IruNE. Helen

timiseks piisab kui dra teha 20 o/o vajalikust.

fa kui see 20 o/o on 6igesti valitud, siis ongi
tehtud 80 o/o. Nad on vist m6istmas, e/ri;?
nagu annad, nii ka uasru saad.Ja nad andsidki
meile m6ne k6rvakiilu. Pehmelt paitava,
kuid ikkagi k6rvakiilu. Tiihtis pole ju valu,
kui sellest nagunii aru ei saa. Tdhtis on k6r-
vakiil, mis valu ei tee, kuid millest saab aru.
Peaaegu igaiiks, kel asja imposantsesse kooli-
hoonesse Estonia puiesteel.

6peta jate s i inn iP?ievad
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Esmalt mainin lugejaile [ra, et tegu ei ole
ei kaebekirja ega laimuga, soovin t6statada
probleemi ja iiritada m6ista, miks nii tehti.

Reaalkooli raamatukogus on toimunud
olulised muutused, lugemissaal on asenda-
tud uue arvutiklassiga. Et poleks vddriti
m6istmist, hoidla on alles. Loodi v6imalus
keeletundide liibi viimiseks arvutiklassis, mis
annab 6petajate kazutusse paljuuusi, huvita-
vaid ja meeldivaid v6imalusi tundide l6bi
viimiseks. Lisaks saab ka rohkem 6pilasi ka-
sutada inerneti ja arvutit peale kooli. See
on eriti positiivne, kuna k6ikides peredes
pole arvutit. Eelmised anrrtiklassid olid pea-
le kooli tihti iilerahvastatud. Lisaks saime
kooli juurde uue videokahuri. K6ik see saa-
di veel pealegi tasuta riigihanke korras. Aga
me kaotasime raamatukogu lugemissaali.

Lugemissaal oli 6pilastele vdga oluline
koht, kus 6ppida nii kooli ajal kui ka peale
tunde. Seal peeti iildjuhul raamarukogu
reeglistikust kinni ja oldi vaiksed. Paljudel
opilastel ei kJapi koju viiva transpordi ajad
kooli l6pu aegadega. Seega neil oli hea v6i-
malus 6ppida homseid koolitiikke pdeva
l6pus raamarukogus.

Raamatukokku on siiski alles jdetud paar
lauda, kuid nendest on vdhe! Sinna ei mahu
tihti 6ra k6ik 6pilased, kes seda tahaksid.

Miks toimub?
Asjatundjale, kes ka p6gusalt Tallinna

Reaalkooli raamatukogu kiiLlastas polnud sa-
laduseks, et sisuliselt meie vddrikal koolil
raamatukogu puudub. luba ainuiiksi fakt,
et oleme linnas veel iiks viimaseid asutusi,
kus raamatute laenutamisel kasutatakse
kaustikut ja mitte isegi kartoteeki ajal mil
eesrindlikud raamatukogud on liiinud rile
arvrrtip6hisele laenutusele nditab nii m6nda-
gi. Opilaste hulgas pole vist saladuseks see,
et ka kooli poolt jaotatavate 6pikute rile
t6husat kontroll puudub ja korduvkasuru-
ses 6pikuid j[db aasta-aastalt vAhemaks, nii
et neid k6igile 6ieti enam ei jltku.

13. mlirtsil2002 kiilastas kooli Haridus-
ministeeriumi kooliraamatukogude iilevaa-
tuse komisjon, kelle eesmdrgiks oli mddrata
kindlaks kooliraamatukogu tase. Kahjuks
leiti, et kaunis ruumis puudub vf,drilinine

Raamatukogu kiisimus! ,arvamus
Vahetundide ajal on aga tema mahutavus
piinlikult vliike. Tihti on iilemine komrs rile
rahvastatud, kuna 6pilasi lubatalse sisse vaid
osadesse klassidesse. Onneks viimasel aial
lastkakse enne tundi sisse ka klassiruumides-
se, mis on olukorda parandanud 4ndal kor-
rusel. |dtab soovida ka suhtumine 6pilastes-
se, kes soovivad sinna tulla. Direkisioonis
cieldi, et 6pilased peavad saama 6ppida ka
anutilaua taga, kuid raamatukoguhoidja
keelab seda. Tore on, kui keeletunnid saak-
sid toimuda seal uues arvutiklassis. Opp"-
meetodina pakuks see kindlasti vaheldust,
kuid samas hajutaks ka tAhelepanu vajalikult
mujale. 10 keele6petajat meie koolist on
li ibinud koolituse keele6ppetarkvara
kasutamiseks 6ppetundides. Loomulikult
v6tavad iimberkorraldused aega ja kui
mitte uuendustega algust teha ja mitte v6i-
maldada selleks materiaalset baasi, jiiiivad
ka muutused kindlalt tulemata. Samas kar-
dan, et 6petajad ei soovi riskida uue ja vd-
hem kindla 6ppemeetodiga, vaid kasutavad
seda, millega ollakse harjunud. Ei kahtle
6petajate kompetensis, kuid usun harjumu-
se j6udu ja viige. Fakr uutest arvuritest koolis
ontervitatav, kuid mille asemel? Ma arvan,
et siin on paljuski sriiidi no. ,,eliitkoolide"
pidev v6idujooks ja kooli viiike eelarve,

mille puhul tuleb igast v6imalusest kinni
haarata. Kooli arengukavas on sees punkt,
mis nheb ette raamatukogust aktiivse 6pi-
ja teabekeskuse kujundamist. Endisel kujul
meil juba oli 6pikeskus, kuid sellest sooviti
veel kuiundada teabekeskust. Niirid siis on
ka meile avatud teabekeskus. kuid kasuta-
jas6bralikus ja mugavus jdid lugemissaali
aegu. Kasutatati dra juhust saamaks tasuta
arv'uteid ja seda peeti parimaks saadaval
kohaks nende ma-sinate paigutamisel. Kuid
seekord nihkusid prioriteedid natuke pai-
gast jaiiks hea asi sai pandud kogemataiihe
veel parema asja asemele. Anrrtiklass ver-
sus raamatukogu lugemissaal, v6itjala tuleb
lugemissaal seisuga 3:2. Tean, et kooli juht-
kond veetis palju aega selle probleemi la-
hendamisel. See oli liibim6eldud otsus, seega
on mul veel rohkem kahiu, et nii ldks.

Asenduseks oleks vdga m6nus pakkuda
koolikohvikut, midagi analoogset puhveti-
Ie, kuid kus oleks v6imalus istudavahetunni
ajal ja saaks vaikselt 6ppida, kui tarvis on.
Kahjuks pole aga koolimajas ruu-mi kuskil
iile. Vdiksema nurga nende jaoks saals ikka
leida. Arvan, et ka 6petajad m6is-tavad
6pilaste vajadust koha jiirele, kus ra-hulikult
6PPida v6i Puhata' Gustav Karm

Mis toimub raamatukogus?
Toimub raamatukogu ruumi kaasaja

n6uetele vastava raamatukogu - teabekes-
kuse loomine.

Selleks paigutatakse raamatud riiulitele
teemade kaupa tiihestiku j?irgi, nii nagu ikka
raamacud raamatukogudes asuvad. Lisaks
Iuuakse raamatute kataloog, mispeaks ole-
mas olema igas korralikus raamatukogus.

Raamatufondi kataloogi loomise ajaks on
raamatukogu lahtiolekuajad ajutiselt vfie-

nenud. Raamatukogu on avatud esmas-
pdevast reedeni keII 14.00-16.00, sel ajal
saab raamamid laenutada, lugemisTali ning
soovi korral ka arr,.uteid kasutada. Opilased,
kes kaugemal elavad ja bussi ootavad saa-
vad ka rahulikult raamatukogus oma kooli-
ti.ikke 6ppida. Opetajad saavad soovi korral
kasutada raarnatukogu anrrteid ka 6ppe-
tundide liibiviimisel.

. 
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sisu: fond on liigitamata, komplekteerimine
arusaamatutel alustel, raamatukogus ei ka-
sutata raamatukoguprogrammi, jne . Leiti,
et viivitamatult on vaia alustada fondi raa-
matukogunduslikku tootlemist. Samuti leiti,
et kool pole senini.asunud tAitma kooli aren-
gukavas piistitatud eesmdrki - kujuneda
kaasaegseks 6pi- ja teabekeskuseks. Meie
raamatukogule anti seekord vaid tingimisi
raamatukogude k6ige n6rgem, s.o kolmas
kategooria.Palju muret tekitas raamatuko-
gu lugemissaali kasutamine vahetundide
ajal. Vastavalt kooli arengukavale, mis ndeb
ette raamatukogu kujunemise kaasaegseks
6pi- ja teabekeskuseks, paigutati lugemissaa-
li 6pilastele kasutamiseks m6eldud arvutid.
Kahjuks ei saanud 6pilased neid kaua kasu-
tada, sest nende koolikaaslased, kes vahe-
tundide ajal lugemissaali kasutasid lihtsalt
l6hkusid need masinad fiiiisfist i6udu kasu-
tades dra. M6ned ndited: switch rebiti sei-

hommikupoolsel ajal vahetundides suletud,
sel ajal on vSimalikvaid raamatuid laenuta-
da. Edaspidi, kui raamatute kartoteek on
loodud ja vajalikud ettevalmistused tehtud
raamatute laenutamiseks nii, et igal 6pilasel
on oma lugejapilet, siis suurendatakse taas
raamanrkogu lahtiolekuaegu. OluLiseks pea-
me ka 6pilaste kditumisharjumuste muutu-
mist raamatukogu kasutamisel (raamatuko-
gu ei ole koht, kus tehakse k6ike, mis pdhe
tuleb, mdngitakse kaarte ja kakeldakse,

. -*g:5 n'itu* tuuetl:,u.$ 
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nalt, arvuteid peksti jalaga, arvuti k6vaketas
leiti p6randalt, hiired muudeti kasutusk6lb-
matuks. Nende arr.utite remont kaotas iga-
suguse m6tte, kuna peale remonti m6ne
tunni mciridudes olid nad jiille kasutusk6lb-
matuks.

Oli selge, et vanaviisi enam edasi ei saa.
Alates sellest 6ppeaastast on kooli direkt-
sioon astunud samme olukorra parandami-
seks. Konkureerides iilelinnalisel infoteno-
Ioogiaalaste projektide konkursil 6nnestus
koolil saada tubli tiiiendus raamatukogu
infotehnoloogiaalase potentsiaali t6strnisels :
15 amrtit, printer javideoprojektor. See ei
olnud mitte igahinna eest juhuse drakasuta-
mine, kuna oli konkreetne vaiadus v6imal-
dada 6pilastel kasutada rohkem interneti-
iihendusega kaasaegseid an"uti tocjkohti.

Gustavile kirjutasid vastu: Tiiu Valdson
(raamatukogu juhataja) ja Anne Tiits

(infojuht)



Tudrukute jalgpalll
fiitkuks eelmises lehes ilmunud poiste

jalgpalli saavutustele... v6ib rtiiikida ka
Reaalkooli tiidrukute edust.

Oktoobri keskel toimusid Tallinna Koo-
linoorte vahelised v6isdused gtimnaasiumi
tiitarlaste jalgpallis. Miingiti kolm v6isdus-
vooru: Kesklinna alagrupp, mis koolide
rohkuse t6ttu olijaotatud kaheks, linnaja-
gude vaheline alagrupp ning viimaseks fi-
naal. Kesklinna alagrupp oli meie jaoks
edukas. Esimesena kohtusime Liivalaia
Giimnaasiumiga, tulemuseks 3:0 (3-
KAdin), meie v6it. Seejiirel mindi vastamisi
Vanalinna Hariduskolleegiumiga, taas-
kord meie v6it 1:0 (l-Riin). Alagrupi l6pe-
tas miing Tallinna 26. Keskkooliga, seisuks
jiii 4:2 (3-Kiidi, l-Kiitlin). Saime edasi jiirg-
misesse alagruppi, kus v6isdesime Gustav
Adolfi Giimnaasiumiga 2:0 (1-Miia, 1-
omaviirav) ja Mustamde Giimnaasiumiga
1 :0 (l-Kristi). P[rast neid v6ite olimegi fi-
naalalagrupis. Finaalmiingud toimusid 16.
oktoobril meie kooli staadionil. K6ige-
pealt saime kokku Pirita Majandusgtim-
naasiumiga ning olime esmakordselt sun-
nitud alla vanduma, seisuks jiii 0:1. L6pp-
alagrupi teise mingu pidasime Laagna
Giimnaasiumiga, kes oli ka k6ige raskem
vastane kogu turniiri jooksul. Sellest hooli-
mata suutsime viilja v6idelda viigi 0:0' L6-
puks mdngisid Pirita ja Laagna omavahel
ja selle mdnguv6itis omakorda Laagna sei-
suga 3:0. Punktiarvestuse l6ppkokkuv6t-
tes tulime kolmandale kohale, mis on ka
Tallinna Reaalkooli giimnaasiumi tiidru-
kute k6rgeim saavutus jalgpallis liibi aega-
de. Seega saavutasid giimnaasiumite va-
helistel v6isdustel nii tiidrukud kui ka poi-
sidv6rdse koha.

V6istkonda kuulusid: Miia R66m, Kristi
Lepik, Merilin Kolk, Kiidi Vestberg, Riin
Saar, Kelli Veske, K'itlin Hein, Teiko Rei-
nik, Brita Tiik, Kitty Aadam ja Riita Oid-
salu. Riin ja Maris

Vi[andif f
Varahommikul peale mdrgipidu v6tsid

viisinud abituriendid ja nii m6nedki teised
Reaalkooli 6pilased ette pika tee Viljandisse
ja l2iksid viiidema. Reaalist oli kohal 6 oma
v6istkonda pluss oli liikmeid ka 2 nn.
dream*teamis, ehk mitme kooli tihisv6ist-
kondades. Reaalil liiks vliga hdsti. Kohal
oli 29 tiimi. kelle seas suudeti saavutada
esimene, kolmas, neljas ja nii edasi. Viima-
seksme ei jdiinud. V6itjav6istkond olitaas
Reaal./RUG, kus siis meie koolist Kaarel ja
Rainer. Kolmanda koha v6itnud No-
vembri iihels liikmeks oli Heidi. Nelianda
koha t6i kojuv6istkond Kuup, kes koos-
nes Reaali uutest vdidejatest: Gustav, He-

Uhel kenal teisipdeval
korraldas REK oma iu-
hatuse valimised, mis olid
edasi lirkkunud juba piin-
likusse kaugsesse. Osale-
sid koikide Iendude esin-
dajad. Valimised olid pin-
gelised ja p6nevad. |uha-
tusse pddsesid Tuuli Reis-
berg (l2b), Heidi Mallene
(12a ) ,  T i i na  | i i r gens
(11c ) ,  M ihke l  Kama
(l2b), Roland Pauklin
( 1 l b ) ,  G u s t a v  K a l m
(10a). Tervitatav on soo-
line tasakaal. Sellele jiirg-
nesid presidendi valimi-
sed. Valituks osutus Mihkel Kama.

Siinkohal oleks sobiv anda liihiiilevaade
iuhatuse liikmete kohta.- 

Mihkel Kama on aktiivne inimene, kel
on alati kiied-jalad tood ia tegutsemist tdis.
Mihkel kuutub MK-i toogruppidest vdlis-
suhetesse (ESCU, G5, TOE) ja toogruppi,
mis tegeleb 6pilaste vaba aja sisustamisega.
Lisals on tal niiiid juwes uus kohustus juhti-

da REK-i tdod ehk olla REK-i president.
Mihkel on vdga s6bralik ja fantaasiarikas
inimene. Tema fantaasialendu ei peata vist
miski. Siinkohal v6ib dra mhrkida ka tema
suure huvi astronoomia vastu. Temalt on
presidendina palju oodata ja tuleb loota, et
see aasta toob 6pilaselule kaasa palju tiien-
dusi. P6hieesmdrgiks peab ta 6pilaste ja

REKi vaheliste sidemete tugevdamist.
Tuuli Reisberg on l6bus ja naeratav

inimene, kes nakatab oma heatujulisusega
ka teisi. Tegeleb ka viiidusega. Tema on v6t-
nud omale siidameasjaks tegeleda 6pilaste
koolielu kujundamisegata kuulub vaba aja
toogruppi.

Heidi MaIIene on
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viiitlemisega ja oskab 6igusasjades alati n6u
anda. Uurib ja puurib 6pilaste 6igusi ning
iiritab ka meid selles vallas harida. Heidi
suureks hobiks on fotograafia, millega ta
on tegelenud juba aastaid.

Tiina ]iirgens on ilus tiidruk nii seest
kui viiljast. Eelmisel aastal osutus just tema
G5-e missils. Tema iilesandeks on see aasta
6pilaste ja 6petajate vaheliste suhete eden-
damine ja probleemide lahendamine. Tiina
kohustus on kuulata dra 6pilaste mured ja

aidata neile lahendusi otsida.
Roland Pauklin on hdsti s6bralik ja 16-

bus tiiiip. Aitab alati, kui vaja ja kui midagi

teha on vaja, siis tuleb alati appi. Riiegib
palju ja kiiresti! Vahetundidel jiitkub aega
ka kooliraadioga tegelemiseks' Kaitseb 6pi-
Iaskonna huve direktsioonis.

Gustav Kalm on hiiperaktiivne, tegeleb
saja asjaga korraga ja igas asjas on tal ka

oma arvimus. Koolielu vaba aja koordi-
neerimine on niiiidsest tema iilesanne. Te-
mas on see s6nulseletamatu sdde!

"I::'::i:T:
|uba teist aastat tegutseb Tallinnas ast-

ronoomiahuvilisi iihendav organisat-
sioon TdheTiim. Uhiselt tdiendatakse
oma astronoomia- ning k6igi sellega
seonduvate valdkondade alaseid tead-
misi, viiakse ldbi huvitavaid eksperi-
mente ning populariseeritalse tdhetea-
dust.

K6ik, kel viihegi huvi tdhistaeva,
kosmosetehnika, f i i i isika ja meie
maailma vastu iiLldiselt, v6ivad organi-
satsiooni kohta tisainfot leida aadressilt:

http ://www. hot. ee/astroti im

MihkelKama
n+_q4d?B&H{'+ia+!, j9;ii1:{jr,:llii93i!'ii;:'if;:j@;j''l?itifia+eFi'lqP:_+edF

Siinkohal ootame infot ka teiste
Reaalis tegutsevate organisatsioonide
kohta.

A strono omi ahuvilistele !

len, Priit. Catlyn Kirna
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Isiklikult on mul siin koolis kiimise koge-
must 6ige mitu aastat, aga selle tile on alati
olnud p6hjust uhkust tunda, et Tallinna
Reaalkooli 6pilased ausad ja aurundega on.
Niioelda halva elemandi enesevdli endust
on ette tulnud haruharva. Paistab, et see
aeg on niiiid liibi...

Kogu kooli onvapustanud rida hiljuti toi-
munud vargusi. Esmaspdeval, 11. ja teisi-
pdeval, 12. novembril soogivahetundide
ajalviidi sookiaukse taha jdetud koolikotti-
dest dra kolm mobiiltelefoni, mis kuulusid
kuuenda, riheksanda ia kiimnenda klassi
6pilastele. K6igi kohta esitati avaldus direk-
torile ning need j6udsid ka edasi politseisse.
Politsei k[is ka majas.

Teine riskipiirkond on kooli iimbruse
need punktid, kuhu kaamerasilm ei ulatu.
Seal joostakse telefon kdest dra, kui te para-
jasti sellega rdiigite (seda kdes hoiate). Viiik-
semat kasln rahvas t6stetakse asiadest liht-
salt tifiiaks.

Lahendustest... Probleemi on direkt-
sioonis ja hoolekogus arutatud ja siiiidlaste
tabamiseks tehalcse k6ik endast olenev. Kin-
del ja samas ddrmiselt kahetsusvddrne on
fakt, et need siirldimatud viirdjad on pdrit
meie oma kooli seinte vahelt. Samuti arva-
takse, et vargad tegutsevad mitmekesi, nii-
siis on tegu organneeritud kuriteg;vusega

Vaata ennast, siis
Nagu juba enamus meist teab, tekitas eel-

mises kooli numbris ilmunud'pricirdumi-
ne' op. Karamkova poole suun jdrelkaja.
Lehte lugedes tundus nagu keegi oleks t6m-
manud end hdsti 6hku tiiis ning seejdrel
tulistanud teise peale nii kui vdhegi torust
ruleb. Kuid kas kuidagi teisiti ei ole v6imalik
enda tujusid maandada ning jetta era teiste
alusetu siiiidistamine?

lah, vene keelt ei ole kerge 6ppida. Aga
selles, et keegi ei viitsi venekeelt 6ppida, ei
ole siiiidi 6petaja. Op. Karamkovi,lunnis
v6etakse materjale liibi kiill suures mahus,
kuid mitte liiga suures. fust niipalju, et olels
v6imalik iira 6ppida. M6ni meist agavaatab
lihtsalt nende peale ja iitleb:"Misasja?? 5 lk.
vene keelt? See on iu absurd! Mina kiill ei
kavatse 6ppida. Opetaja ei tohi mulle nii
palju anda ja seega jiitan lihtsalt regemata!"

Arge j?itke oma kotte sriokla ukse taha
(v6i kuhu iganes)vedelema, vaid viige klassi
Iuku taha. Muidugi ei saa vdlistada v6ima-
lust, et need telefoniiharad kleptomaanid
teie enda klassis ei kdi, kuid liigne paranoia
ei vii ka lahenduseni.

Mis puutub kooli iimbruse telefonivaras-
tesse, siis drge rddkige 6ues telefoniga. Tehke
oma vajalikud k6ned iira koolimaia seinte
vahel, pange telefon kindlalt iira ja minge
alles siis viilja. Vdiksematel ja nldse k6igil,
kes oma varast lugu peavad, soovitatakse
vAhemalt selle ajani kui vargad kinni piiii-
takse, iildse neid asju kooli mitte vedada,
mis palju maksavad ja millest oleks kahju
ilma jiiiida.

NB! Kui midagi juhtub veel kaduma mi-
nema, palub direktsioon, eesotsas Tallinna
Reaalkooli direktori hiirra Gunnar Polmaga
v6imalikult kiiresti poorduda vastava aval-
dusega esimese antud hetkel kdttesaadava
pedagoogi (6ppealajuhataja, direktori)
poole, kes aitab teil teie murega politseisse
edasi minna. See illeskutse kehtib ka majast
vdljas toime pandud varguste puhul. Andke
kindlasti mdrku, kui olete midagi kahtlast
mdrganud v6i kui teil on siiiidlaste suhres
mingi kahtlus! Varguste drahoidmiseks ei
piisa turvakaameratest (mille paigaldami-
sest sookla ldhedusse m6eldakse), on vaja
vargad kinni priiida!!! Mida rohkem asjako-
hast informatsiooni j6uab direktsiooni japo-
litseisse, seda kiiremini saab probleem k6r-
valdatud. Ja justkui eelnevast oleks veel
viihe, kAib ringi kuulujutt, et 6petajare pee-
val olevat poiste riietusruumist rahakotid
iira viidud. . . kui sellest midagi teate siis, teh-
ke hiililt! Minul omaltpoolt iiiiib vaid silmad
ja k6rvad lahti hoida ning loota, et siiiidla-
sed v6imalikult kiiresti tabatakse ja Reaalil
ei tr:le enamkunagi millegi sarnasega kokku
puutuda. Maris Meiessaar

hakka rddkimal
Inimesed!!! Te pole enam lasreaias, ka ise
on vaja midagi teha. ja kui te vdhegi ennast
liigutada suudaksite, siis ndete, et sellesr 5-st
on 4lk see sama rnaterjal mida te 6pite aasta
algusest peale, kuid pole viitsinud iira 6ppi-
da. Mis jiiiib siis 6petajal tile? Lihtsalt loobu-
da? Ta proovib uuesti ja annab selle uuesti,
kuid enamus inimesi lihaalt viriseb ia ei viitsi
ka seekord 6ppida. Pole siis mingi ime kui
tund venib pikale, kui k6ik hakkavad oma
koduseid iilesandeid alles jdrgmises tunnis
tegema ega ka see et tund igavaks llheb kui
poolele klassile tuleb 30-ndat korda puust
ette teha, kuidas oeldavene keeles:"Makdin
Reaalkoolis".

Argake kord juba iiles. K6ik ei ole enam
nii nagu lasteaias. Kui sa lihtsalt ei viitsi mida-
gi 6ppida, pole selles siiiidi mitte 6petaja,
vaid sa ise! Unine abiturient

Omad f6id j5lle omaga
Omaloomingu 6htust.
1 1. oktoobri 6htul kell 18:00 kogunesid

literatuurse, verbaalse, audiovisuaalse ning
muidu skandaalse loomingu genereerijad
jdrjekordsele Reaali tihels tunnuseks saa-
nud iiritusele - omaloomingu 6htule.

Seekordne "looming", nagu omaloo-
mingu 6htuid rahvasuus kutsutalse, leidis
aset kooli scioklas. Kiletatud akende taga
ning hiimaras valguses istuti p6randale lao-
tatud sinistel mattidel ja...

...vaadati multikaid. Avalo<igiks oli alles
sama pdeva varajastel hommikutundidel
valminud Helen Pikkat'i ja Mihkel Kama
"Papagoi Pdev Pargis", hiljem mitu osa
|anno "Sametnotsu" seiklusi ning Heleni
traagiline "Mddanik". Multikate ldbivaks
teemaks oli 100o/o absurd.

...kuulati luulet. Kulmineerus antud vald-
kond kindlasti duo Talvik & Uiviste tunni-
ajase luulemaratoniga, mi1le kdigus v6isde-
jad liibisid nii p6rgu kui paradiisi ning
niirisid iihesuguse m6nuga k6iki iihiskonna
kihte, demonstreerides kokkuv6ttes iili-
mat loomelist produktiivsust. Suurimat
drer,ust p6hjustas kindlasti aga legendaarne
vanakooli tegija Marcus Brutus, kes esitas
Iuulet teadaolevalt esimest korda oma loo-
mekarjdiiri jooksul. Oma riime jagasid teis-
tega ka Laurentsius, optimisdik-m5dik He-
len jaZarQWoN.

...nauditi muusikat. Nimetuse DG all
peitsid end Hannes Einpaul ningtema sala-
pdrane s6ber Riho, kes k6igi romantikute
meelehealcs mahedat akustfi st kitarrimuu-
sikat tegid. Kitarril ja hammastel lasid vdl-
kuda ka loomingu looja ningtunnustatud
sdnaveteran Siim Rohtla ning tema ustav
paariline Sulev Reisberg. Uhdasi esines
pool-improvisatsioonfi se muusikaga koos-
Ius, mille nime autoril kahjuks tuvastada ei
6nnestunud, kuid mis jlii kindlasti meelde
oma muusika hingestatuse poolest.

...naerdi. P6hjuseks Saasta & K6ntsa
Productions'i (eesotsas |anno ja Mikuga 9.
klassist) fackass'i-baasil valminud film
"Dumbass".

...rd[giti v66rkeeli. Karl ja Risto k6rveta-
sid oma venekeelse sketdiga igavesels k6igi
kuulajate mdllu kiisimuse'gdje t6?". Teh-
niliste viperuste t6ffu j:iikahjul$ vaatamata
Risto video "Opetajate peev ', mille heli k6-
las arvuti kapriissuse t6ttu samuti pisut
v66rkeele moodi.

...loomingu peakorraldaja Helen Pikkat
ise kommenteeris toimunut jirgnevalt:
"Minu arvates v6ib iirituse igati kordal[i-
nuks lugeda. Telgitagusest paanikast ma
muidugi parem ei riiiigi ;) Inimesi tuli iiLle
ootuste palju kohale ja tore, et on ka jirel-
ka*rr silmata."

MihkelKama

Reaali vaim erus !?! 'uudiseid
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luuletusi
See k6ik algas kahekiimne viiendal veeb-

ruaril. Samal pdeval, mil ilmus kooli stendile
suur plakat, millelt v6is lugeda pugemisn[-
dala algust. Hiljem asendr$ too rebastepdeva
omaga. fah, need kolm asja on omavahel
seotud, need k6ik rihendasid meile, rebaste-
le, igaveste (nlidalkeswate) piinade algust.

Esmaspdev: Aulasse rivistamine, kus jagati
rebastele kdtte passid ja tutvustati isiklike
retsijatega. Isikliku retsija v6im kehtis, kui
iildse kehtis,p6him6tteliselt reedeni. Passid
iseenesest olid vdga toredad. Pass nagu pass
ikka, kuid iihele siselehtedest oL jnetud ligi-
kaudu 30 dihja lahtrit, kuhu v6is abiturient
jiitta enda allkirja, kui too oli rahul rebase
kditumise/ pugemisega nldala viikel. Kehtis
reegel: mida rohkem poed, seda viihem re-
baste pdeval ka retsitakse.

Teisipdev kuni neljapdev: Kooli on taba-
nudiiLldine pugemislaine, kuid liiguvad kuu-
lujutud, et mida rohkem poed, seda roh-
kem ka retsitakse. Mida teha? Pugeda v6i
mitte pugeda, selles on kiisimus.

Reede: Ametlik rebaste pdev on alanud.
Rivistus kell7.45 esimesel lomrsel, tegelik
rivistamise algus 7.55. Meid eemaldati arm-
satest, selga juurdunud koolikottidest ja va-
hetati nad pooleldi llbipaistvate, sinakate
kilekottidega. Meie valged niokesed kau-
nistati R tiihtede ja s6nadega: ori, rebane
jne. Kasutati tavaliste pastapliiatsite ja mar-
kerite k6rval ka vett pidavaid markereid.
Nende viimaste jalgi v6ib ndha tdnaseni,
m6ne nukra rebase ndokesel, kui vaid piisa-
valt liihedalt vaadata. Mooda seinu ja laua-
aluseid hiilides 6nnestus enamustel rebastel

rH!! iiEliraliq:i:tlrn:1:4!nr9ii.+l6er1:! iirr:ii i:::: ir''fii:a+i'r4:!_i/ r.:f1*:'i';iijllil!

grupp, peaks mainima) -viihemalt olete te
ntiiid tugevad;) ]iirgnevalt oli igal tiimil kii-
ruse ja v6idu (parema enesetunde v6idu)
peale vaja valmistada riietekett - mida pi-
kem seda uhkem.

]a l6petuseks muidugi - vande andmine
ja rebase passide tagastamine, mis toimus
meeldivalt idamaiseks dekoreeritud atmos-
f[dris. Viiga tore oli! ]a t6siselt lahedad reba-
sed olete, et vingumata k6ik kaasa tegite!
Siinkohalvabandaks k6igi 1Odike ees, kes
kohale tulid ja ennast seet6ttu kohutavalt
alandatuna pidid tundma - ega me meele-
ga, ainult hea meelega!

PS. Kes veel ei tea, siis vahvad rebased
nuumasid meid parimate paladega ja tiiitsid
meie n6udmisi terve eelnenud ,,pugemisnd-
dala" - nagu abiturientide j6ulupiihad
oleksid olnud!

PPS. Tervel retsimise pdeval oli meie ohv-
rite peal kdtt proovimas ndha ka iiheteist-
kiimnendikke - arvatavasti harjutasid jiirg-
miseks aastaks. Seega iiheksandikud - be
aware! 

Lilija Nele

Rebase arusaam asjast!
siiski s6ogi vahetunnini
ellu jiiiida. Sooklauksest
sisse astudes ootas meid,
rebaseid, ees terve hulk
kavala n[oga abitu-
riente. Esimene m6te
oli k6hulahtisti, kuid ei,
see olimidagiveelhul-
lemat. Kuik6ikeimdle-
ta, siis sel pdeval oli soo-
giks riis. Meie laudadelt
olid eemaldatud noad
ja kahvlid. Ei, pliris kh-
tega sorima me ei pida-' 
nud, meile olid jiietud
hi ina pulgad.  Suur
kummardus abiturien-
di ees, kes selle vdlja
m6des. Vihast rohelised rebased otsisid v6i-
malusi, et leida kusagilt m6nd kahvlit, ning
see tegevus isegi  6nnestus.  Kuid
abituriendid, kotkasilmad, olid kohe platsis
ja pidi taas jdtkama riisi soomist tera-terake-
se haaval. M6ned kavalamad kiilastasid
sooklat hilisemal ajal uuesti, et tunda enda
kies metalse kahvlik6vadust ja zuuskorraga
rohkem, kui kolme tera riisi.

Ohtuks olid paljud meist alla andnud ja
koju telekat vaatama jddnud. Need, kes
suutsid end vabaks rabeleda telemaastike
ahelaist ja j6udsid kella viieks kooli ette
ootas tund aega retsi 6ues, millele jiirgnes
vliikene ringkiik majas. Esmah jaotati reba-
sed kolme rthma, riihmade jdrgi sai iga re-
bane eri vdrvi kilekoti, kuhu kiilma eest
varjuda. Hakkas kodune ja soe tunne. Selle-

le jiirgnes iils ring iiLrnber maja, jenka, sinep
ja palju kiikke. Rtihmad liiksid iikshaaval
majja, kuspidime roomama, sooma, jooma
ja muid toredaid asju tegema. Kogu retsimi-
ne l6ppes riieteketiga, mille timberv6is nd-
ha sagimas poolpaljaid poisse ja viihem pal-
jaid tiidrukuid. Enne pesema minekut oli
l6putseremoonia, kus saime tembeldatult
tagasi rebase passi, mille olime pdeva alguses
abituuriumile usaldanud. M6ne hetke pd-
rast ummistusid tualettruumid. Seep kliis
agaralt kdest kiitte. Tund ja kaks ning olidki
rebased taas kord inimese nao efte saanud.
Ohtu l6ppes diskoga, kus abituriendid rebas-
tega jalga keerutades said muljeid vahetada
ning rebased veenduda, et ka abiturient on
tegelikult inimene, mitte rebasendljas kahe-
teistki.imnendik. Kaisa Selde

Mis siis tegelikult juhtus...
Kui Lfi jaNele koolimajja j6udsid, oli ret

simine juba tdies hoos. Elevil ndoga kilekoti-
tatud rebased tuiskasid ringi ja v6tsid 6htust
k6ike, mida v6tta annab.

Kui Lili ja Nele koolimajja j6udsid, oli
k6ik juba hbi... Ok, nii kiiresti see ka ei
kiiinud, tegelikult oli retsimine just korrali-
kud tuurid sisse saanud. Ehk siis v6is kooli-
majas ndha l6busaid l2dikke, kes usinalt
oma vdrskeid rebaseid proovile panid ja
veel l6busamaid rebaseid endid. kes k6ike

vdlja kannatama pidid.
Eelnevalt 6uerada ja sinepiga hambapesu

liibitud, tuli oma grupiga l[bi kiiia kolm leve-
lit. Esimene neist v6imaldas l0dikel pesta
oma kded./ndo 6uemustusest kohe riitsa val-
geks, treenida oma k6hulihaseid, proovida
kiitt tiipzusm5ngudel jogurti valamises ja lusi-
ka labiirindist vdljaaitamises ja l6petuseks
pidi esimene grupp pugema ldbi kahtlase
musta toru. Samal ajal mdngisid ukse taga
kannatavad rebased erinevaid seltskonna-
mAnge.

]drgnevas levelis andsid abituriendid tiid-
ruk-rebastele nippe soengu ja make up'i te-
gemisel, poistele seevastu 6petati raseerimise
ja kiiiine lakkimise kunsti. Samuti said reba-
sed loosi tahtel dra siiiia kas 5 omavahel so-
bivat toiduaine komponenti v6i halvimal
juhul - mitte sobivat! Sealjuures mainiks dra,
et Anna ja Erik olid piiris halastamatud ko-
kad (maitseaine lisati nende valikul) ja meie
neid asju kiill poleks suutnud siiiia - seega
vaprad rebased!

Viimases levelis oodati dra k6ik retsitavad
ja tehti seni kiitek6ve'rdusi (vaene esimeneReaaliVaim oli isiklikult kohal!
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Mulle meeldivad mardi- ja kadripdev sel-
le pdrast, et saab huvitavaid riideid ja maske
teha. Kui kadrit jooksma lfied, siis lauldak-
se, tantsitakse ja soovitakse head. Vanasti
soovisid kadrid vilja- ja karja6nne. Me kdisi-
me ka klassiga kadrit jooksmas. Me kdisime
kahes kJassis, aga riLks klass oli kinni, sest teised
kadrid olid seal sees.

.. .... . ...... 3t ' . t ' :* i : t l i i
Kdisime tdna, 25. novembril suure maia

aeroobikasaalis. Seal meid dpetati vanu
mdnge mdngima. Uks mang oii sell ine, et
iiks miint kdis ringi ja riks laps pidi dra arva-
ma, kelle kdes on miint. Teine miing kdis
nii, et tondid tahtsid iihte last ia siis hiitidsid
tema nime. Kolmas miing oli nii, et iiks oli
peremees, kutsus naise, naine kutsus lapse,
laps kutsus hoidja, hoidja kutsus mehe.

Eeva Protas
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Ma kiiisin kadripdeval kadrit jooksmas.
Me saime iihe kotitdie komme ja minuning
6e taskud olid ka tdis komme. Me kaisime
umbes 20 maia l[bi. Mulle meeldis esimest
korda kadrit jooksmas kdia. See oli vahva!

Marten Kundla

Reaali vdike maja tdnab
6petaja Ail i H6bejarve nende

toredate 6unte eest, mis ta
tihti kooli t6i. Samasugused

tdnud ldhevad ka neile
lapsevanematele, kes lastele

166muks puuvil ju t6id!
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Minu vaikesed
esimesed MINU LEM.

talver66mud MIKRAAMAT
Minu esimene talver66m on j6uludel,

kuigi peaaegu on joulud kdes. Et talver6om
oleks tdielik, peab olema palju lund. K6ige
parem oleks talver66m siis, kui oleks palju
lund ja oleksid joulud ehk j6ulud+lumi=lu-
mej6ulud. Peale j6ule ldhen ma laagrisse
Otepiiiile suusatama, kuigi me k6ik oleme
ujujad. Tegelikult miingin ma ka jalgpalli.
Talvel on k6ige l6busam suusatada ja
kima-da kelguga ja muidugi uisurada.
Suusatada ma eriti ei oska. Uisutada ma
oskan. Kelgu-tada oskab vist iga viimne kui
r ieULL' Kristjan Jiirisoo
a a a a a a a a o a o a a a a a a a a a a

Pdris esimene talver66m oli mul see. kui
kaisime 6ega ialutamas. Me viskasime
i ikste ise p ihta lumepal le  ja  tegime
lumeingleid. See oli vdga rore. Teine
talve166m oli see, kui ldksime isaga
suusatama. Suusatasime 2 km. Rohkem ei
j6udnud, sest oli koolipdev. Need olid minu
esimesed talver66mud' 

Mariryn Koitnurm
a a a a a a a a a a o a a a o a a a a a

Minu lemmikaastaaeg on talv. Talvel
saab palju huvitavaid asju teha. Minule
meeldis sel aastal, kui lund sadas. Siis sai
lumeonne ja lumememmesid teha. Eriti
meeldis mulle siis, kui ma oma kodu6ues
tegin lumeonni ja kui ma miingisin lumes6-
da. Talvel on k6ige toredam siis, kui sajab
lund. Aga kui on juba j6ulud, siis meeldib
mulle viiga j6uluvana, kuusk jne. Kas sulle
meeldib ka talv?

Gerli Helene Gritsenko
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

--:;

Tere, mina olen Daniel. Mina rddgin teile
oma lemmikraamatust. Minu lemmikraa-
mat on "Bullerby lapsed". See raamat rdd-
gib iihest viiikesest hilast, mille nimi on Bul-
lerby. Seal kiilas on ainult kolm talu- P6hja-
talu, Vahetalu ja L6unatalu. Seal kiilas on
ainult kuus last- Britta, Anna; Liisa, Lasse,
Bosse ja Olle. P6hjatalus elasid Britta ja
Anna, Vahetalus elasid Lasse, Bosse ja Liisa
ja L6unatalus elas Olle. See raamat rddgib
nende toredatest seiklustest.

. . . . . o . . .. . ... 3ti:'.tltlt
Minu lemmikraamat on "Hispaania Ga-

leoon". Hispaania galeoon on iiks laev. Ga-
leoon on vdike, umbes 30 meetrit pikk ja 9
meetrit lai laev. Dekk ja laevakere on tehtud
puuplankudest ning tihitud tahu ja t6rvaga
veekindlaks. Galeooni meeskond koosneb
enam kui 200 mehest. See raamat riiiigib,
kuidas galeooni peal reisiti ja tutlustab seda
laeva. Mulle meeldib sellepdrast, et see on
p6nev raamat ilusate piltidega.

. . . . o . . o . . . . .t'l:Ti:".ttt:
Minu lemmikraamat on "Madlike". Mad-

Iike on 7-aastane ia tal on 6de Liisbet. Madli-
kesel tulevad nii k[hku m6tted pdhe kui
p6rsas silmi pilgutada j6uab. Madlike on ula-
kas. Ukskord liiksidMadlike ja Liisbet kuuri
katusele. Madlike v6ttis koridorist musta
vihmavarju. Madlike hi.ippas kuuri katuselt
alla. Kostis k6va mtirts ja Madlike lebas

a a a a a

Elise Ldtt
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Ma olen vdike, olen alles vdike ja piiris
koolis veel ei kili,kuid minu vdike

karupeake on karutarkust tdis.
|a minu m6mmibeebi on minu sarnane,

nii armasv[ike m6mmi, niipehme,
karvane.

Rong see s6itis tsuhh-tsuhh-tsuhh,
Gunnar oli rongijuht.

Rattad tegid ratataa, ratataa ja tatataa.
Aga seal rongi peal, kas sa tead, kes olid
seal? Seal oli Tiia, seal oli Niina, seal oli
vilike kirju Liisa, 6psid s6itsid reisile,

Inksid ktl]la Erkkile.
Uhti-uhti ukesti. Mart ldks Tarnrst

Viljandi, kaasas Anne, Marika - Marika
olipaanikas.

Ei sa iile juurikast, hindeks kohe iiks v6i
kals. Selged on mul tdhed, sellest siiski

vihe. tarvis s6nu.
Kui kord kooli llihen, siis k6ik korda

lfieb, kiillon m6nus.
Oh kooliaeg, millal sinatuled,

mul on valmis juba pliiatsid ja suled.
Sirje kiiib susinaga, fungil saba taga - kiill

on tdhed. ]aak klib prillidega, Olegil
portfell taga - ei meelest ldhe.

:,: Oh kooliaeg, millal sina l6pped, meil
on valmis juba pits ja veinipudel:.:
Tairi, sinust ongi see lau1, viiike kuid

v6imas see viis. Prikk, sai ei ole ju Brus,
6ra sa minema mine!

Olla ma tahaksin Raa moodi ma,
kasvada niisama targaks. Rilikida

asjust mida mina ei tea, oleksin 6ps ma
hiilgav

Piret, pilikseline naine; Kaisa, sinisilm-
ne naine; Aita, unelmate naine

aga Andres olivdsinud ja Mehis oli
kusttnud.

Eidekene Katrin heietab l6nga - patsi
talle Heli 1o6b seal.

Vdrtnakese vurinal magama jiiiib
Helmut - Eve unelaulu laulab seal.

Kui oli laak veel poisipdnn
kiisis ta Thealt mis saab kord meist:
Kas kasvan suureks? Reaali siis liien?

Thea talle vastas vaid:
:,:Ei me ette tea, mis elu meil tuua

v6ib. Kuid olmeti see, mis peab tuleb
kindlaltk6ik.:,:

Kui tahan, siis olen Austraalias
v6i kiiin faapanis viljapuid maalimas.
Aasta pdrast ehk tudun ma Srnalt,

baikateki all Sooviku k5rval.
Anu kunagi suvitab Siberis,

ujub konna Mals toredas Tiberis,
Peagi Roomas, seal Peetruse platsil,

tantsib Helen ja Igor seal valssi.
:,:La-la-1a-1aa, la-la-Ialaa, kui tahan siis

saankuhutahan.
la-la-la-laa, la-la-la-laa, kool lSppeb siis

teen, mida tahan:,:

Reaali Poiss, detsember 2OO2 I

Nagu tiitipiliselt eestlaste puhul - alguses
ei saanud vedama kuidagi, pdrast ei saanud
pidama. :P K6igepeak oli muidugi ilus tsere-
mooniakolme rapiiri ja k6ikide lennukoo-
lis6rmuste ja shampusega. Tuleb mainida,
et peoperenaised ja -mehed (Brita Tiik ja
Richard Liis, Kiitlin Hein ja Kaarel Aus,
Margot Makstin ja Martin Karolin) tditsid
oma osa igati viidrikalt. Siis hakati jhrjest
iitlema tooste, kuid paari tegelase vaikse
hdiile t6ttu jiii nii monigi (kindlasti) huvitav
toost kuulmata. Siis jagati kdtte ndidendite
teemad, et need s6rmused viimaks ka viilja
Iunastada ja edasi inimesed p6hfisek logele-
sid. Kui viilja arvata need aktivistid kes orga-
niseerisid ndidendit v6i hoolitsesid peosaali
korrasoleku pdrast. Vastupidiselt algsele
arvamusele ei olnud Pirita Vabaaiakeskuse
saal meie lennu jaoks sugugiviiike, vaidtiip-
selt paras. M6ne aja piirast ldks ndidendite
esitamiseks. Esimesena esines C-klass, kelle
ndidendi teemaks oli "Oleme k6ik iiks suur
suguharu" ja nende nAidend koosnes siis
massiJisest jenka-tantsimisest, haarates kaasa
k6ik, kel viihegi keksimistuju oli. Nemad
said s6rmused peale seda oma peoperemehe
ja peoperenaise kdest kui igaiiks nimeliselt
ette kutsuti, s6rmus s6rme pisteti ja kiitt su-
ruti. Varsti oligi esimene klass "r6ngastatud".
:) Jdrgmisena esitas ndidendi A-klass teemal
"Reaali vaim miiiigiks". Ndidendi m6te jiii
kahjuks veidi amsaamatuks kuna saali akus-
tika hdvitas suurema osa iutust ning
kuulmatusele aitas kaasaka meie kalli publi-
kuiihdane hdiilezumin. Viimasena (aga mit-
te sugugi kehwemana) esitas ndidendi B-
klass teemal "Opetaiate toa p6Lisasukate jut-
te odevateemadest". Niiidend iseenesest
tutrdu. honitan, meenutas isegi pdrisetendust
veidi, aga oleks muidugi v6inud olla veidi

]<uuldavam 
Kohe nef; 

1da 
said k1 A, ja

Otsman: "Kuulge piiha kolmainsus
seal  taga!"

Ot tson:  "Need e i  o le pdr is  samad
asjad. Need omavahel seotud ei ole.
Need on td i tsa er inevad asiad."

Aavaste:. "Kui koer ia liblikas kokku
saavad, saavad neist tdiesti uus l i ik
( i imbl ikmehe n i i i te l . . . ) . "

Aavaste: "Kindlasti panete te selle
nii i id lehte ka."

Otsman:  "Pi iha kolmainsus ka
tshekkab!"

Polma: "Heteotroofid, meie sugused
i6hka rd id . "

Otsman:  "Opeta ja l  on hdst i  hea
k o r v .  "

Saukas:  "Ma muutuks k6igepeal t
p i lvekeseks. . . "

Ottson: "Kodus v6ite ndppida seda
suurt ... abimeest. (Arvutit)"

Saukas:  "Ma ei  hakka seda suhu
t 6 m b a m a ! "

B-klass oma s6rmused kdtte ning pidu v6is
alata. Korraks oli muide vist isegi niha
korralikke peotantse praktiseerivaid paari-
kesi! Mingil 6htu hetkel alustati seltskonna-
mdngudega, rnillest erfise populaarsuse v6i-
tis just viimane, kui koik pidid teineteise sel-
gadele kinnitatud paberitele midagi paberi-
omaniku kohta kiriutama. Samuti v6itis iiLl-
dise populaarsuse igasugune karaoke, mida
nrldi esitama lausa klasside kaupa ning mida
(6nneks?) eriti kuulda polnud kuna muusi-
ka oli (meie omakooliraadio-Dl poolt)val-
jult mdngima pandud. "Keelatud vilja"-ni-
melise mdngu kaotajaks jiii 6petaja Linno,
kes siis omaklassi poistega koos oli sunnitud
k6ikv6imalikke laule saali ees kaasa iimise-
ma, voitjaks osurus 1l B klassi Kaupo Ollek.
C-klassi poisid-tiidrukud niiitasid iiles erilist
aktiivsust tantsimises ja meeleolu iileval-
hoidmises isegi siis kui juba viimaseid lugusid
mdngima hakati. Ja kui veidi enne keskood
tuled p6lema ja makk kinni pandi, kadus
igaiiics kas koju magama v6i siis linna/kellegi
juurde edasi pidutsema. Kokkuv6ttes v6iks
oelda, et oli igatahes tore pidu ning need
kes varem dra lliksid, kahetsege niiiid! Loot-
ma jddme, et tulevatel p6lvedel saab sama
l6busolemakuimeiloli:) LiisjaLiivi

: . ,

Otsman:  "Maiavamm on sees,  s i is
maia on ld inud kah."

liiriloo: "Nursery school? Nol Have
you a l ready forgot ten? I t 's  nursery
schoo l ! "

Otsman:  "Mis kot id  nei l  s i is ,
vabandage v iga,  on?"

Ahuna:  "MuI  on veel  2 minut i t
aega .  Ma  tahan  6 ra  l 6Pe tada
revoluts iooni . "

Otsman:  "Bakter id k imavad igal
pool  r ing i . "

Saukas:  "Kui  e levandi le  Panna
kitsejalad, siis hakkaks ta vajuma."

Otsman:  "Bakter i te l  o l id  mingid
hirmsad suud ja hambad, millega nad
l6gistasid, olid vii?"

Ahuna: (Vaatas iihe poisi vihikusse)
"Romaani  kunst  . . .  td i tsa m6t tetu
vd rk .  "

Otsman:  " In imene on iu ka h ls t i
ves ine obiekt . "


