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muudkui kasvas ja pead kdisid juba ringi,
aga r66mur6kkeid kostus aina rohkem ja
rohkem.

KuiiiLldse millegiiile viriseda, siis ainuk
selle iile, et tantsu 6htu jooksul liiga
vAheseks jii. Kuna aga programmi pidi ka
teisi tegevusi mahtuma, siis jiii aega lihtsalt
natuke puudu.  Er i t i  kaua kest is
riiiiditurniir, kus oli pdris palju osav6tjaid.
Niiha ja kuulda sai nii m6ndagi, parimateks
osutusid riiiitel TanelTaal ja siidamedaam
Merilin KoIk. Lisaks tantsimisele. ohtrale
tordi sciomisele ja (viiga pikale veninud)
pildistamisele oli loomulikult kavas ka
balliiillatus. Meie meelt oli kutsutud
lahutama tunnustatud flamencotantsiia
Claudia Sevtdenko,  kes es i tas vdga
meeldejddva ja kirgliku etteaste.

Balli l6pus kuuldud kiidus6nad andsid
tunda, et tildiselt v6is peoga rahule jddda.
Kahju, et n6nda vAhe 6petajaid oli ja ka
6pilasi oleks ju v6inud rohkem olla. Siiski
loodame, et k6ikidele kohalviibijatele jiii
sellest 6htust ilus mdlestus. Vihemalt 6p.
Eve Karp iitles, et oli viga intelligentne
ball

Tohutu suured tdnud tseremoonia-
meister Mihklile, imekenadele paaLi-
paaridele (Andres jaLeelo, Erki jaTuuli),
11. klassidele ning Lennartile ja Piret
Otsale, kes k6ik andsid suure panuse balli
6nnestumisele.

Prints Karl Pae
Printsess Heidi Mallene,

12a

1OO pieva ball
Polnud veel miii5dunud kahte

nddalatki Presidendi vastuv6tust,
kui Estonia puiesteele kogunes faas
iiks uhke ja illesli5i5dud seltskond.
Sedapuhku olid kleidid aga veelgi
ilusamad ning mehedveelgi Sikimad
- algamas oli Tallinna Reaalkooli
118.lennu 100 pdeva ball.

Ohtu hakkas traditsiooniliselt pihta
kurikuulsa poloneesiga, mida vahel ka
torisedes "pingviinide tantsuks"
nimetat i .  Hool imata segastest
proovidest ja m6nest sassi ldinud
sammust 6nnestus meil suursugune
riiiitlitants piiris hlisti. Et asi ikka amedik
oleks, pidas vii ikese avak6ne ka
direktor Polma. Oma s6nav6tus tuletas
ta meile meelde, et tegelikult ei ole kooli
l6puni  mi t te  100,  va id hoopis
m6nev6rra rohkem pdevi, kuid ega
see v[ike fakt ei rikkunud kellegi

PeotuJu.
TSaikovski saatel

tantsiti hoogsalt i.iks
kena avavalss ning
seejdrel soodi-joodi
veidike. Valik oli vii-
gagi  to i tev -  pel -
meenid, pizzasaiad,
salatikorvikesed ja
palju muud. Tiihja
k6hu iile ei pidanud
kiillkeeginurisema ja
ka teenindus oli tase-
mel. 1 1. klassist pdrit
kelnerid olid hiim-
mastavalt kohuse-
tundlikud ning tiiitsid
usinalt k6ik abiturien-
tide soovid.

Kui lavale astus
Tuxedos. teitus tant-
sup6rand s i lma-
pilkselt. Igaiiks kee-
rutas, kuidas ainult
oskas ja julges. Iga-
tahes tundus, et k6ik
nautisid balli tiiiel
rinnal. K5ige epam
tell it i  bdndilt asja
selgeks 6pitud selts-
konnatantse. kus ikka
k6ik k6igiga natuke
tantsida said. Tempo

lR. 2 - arvamus

tk. 3 - Sssad

fk. 4 - uudised

fk.5-6pi fase6igused

fk. 6 - omalooming

lk.7 -Viike Maja

Ik. 8 - nauanurk

Balli printsess ja prints (artikli autorid)

Hoia minu kdekest 6rnalt

Tants ja trall
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t6simeeli Vitae, non scholae discimus ehk
filosoofilisi arutlusi hariduse teemadel

P?iike paistab ja kevad on kdtte
j6udnud. On aeg k6ik otsad enne
vaheajale minekut kokku t6mmata.
Nii teeme ka meie.

K6ike head lOpetajaile ja neile, kes
otsustasid m6ne muu keskkooli
kasuks.

See aasta ldks nagu ta ldks, sai vdl-
ja antud nii m6nigi leht. Meie toi-
metus suutis neid dLllitada kaks, kol-
mas on veel tulemas (eri). Jlirgmisel
aastal lubame k6ik olla aktiivsemad
ja tublimad ning anda vdlja rohkem
lehti.

Loodame saada rohkem vastu-
kaja. Palun kirjutage ja joonistage
meile, me pole midagi ilma enda lu-
gejaskonnata. Andke teada, mis teile
meeldib ja mis mitte. Aitiih neile,
kes viitsivad ajalehte lugeda ja jul-
gevad ka ise oma arvamust ajalehes
avaldada.

Meie toimetus loodab jdtkata le-
he tegemist ka jdrgmisel aastal, aga
eks me nde, mis tulevik toob. Kui
meid k6iki SARS maha ei murra, siis
kohtume kindlasti jiirgmisel n.o.
hooajal taas.

K6ike head jakohrume jdrgmisel
aastal. V6tke suvelt k6ik, mis v6tta
annab, ja rohkemgi, et oleks midagi
siigisel meenutada.

R e a a l i  P o i s s  6 n n i t l e b

Ka isa  L inno  2 .  ap r i l l
A n d r e s  R a a  8 .  a p r i l l
He l i  Ahuna  20 .  ap r i l l
R e n e  B r u s  2 0 .  a p r i l l
He l i  Roos  21 .  ap r i l l
T o o m a s  R e i m a n n  1 .  m a i
S i l v i  Soov i k  4 .  ma i
Ke r l i  V i ks i  7 .  ma i
N i i n a  K a r a m k o v a  1  1 .  m a i
K a t r i  O r g  1 6 .  m a i
A i v o  S a a r  2 5 .  m a i
Ka t r i n  Peve r  28 .  ma i

Reaa l i  Po iss
Tal l inna  Reaa lkoo l i  a ja leh t  n r .

peatoimetaja
vastutav vdljaandja
korrektor
kujundaja

Kas olete vahel tundnud, et teist loode-
takse liiga palju? V6i liiga viihe? Olete ilks
neist paljudest, kel giimnaasiumis veel
otsustamata, mida soovite oma eluga peale
hakata? Loodetavast i  pakub jdrgnev
arutl us mOtlemis a i net...

NB! Asjad ei pruugi olla nii, nagu ma
jdrgnevalt pakun. T6de on igaiihe oma. Ka ei
ole lugu m6eldud solvama iihtki isikut ega
institutsiooni. Tegemist on l ihtsalt rihe
abi tur iendi  k i i lvatavate seemnetega
loodetavale aruka diskussiooni ia vastukaiade
p6llule.

Elr i tkoo lJa Eest rd
Opetaja Jaak Saukas on korduvalt rielnud,

et Eesti kool ei ole tegelikult mingi rihduskool.
Linnakoolid meelitavad endale valdava osa
tasemel 6petajatest ning - mis seal salata -
6pilastest. Tallinn ja Tartu on pararamatulr
kohad, kuhu koguneb intelligents. Kesiste
teadmiste jalv6i kiiitumishdiretega noored ei
suuda reeglina ldbida tihedat s6ela, mis teel
Tallinna kesklinna koolidesse - eliitkoolidesse
- liibida tuleb. Fakt, et Reaalkooli 6pilased
kJ-ivad koolis Tallinnas, veelgi enam, eliitkoolis,
teeb meid eriliseks. . . nditab, et oleme suhteliselt
targad ja korralikud inimesed. Kas niisugune
suhtumine (v6i hoopiski selle vriljendamine?l)
on 6ige? See on omaette krisimus, kuid
paratamatult tundub olukord nii olevat.

Kesklinna koolide 6pilased omakorda puu-
tuvad vdltimatult iiksteisega suhteliselt palju
kokku - olgu see vditluses, oliimpiaadidel,
viktoriinidel, pidudel, kohvikutes, oluliselt ka
s6p ruskondades .  See  p6h jus tab  j uba
gi imnaasiumieas Eest i  e lanikkonna
lahknemise, eralduvad suured riksteisega
seotud inimeste grupid. Muidugi on nende
vahel  s idemeid,  ku id mi t te n i i  pa l ju  ja
samasuguseid, kui gruppide sees. Seega, kui
sellised grupid tdiskasvanuks saavad, on meil
juba maast madalast olemas mitu Eestit.
Eliitkoolide-Eesti on see, kuhu kuulumine
tundub avavat nii m6negi ukse. la need uksed
ei avane mitte ainulr eliitkoolide-grupi-siseste
sidemete t6ttu, vaid ka seet6ttu, et selliseid
eliitkoolide-gmppe on kripseks saanud juba
mitmel aastakiimnel enne meie - v6i teie.
austet jargnevad lennud - I6petamist.
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Ka isa  Se lde
H o l g e r  N o m m
Elo  Mad issoon
Jaan  Va jakas

Haridus, huvid Ja too
Tahame seda endale tunnistada v6i mitte,

kuid meie olemegi Eesti nrle.'rrk. Asgood asit
gers, nagu cieldakse. UkskOik kui meeleheitel
ningvalmis alla andma me kooliraskuste t6tnr
ka poleks, kui see k6ik l6peb, siis tdidame
meie ikkagi olulise ttihja koha Eesti arengus
ja tulevikus. Just seet6ttu pean oluliseks, et
me ei laseks oma kooliperioodil raisku minna.
Selle all ei m6tle mi loomulikult, et k6ik
peaksid edaspidi hullu moodi tuupima ning
kuld- ia h6bemedaleid sihtima, vaid tahan
oelda, et tuleb jiirele m6elda, miks me koolis
kdime ning kuidas see meie edasist elu
m6jutab.

Kooli iiks eesmdrke on pakkuda 6pilastele
mitmekrilgseid teadmisi erinevatest vald-
kondadest, ja teha seda kahel eesmdrgil:
tagada inimesele lai silmaring ning v6imal-
dada tal teha vdhemasti esimene valik oma
tuleviku elukutse suhtes. Kahjuks kipuvad
seda tihtipeale unustama nii 6petajad kui ka
6pilased. Mis kelle sriii on, selle selgitamine
n6uaks eraldi artiklit.

Aga jah. Me kdime koolis ikkagi teadmiste
piirast, kuigi haridussiisteemi iilesehitus kes-
kendub teadmiste asemel hinnetele. Igaiiks,
kes sellele t6ele keskendub, kergendab olu-
liselt oma vaeva. Arge laske hinnetel ja tege-
mata tciodel end muserdada, vaid kesken-
duge enda igakiilgsele arendamisele, ja usun,
et kindlustate oma tuleviku. Kasv6i seel6bi,
et l6pukirjandiks ning eksamiteks ei valmista
teid ette rikski hinne, vaid teadmised ia ko-
gemused. Ja loppude l6puks on eksamid
need, mis teid k6rgkooli viivad. Kui te just ei
soovi k6rge konkurentsiga ala, kus ehk tun-
nistuski v6ib rolLi miingida. Mis on jdllegi tee-
ma omaette. (Panete tdhele, et iga asi on tege-
l iku l t  teema omaet te?. . .  see ar t ikkel
tundubki juba nagu suur teemade loetelu)

Pean jdrjekordselt rdhutama, et ma ei soovi
kellegi ekstreemumitesse langemist. Ma ei
title, et laske aga muretult oma tunnistusele
"kahtede" ja "kolmede" puru, ning drge
tuleviku pdrast pabistage. Ei. Urlen seda, er
end harides ja arendades leiate, et kool on
tegelikult suhteliselt p6nev ning v6imalus-
terohke paik. Kes tahab, see saab aru kiill.

Minu ndgemuses viib teadmisi tdhtsustav
ldhenemine teid giimnaasiumi l6puks
sinnamaale, et olete v6imeline huvitavale
alale k6rgkooli pddsema ning hiljem ka seda
ala tasemel vilielema ehk teisis6nu kind-
lustama oma tulevikku. ]a kui arvate, et see
pole oluline ning et elust annab ka muidu
liibi "ujuda", siis on teilv6ib-olla isegi 6igus.
Selliste otsuste tegemine on seotud igaiihe
ndgemusega oma elust ja selle m6ttest ning
vaevalt et siin kellelegi midagi dikteerida
annaD.

Reaal i  Poiss i lmub iga kuu mahus 6-8 leheki i lge ja on tasuta.
V6rg u leht :  ht tp:  /  /  reaal i  poiss. kool i  leht.ee

Kontakt:  reaal ipoiss@hot.ee ja reaal ipoiss@uno.ee Mihkef Kama, REKi president



2. Kirjandw Kust tuleb s6na "sadism"?
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Oppeaine KUsimus

L Emakeel Mitu "s"i on s6nas "abstsiss"?
assad

on rubriik, kus paneme proo-
vile erinevate aine6petajate tead-
mised. Seekord kiisitlesime iliii-
sika6petajaid.

6. Ule v611i kiikumine 7. Ttiri 8. Valzustatus

Mari-Li is ja Li is (11b)

Mart Kuurme

4

Marquis de Sade

Pole tiihtis

van Gogh

The Rolling Stones (vist)

i ? ruIe vollr Krlkurnlne
(k6rguse peale)

Tiiri

Valgustatus

2 X 5 = 1 0

Kolmrer locygapcreeu
nu Eegonacnocru v6i
Keemia - Georgaafia -

Bioloogia ainekomisjon
(TRK's)

Toomas Reimann

/

Sade' (kirjutisest)
ki4anik, kes kirjutas
"sadisdikest"

Emased

?

The Beatles

i i r
ule voll l KllKurnlne

Tiiri

Valgustarus

Vale, ikka 10 (vist)

Komrre:r
focylapcrreuarr
6eg onacnocru

3. Bioloogia

4. Kutut

Kas verd imevad emased v6i
isased sddsed?

Kes on kuulsaim k6rval6ikaja
kunsti ajaloos?

c ,u. , , - - : t -^  Kumb ol i  enne, kas The Rol l ing
'' lvtutlstKa 

Stones v6i rhe Beatles?

6. Kehaline Mis spordiala on "kiiking"?

7, Maateadw Paidele liihim linn?

L Ftitisika Mis m65ti,ihik on "luks"?

9. Inimese- Martin Miitirsepal on viis s6rme.
1petus 6ige v6i vale?

Mis s6nadest tuleb l i ihendtv. vene Keel 
"KGB.?

Vastused: 1. Neli 2. Marquis de Sade'i nime jdrgi 3. Emased 4. Vincenr van Gogh 5. The Beatles
9. Vale - 2x5 ehk kr.imme 10. Kor,rrlrer focyaapcreeHnsr Ee:onacHocru

Kesklinna Kaunitari kandidaadid enne iirituse alqust

6petaja Mart Kuurme

Kesklinna Kaunitari valimised
Se/ aasta/ nagu ka viiel eelneval,

toimusid Kesklinna Kaunitari valimised
Tallinna Reaalkoolis. Kuigi eelmine kord
v6itis v6istluse meie kooli 6pilane Tiina
Ji.irgens, olid korraldajafe seas ka 21.
kooli dpilased. Algselt oligi plaanitud
korraldada v6istlus 2l.koolis, mis maja
valmimise t6t tu s i isk i  meie kool is
korraldati.

V6istlus algas tutlrrstamisvooruga, kus
k6ik 12 kandidaati endast natuke rliiikisid.
Saalis oli palju publikut, kes oma toerusr
valjult avaldasid, mis kindlasti aitas
kandidaat idel  end laval  vabama v6i
ndrvilisemana tunda. Saal oli suur ja kajav,
mis tegi mikrofonidesse rddkimise ja eriti
iutu kuulamise suhteliselt raskeks. Sellel
aastal ei kandnud kandidaadid esimeseses
voorus vabaaja riideid, vaid hoopis stilist
Kris Lemsalu erksavdrvil isi r i ideid, mis
k indlast i  k6 ig i le  neoonsete toonide
r6hutamisega meelde jiiid.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, oli
ka sel aastal andekuse vooru asemel
tants imine,  kus k6ik  koos etendasid
aeroobikakava,  mi l lega ndidat i  oma
Iiikumisosar.rrst. Tantsu 6petasid tiidru-

kutele selgeks
Tal l inna 21.
koolist iirituse
korraldamises
a b i s t a n u d
6pilased.

Kolmandal<s
vooruks o l i
6h tuk le id i -
voor ,  mi l le
kdigus koiki-
delt tiidruku-
telt esitas iiks
Ziirifiigekiisi-
muse jakandi-
daadid oma-
korda midagi
ka vastu krlLsi-
sid. Sedav6ibvistlugedaosav6tjate jaoks Voitjaks jaiihdasikapublikulemmikuks
k6ige raskemaksvooruks, mis enimpingeid osutusTallinna21. KoolittidrukEnelArula,
tekilas jandrvekulutas.Voorudevihefeal kes oma sdrava oleku ja suure publiku
l6bustasid publikut lauludega Taliinna toetusega ka ziirii siidamed vallutas.
Reaalkooli ansambel ja 21.kooh1aula. Zririi Esimeseks kaunitariks valiti Tallinna Inglise
otsuse tegemise ajal oli aga vdike vaheaeg, KolledZi neiu Sandra ja teiseks kaunitariks
mil osalejad said pingeid maandada ia saiMaarjaTallinnaPrantsuseLritseumist.
publik ringi liikuda ning oma lemmiku
valida. Elo Madissoon
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Reaalikad taas
esirinnas

7-8.aprillil Tallinna Noorte Spordi-
keskuses toimunud sulgpalli v6istlustel
saavutasid reaalikad (taas) k6rgeid kohti.
Meeskond, kuhu kuulusid Karl Kivi-
nurm, Martin Karolin, Vahur Lukin ja
kaptenina Kaarel Aus, v6itsid poiste
arvestuses. Finaali rabavas meespaaris-
mhngus vandusid Tondiraba esindajad
al la  5:15,  15:11;  5:15 reaal ikate le.
Tiidrukud, kuhu kuulusid vaid p6hikooli
noored, olid parimadteises grupis. Seega
iildkokkuv6ttes oli Tallinna Reaalkool
kolmas.

Individuaalses arvestuses saavutas
Kaarel Aus B-grupi meesiiksikmdngus
esikoha, samas grupis mAngis ka Martin
Karolin, kes saavutas 8-koha. Tuge-
vaimas A-grupis mdnginud Vahur Lukin
v6itis kolmanda koha, kaotades vaid
turniiri v6itiale.

KaarelAus

Reaalkooli sulgpallimeeskond:
Kaarel Aus. Pildilt puudub Karl

vasakult Vahur Lukin, Martin Karolin,
Kivinurm.

Kuurmega. Sai-
me ka teada, et
meid on pandud
A-kategooriasse,
kuhu kuuluvad
muusikakal la-
kuga koolid ja
laulustuudiod.
Kiisisime, etmiks
me oleme pan-
dud k6rgemasse
ka tegoo r i asse .
Selle peale vas-
tati: "Aga Tal-
linna Reaalkool
on ju muusika-
kallakugakool!"

Viimakssaabus
ka L i l i  vaba-
riiklikult mate-

Ekke Moor
Sellest, et kolmapdeval 26. mdrtsil sai

korraks Phrnu linnas dra kdia, ei ole vist
iikski keskkooli 6pilane teadmatuses.
Kuulda oli, et see osa rahvast, kes tulla ei
saanud, pidi selle eest m6nusalt rangete
niigudega inimestele vastust andma. Paras
neilel

Nii viisidki viis ilusat ia ldikivat bussi meid
turvaliseh Endla-nimelise teatrimaja juurde.

Tuleb vist kergendatult ohata - iile-
koolilisi skandaale ei osanud (ka?) sel korral
keegi viilja aretada. Saal oli teise vaatuse
ajal ilusti tliis ja see annab alust oletamiseks,

: :  a )

et tenavuaastane etendus oli tsipa parem
kui eelmise aasta oma. Kui isegi mitte parem,
siis vdhemalt kergemini seeditav. Umbes
sama arvasid ka need inimesed, kelle kdest
arvamust kiisisin. Kuigi paari koha peal
tundus etendus ktiLll dra vajuvat, ei saa kurta,
et Une-Mati eriti raskeh silmalaugude peale
vaiutanud oleks, ainult natukene. Teise
vaatuse alguses ehmatas noorte ja l6busate
(ja viinapudelite arvu jdrgi otsustades ka
pisut vindiste) kraavihallide etteaste hiiliva
Une-Mat i  td i tsa kangeks -  n i i  sa ig i
kraavihallide iilem Aleksander ta labida
peale t6sta ja saalist suure kaarega viilja

muusikakallakuga?
8. mdftsil toimus J6gevas tile-eestiline

AIo Matti iseni nimeline ansamblite
konkurss, kus osa/es ka Tallinna Reaal-
kooli keskkooli t i i tarlaste ansambel.
Sinna kuulusid Lili ja Nele (1?), Liivi (17),
EIo (1@) ja Charlene (9b). Sinna kutsuti
meid Tall inna ansamblite konkursi
Voliiiim v6itmise puhul.

Konkursiks hakkasime valmistuma vaid
m6ni nddal enne 8-ndat mdrtsi. Proovide
aegu oli vdga raske kokku leppida, sest
k6ikidel olid erinevad tegemised erinevatel
aegadel ja tundide l6puajad polnud samad.
Seega harjutasime vahetundide ja tundide
ajal. Loobusime proovimast k6iki kokku
saada ja harjutasime laule isegi pooliku koos-
seizuga.

Konkursi phev mcicidus meie jaoks vdga
kiiresti. Hommikul viibisime neliakesi
L innaha l l i s ,  kus  osa les ime  "He l i seva
Muusika" lavastusel, lahkusime poole
etenduse pealt autoga J6gevale, kus
kohtusime 6petaja Eve Karbi. ja klaveri-

saat i l  Mart

maatikaoli impiaadilt. VAga vihastena
korraldajate peale ja niigi ajapuuduses saime
vaid korra lood l i ib i  proovida.  Uhe
konkursiloo saime alles seal esimest korda
tdieliku koosseisu ja klaverisaatega kokku
proovida. Siiski andsime konkursilaval
endast parima ja lahkusime kohe peale
esinemist Tallinnasse, et i6uda 6htuseks
"Heliseva muusika" etenduseks tagasi.
Tundsime k6ik endid viiga ndruseltvdhese
har jutamise ja  paremas kategoor ias
osalemise t6ttu. Seega olime vdgaiillatunud
enda fi:lemuse ii:le - saavutasime v6idul Meil
oli tohutult raske seda uskuda. kuid siiski
olime vdga iillatunud ja eriti r66msad.

Teine suur v6it Reaalkooli muusikale
saabus 4. aprillil mil Kuusalus toimus
koolikooride konkurss, kus ka Tallinna
Reaalkooli segakoor osales. Seal olime
siiski B-kategoorias, kuhu kuulusid
m itte-m u u si ka ka I I a ku g a koo I i d.

Konkursiks hakkasime valmistuma juba
aegsasti, aga sellegipoolest tegime viimastel
nddalatel enne v6istlust lisaproove, mis
toimusid ka tundide ajal. Konkurss toimus
reedesel pdeval ja ka siis lahkusime
tundidest, et 6igeks ajaks kohale j6uda. Juba
Kuusalus saime vaid hddled lahti laulda ja
korra lood ldbi laulda, kui konkurss algas.
Laval olles oli tunda nArvilizust, eriti dirigent
Eve Karbi  puhul ,  ke l le l  o l i  raskusi
helihargilt hddlte andmisega. Siiski tegime
k6ik oma oarima - ka seal saavutasime
v6idukohija ka A-kategooria kooridest
rohkempunkte.

L6ppkokkuv6tteks v6ib oelda, et vaev
tasus end k6vasti iira. Eelk6ige on seda
mdrgata auhinnast, milleks oli 4000 krooni...

P.S. Vabandame k6igi 6petajate ees, kelle
tundidest koori ja -ansambliproovide t6ttu
puudusime.

Elo Madissoon

visata. P6hjap6drakostiiiimis kolmandik
KuldseTrio nimelisest loomekollektiivist oli
ka tditsa nunnu.

Tagasiteele azudes polnud mitte igas bussis
6hkvdrske, aga see selleks.

Siinkirjutaj a mitte -nii-vdga-tagasihoidlik

arvamus on selline, et vdhemalt igal kol-
mandal aastal tuleks meie harimisse vdike
vahe teha ja meid komoodiat vaatama ve-
dada. See oleks hea vaheldus igasuguste ma-
gamisasemete (voodi, koolipink, teatritoolid
jne.) vahel reisimisele.

Maris Meiessaar



Fc Reaali Poiss, mai 2003
liii ;;rtr. ij! itj, : r: ::r'1i, r.lti rji*:l+,4r !;dl5;t,tirt;l!.r:rr ij;..ir: r, : j,.f:t ,;r:ir-t;t r.l ti ij:.- ' : tr. 

- ri,,,ofOpilaste 6igused
Tihti k6lab k6rvus kohutav s6na

"kohustus". Oma kohustusi on raske
unustada - neid l ihtsalt tuletatakse
niiv6rd palju meelde. Samas ei kipu keegi
meile - dpilastele, lastele - tutvustama
meie diguseid. Seegapeab neid ise mee-
les pidama javajadusel ka iira kasutama
(kindlasti aga mitte kuritarvitama!). Kes
siis ikka mere eesf hea serbab, kui me
seda ise ei tee!? Spefsraalselt 6pitaste
6iguste kaifseks on loodud ka vastav
6pi lasesi nd use g ru pp REK'is.

Kui riiiikida veel kohustustest, siis tihti
peetakse 6pilaste suurimaks kohustuseks
6ppimist. Kui aga ldheneda asjale veidi teise
nurga alt, siis on just 6ppimine 6pilase suu-
rim 6igus. Eriti giimnaasiumi osas, kuhu nrl-
digi ju vabatahtlikkuse alusel. Seadus iitleb:
"6pilasel on 6igus valida oma huvidele ja
v6imetele vastav kool." Ometi oleks tark
m6ista, et selle 6ppimis6iguse kasutamisega
kaasneb t6epoolest ka 6ppimiskohustus vi-
litud kooli ees.

Valik opilaste 6iguseid: Oigus moodustada
koolis 6pilasesindus, samuti moodustada
iihinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille
sihid ja tegei,us ei ole vastuolus kooli ja kodu
kasvatustaotlustega, 6igus osaleda valitud
6pilasesindajate kaudu koolielu problee-
mide lahendamises, grimnaasiumirdpilastel
olla valitud kooli hoolekogusse, 6igus
kasutada klassivdlises teger,rrses rasura oma
kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 6ppe-,
spordi-, tehnilisi jm. vahendeid. Oigus
saada ettenhhtud korras ainelist abi selleks
eraldatud summadest v6i fondidest. Ooila-
sel ja lapsevanemal on 6igus saada teavet
6pilase hindamise korra ja hinnete kohta
6petajalt ja klassijuhatajalt, hinde pannud
6petaja on kohustatud selgitama hindamis-
norme ja -kriteeriume ning p6hjendama
hinde 6igsust ja n6uetele vastar.ust. Kui 6pi-
lane v6i lapsevanem ei ole otsusega n6us,
on tal 6igus pocirduda riikliku jdrelvalve-
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Balti informaatikaoliimpiaadist
Balti informaatikaoliimpiaad (BOI -

Baltic Olympiad in Informarrcs) on iga-
aastane Lddnemere (ehk siis Balti mere)
ddrsete maade programmeerimisvOistlus,
mis on iihtlasi ettevalmistuseks rahlrrsva-
helisele informaatikaoliimpiaadile IOI-Ie.

Seekordne IX BOI toimus 22.-27.
aprillil Tartus. Osav6tjaid oli Eestist, Ldtist,
Leedust, Poolast, Soomest, Rootsist ning
Norrast, igast riigist k6ige rohkem kaheksi
v6isdejat. Eesti kui korraldajamaa v6istkon-
nas oli veel kaks lisaliiget.

V6istlus ise toimus kahe pdeva jooksul,
kummalgi piieval lahendati kolm rilesannet
ning iga iilesande eest v6is saada sada punkti.
IgaiiLks vOisdes enda eest. Ulesanded paistsid
iisna rasked olevat, sest veel 145 punktiga
v6is saada medali. V6itja Bartosz Walczak

ametniku poole. Oigus saada koolist teavet
koolikorralduse ja 6pilase 6iguste kohta, sa-
muti esmast teavet 6ppimisv6imaluste koh-
ta. Oigus pcicirduda oma 6iguste kaitseks
Haridusministeeriumi, maavanema v6i las-
tekaitseorganisatsioonide poole.

Opilaste 6igused on sdtestatud P6hikooli-
ja gtimnaasiumiseaduses. Kuna enamus
meie 6pilastest on siiski lapsed (kud 18 aas-
tased), siis nende puhul kehtib ka Laste Oi-
guste Konventsioon (URO 1989). Siinko-
hal vdiks vdlja tuua just rihe konkreetse
punkti, mis on ka koolielus tihtilugu pdeva-
korral "Lapsel on s6navabadus; see sisaldab
vabadust riigipiiridest s6lrumata suuliselt,
kirjalikult v6i triikis, kunsti vormis v6i m6-
nel muul lapse enda valitud viisil taotleda,
vastuv6tta ja edasi anda informatsiooni ning
igasuguseid ideid." K6ige olulisem aga on,
et sellel vabadusel on ka piirang. Nimelt teis-
te isikute 6iguste v6i hea maine austami-
seks v6ib laste s6navabadust piirata. Sestap
ikka ei tohiks riiiikida k6ike, mis siils suhu
toob, eriti kui see on haavav kellelegi ieisele.

Niisiis, 6ppigem tundma oma 6iguseid,
kuid drgern unustagem ka oma kohustusi.
Kui aga tekib probleeme oma 6iguste
m6istmisel voi kasutamisel, porirduge julgelt
REK'i digusgrupi poole. Uritame igati
aidata, selleks me ju olemegi.

P. S. Vliike meelespea l6puklassidele: kui
eksaminand ei ole rahul l6oueksami
tulemusega, on tal 6igus kolme tcicipdeva
jooksul pdrast p6hikooli v6i giimnaasiumi
l6putunnistuse vAljastamist v6i kiimne
tcicipdeva jooksul pdrast ri igieksami-
tunnistuse vdljastamist esitada Haridus-
ministeeriumile avaldus oma l6pueksami
nrlemuste ldbivaatamiseks.

Heidi Maf fene, REK'i ligusgrupp

Poolast kogus 510 punkti.
K6ige edukamad olidki poolakad, kelle

k6ik kaheksa voistlejat said medalid ning
kes v6itsid viis kuldmedalit kuuest. Uki
kuldmedal ldks Rootsile. H6bemedalid said
endale p6hiliselt soomlased.

Eestil ldks seekord eelmise aastaga v6rrel-
des suhteliselt kehvasti - saime ainult neli
pronksi. Parim oli Mihkel Kree (Tarnr Hugo
Treffneri Gtimnaasium) 189 punktiga,
pronksi said ka Jaan Vajakas (Tallinna Reaal-
kool, 157 punkti), Mattias Linnap (Tallinna
21. Kool, 156) ja Ago-Erik Riet (Tallinna
Inglise KoIledZ, 155).

Ldhemalt vaata v6rgust www.ut.ee/boil
ja www.ttkool.ut.eelcomp.

used
Eesti
6pifasomavaf itsuste
Liidu koofitus

26.-27. aprillil toimus Lddnemaal, Oru
koolis Eesti Opilasomavalitsuste Liidu
poolt korraldatud koolitus. Koolituse
teemaks olid noorte 6igused, eelk6ige
keskendut i  6pi laste 6 iguste le ja
kohustustele. See oli seitsmes koolitus sel
kevadel ja suunatud just Harjumaa ning
Lii[nemaa noortele.

ESCU (Estonian School Students'
Councils' [Jnion ehk EOOL ehk Eesti
Opilasomavalitsuste Liit -rozra.) oli kor-
raldanud bussid Sakala parklasr otse Om
kooli. Oru kooli kohale j6udes saime
valida, kas magame magajate ruumis v6i
mittemagajate ruumis. Need kaks pdeva
sisaldasid grupitoid, loengut ja foorum-
teatrit. Koolituse kdigus rurvuti 6pilaste
hindamise, jiirgmisse klassitileviimise ning
klassikursust kordama jdtmise aluste,
tingimuste ja korraga, pShikooli- ja
giimnaasiumiseaduse ga, tervisekaitse -
nOuetega kooli piievakavale ja 6ppekor-
raldusele, kooli hoolekogu tegutsemise
korraga. Toimus psiihholoogiaalane
Ioeng ning lahendati erinevaid problee-
me. Ohtune programm h61mas jubedaid
mdnge. O6sel iiritasid kohalikud noor-
mehed koolimajja sisse saada, roniti ka
katusele. Sisse saada neil siiski ei Snnes-
tunud:D

Teisel pdeval tegimegi foorumteatrit
ja nii see pdev mooduski. Osalejatele ja-
gati ka diplomeid ning tehti grupi-
pilte.Tallinnasse j6uti piihapieval tagasi
kell19:05.

Igatahes, kui teil juhtub olema kiisimusi
seoses oma 6igustega, siis pocirduge julgek
REKipoole.

Uus Eesti Opilasomavalitsuste Liidu
iiLritus toimub juba 3.*--4.mail, kui Tarrus
toimub iildkoosolek, millele eelneb
foorum.

Internetis on iileval :

p6hikooli-ja gtimnaasiumiseadus :
http://www. ekk. edu. ee/yldteave/

seadused,/kausVriigieksamid,/p gs.html

terrisekaitsen6uded:

http://www. parnumaa.ee&oolijuhid/
seadused,/tervisek. htrnl

6pilaste hindamine jm. :

http ://hot.ee/koolkr/se i 24.htm

Koolituse kohta v6id veel lugeda EOOL
kodulehelt: www.escu.ee .

JaanVajakas, osalenu Kaisa Kivisikk
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ch i td
Mother sings a lullaby to her child
The kid is overgrown and goingwild
He talks back and calls her names
The mom is despaired and cries
When the song is over mother dies
In front ofher son her bodv lavs
The son considerers all his diff"t"trt *"yt
Andtriumphandyhe says
Now there are no mothers' evil eyes
To control over my lies
Now I can do what I want, free I am
But who changes my diapers, oh damn!

Tuutu

I will shiverin cold
I won't let the shadows take their tone
I will cover my head in the dark
And I'm not ashamedthat all mvmembers are stark
Collapse the light into earth
I still don't regret my birth

The day doesn't end and so does the night
I can't stop debeating my everyday fight
Both my eyes are blinded by light
Arrd all iswhite inthe range of mysight
My biggest fear is unsheer air
And the fade-out of my dream of you who I care

Tuutu

|aanus Imedemaal

|aanus j6lkus tol hetkel s6pradega kooli
k6rval iihes hoovis.

"OIi see vast meistriteos! |aanus, sa iiletasid
ennast sajaprosendilisek!" oli |aanuse vesdus
6petaja Kurega vaid pool tundi tagasi pal-
julubavalt alanud, "Kddnete too: tiks kahe
miinusega, ettei.idus: kaks miinus! ! Kui sa. . . "

.. Aga neid "kui sa"-sid teadis poiss isegi.
Uheksanda klassi viimased nddalad aina
lihenesid ning iihtede ja kahtede rida
klassipiievikus ]aanuse nime jlrel aina
pikenes. "Kui sa 6ppima ei hakka, ei l6pe-
tagi sa p6hikooli iildse dra!" v6i ". . .saab si-
nust narkomaan ja asotsiaal!" olid emakee-
le6petaja Kure p6hilised mStteavaldused.

"Fakkk! Fakk, fakk, fakk, fakk!!! Faking
sigal" kirus faanus niiiid suitsu tSmmares.
"Mhh, " viskas iiks tunkedes kutt talle
peanoogutu.sega oma n6usoleku.

"Kurat, peab meil see r6ve esta olema!
M6ttega me 6pime seda?! Niikuinii k6ik
rahvas rdAgib jummala normilt ju! Mingite
n6medate reeglite eest pannakse hindeid,
Kurg ise ka raudselt ei saa muhvigi aru neist!
Kure tunnid v6iks tildse dra jdtta - ei peaks
estat tuupima pidevalt!" s6imles nooruk
edasi ja kaks ta klassivenda noogutasid
m6istvalt.

Tunkedes kutt puhus sisinaga zuust suitsu
ja tihendas monotoonselt: "Reedel on
Marksi poolv[ike ldbu plaanis."

'Mmhh, " vastas |aanus mdrgiks, et ta on
antud teemaga juba kursis.

"Laksaks ka vii?" kiisis iilcs klassivendadest
oma kotis sorima asudes,

"Davai."

]drgneva cio veetis faanus Oltsikutega -
nii kutsus ta oma kampa - enamjaolt ma-

jade vahel uimerdades, millist tegevust viirt-
sitasid aeg-ajalt s6prade sporaadilised mi-
ratsushood:

"Mees, raisk, vaata, kuidas sa s6idad!"
rduskas tunkedes kutt, kes oli just metall-
kangiga autot m[ngides iihe mahtuniver-
saali juhiaknast liibi jooksnud, "Mingi eit
roolis niikuinii!" karjus ta auto k6rva1e kiilili
kukkudes.

|aanus aga magas selleks ajaks juba prii-
gikasti k6rvaipehmelasfaldil 6ndsat jalillelist
und.

Saabus reede keskpdev ning kiilmal
asfaldil drgates ei leidnud |aanus enam oma
s6pru. Ldinud oli ka suur osa ra maisest
varast mobiili, rahakoti ja CD-pleieri n[ol.
Aga |aanuse pea valutas liialt, et ta oleks
taibanud selle i i le vdga kurvastada.
Vihemalt ei olnud ta koolis eesti keele
tunnis.

M6ni aeg hiljem vaarus poiss juba pisut
selgemana lahedalasuvasse viinapoodi.
"Kaks Frederikku, " ifimas ta kahekiimne-
viiekat hoolenrlt lauale visates.

" I r rmmnndi ,  ch ing ummaneer i
ilotsokapa?" kiisis miiiia kulmu kortsutades.
faanus oli vist veel 6htuse doosi m6ju all, et
miiiija jutnr ei m6istnud ning ta osutas liht-
salt kirsituna riiulil olevatele Frederik-
kudele. "OooO... strumpakse! Ftinna
m6ksi!" iitles miiiia |aanusele pudeleid
ulatades. Kuid kurtidele k6rvadele, sest poiss
komberdas juba poest vdlja.

Frederikud seedemahlade imelisele
maale saatnud ja pisut ringi hulkunud,
kohtas Jaanus iihe maja taga jiille Oltsikuid,
kes tilpnesid telliskividest garaa-fi seina ddres.
"Ou, " i.imises |aanus tervituseks pead
noogutades. "Mffi, " nohistasid teised ninaga

tunnustavalt vastu.

Tunkedega kutt miiksas iiht |aanuse
klassivenda, kes otsis taskust suitsu ning
ulatas selle miiksajale. Teine t6i lagedale
Saaremaa Viina ning |aanus oli jiille kodus.

Saabus reede keskpdev ning kiilmal
asfaldil drgates ei leidnud poiss enam oma
s6pru. Ldinud oli ka suur osa ta maisest
varast mobiili, rahakoti ja CD-pleieri niiol.
Aga poisi pea valutas liialt, et ta oleks
taibanud selle ti le vdga kurvastada.
Vdhemalt ei olnud ta koolis eesti keele
tumis.

M6ni aeg hiljem vaarus lihedalasuvasse
viinapoodi iiks pisut kahtlaselt l6hnav ja
rdpane poiss. "Tsirpinna sungujungu, "
iihmas ta kahekiimneviiekat hooletult
lauale visates.

"Vabandust, kas te eesti keelt ei riiiigi?".
Poiss tundus pisut segaduses olevat ning ta
osutas lihtsalt kdrsituna riiulil olevatele
Frederikkudele. "Aaaa... Frederik! Mils te
kohe ei cielnud!" iides miiiia poisile pudeleid
ulatades. Kuid kurtidele k6rvadele, sest poiss
komberdas juba poest vdlja.

Frederikud seedemahlade imelisele rnaale
saatnud;-a pizut ringi hulkunud, kohtas poiss
iihe maja taga Oltsikuid, kes tilpnesid tellis-
kividest garaazhi seina ddres. "Ou," iimises
ta tervituseks pead noogutades. "Mfff,"
nohistasid teised ninaga tunnustavalt vastu.

Tunkedega kutt mtiksas mingit tiitipi, kes
otsistaskustsuitsu ninguJaas selle miikpajale.
Teine t6i lagedale Saaremaa Viina ning
|aanus oligi jiille kodus.

) Mihkel
19.11.2001
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Nagu te isegi  teate,  on Tal l inna
Reaalkool viiga hii id kohti toonud
kesklinna koolidevahelistelt v6istlustelt.
Eriti tublid on 4. klasside 6pilased, kes
on toonud meie kooli le juba kaks
kuldmedalit. Tublid on muidugi olnud ka
teised vdikese maja klassid.

Sellel aastai tuli nendele medalitele lisa.
Meie kooli 4.a ja 4.b klassi ttidrukud ja
poisid kiisid rahvastepalli v6istlustel. Nad
ei  tu lnud tagasi  k i i l l  ku l lakarva
medalitega, kuid hdsti liiks neil ikkagi.
Tiidrukud said tubli kolmanda koha ia
pronksmedali ning poisid veel tublima
teise koha eest h6bedase medalil

Nii i id ri i i igiks natuke ka nendest
v6istlustest. Alguses miingiti alagrupi
miingud ja siis finaal. Alagrupis oli 4
naiskonda/meeskonda ia finaalis 6 v6ist-
konda. Alustame tridrukutest. 4.a klassi
t i idrukute a lagrupis o l id  sel l ised
naiskonnad: Gustav Adolfi Giimnaasium,
T6nismiie Reaalkool, Humanitaar-
giimnaasium ja Tall inna Reaalkool
(meie)! Mingud olid viiga p6nevad!
Alagrupimiingude loppseis oli selline:

1. Tallinna Reaalkool

2. Gustav Adolfi Giimnaasium

3. Humanitaargiimnaasium

4. T6nismde Reaalkool

Alagruppidest pddsesid edasi kaks
esimest meeskonda/ naiskonda, ehk
tiidrukute finaali liiksid siit alagrupist
Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi
Giimnaasium. Ootas ees pingeline ja
p6nev finaal!!! Finaali naiskonnad olid
Westholmi Giimnaasium. Gustav Adolfi
Gtimnaasium, Vanalinna Hariduskollee-
gium, 21. Keskkool, Uhisgiimnaasium ja
Tallinna Reaalkool. L6ppseis oli selline:

i. Westholmi Gi.imnaasium

2. Vanalinna Hariduskolleegium

3. Tallinna Reaalkool (jeee!!!)

4. Uhisgtimnaasium

5. Gustav Adolfi Giimnaasium

6.21.  Keskkool

Ni i  see meie i lus pronks tu l ig i !
Naiskonnas olid: fohanna Marie Miigi,
Carolin Laubre, Laura Marie Kadaksoo,
Annika Saaret, Sandra P6ldmaa, Susanne
Org, Eneliin Tiiman, Maaria-Liis Kallam,
Greete Merilee. Kui te peaksite kunagi
neid inimesi ndgema, siis suhtuge neisse
kui  v i iga,  v i iga headesse Tal l inna
Reaalkooli rahvastepalli miingijatesse!

Nrii id on aeg ri i?ikida 4.b klassi
poistest. Poiste alagrupis olid Gustav

Adolfi Gi.imnaasium, Humanitaar-
giimnaasium, T6nismde Reaalkool ja
muidugi Tallinna Reaalkool! Ka poiste
alagrupp oli huvitav ja pingeline. L6puks
oli l6ppseis selline:

l.Tallinna Reaalkool (meie)

2.Gustav Adolfi Giimnaasium

3.Humanitaargtimnaasium

4.T6nismiie Reaalkool

Edasi  pddses j i i re l iku l t  Tal l inna
Reaalkool ja Gustav Adolfi Giimnaasium.
Ees oli niiiid pingeline ja ndrvek6ditav
finaal. Finaali meeskonnad: Westholmi
Giimnaasium, Gustav Adolfi Giimnaa-
sium, Uhisgtimnaasium, Kadrioru Saksa
Giimnaasium, Tallinna Prantsuse Liit-
seum ja Tallinna Reaalkool (meie)! Lopp-
seis kujunes jdrgmiseks:

l. Westholmi Giimnaasium

2. Tallinna Reaalkool (jeee!/!/)

3. Uhisgtimnaasium

4. Gustav Adolfi Giimnaasium

5. Tallinna Prantsuse Li.itseum

6. Kadrioru Saksa Giimnaasium

|a nii tuli meie vdga ilus h6bedakarva
medal! Meeskonnas olid: Sander Hermet,
Kert Piitsepp, Mihkel P6ldemaa, |aner
Gorohov, Randmar Shults, Frederik
Ross, Karl Mciol, |onatan Raudsepp ja
Kevin Kaarma. Kui te peaksite ka neid
poisse kohtama, siis austage neid kui viga
hdid Tallinna Reaalkooli rahvastepalli
mengijaid!

Loomulikult ka suured, suured tdnud
meie kehalise 6petajale Kaie Kadaksoole,
tdnu kellele oleme me saavutanud hiiid

Reporterid:
Kert Piitsepp ja Sander Hermet

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

Mida arvate???
Ktisitlesime suure maja 6pilasi: Kas

Ioete viiikeste rubriiki? Mida arvate
sellest rubriigist? Mida v6iks seal veel/
rohkem olla? Mis meeldib vdikeste
rubriigi juures? Mis ei meeldi?

Esimene, kes meie teele sattus. oli
OTT 12" klassist:

,,Ikka loen. Vdikese maja kohtavdga.hea.
V6iks olla rohkem vliikesest majast haid
nalju ja ka kaunistusi, mis lummaksid
pilku."

MERILIN ja TRIINU, 12" klass:

,,Viiikeste rubriiki ei ole lugenud, iildse
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Vdikeste
Eurovisioon

Nagu arvata-
vastik6ikvdike-
sed juba teavad,
toimub vdikeses
majas samuti
,,Eurovisioon".
Igaiiks, kes ta-
hab osa v6tta
(viiikese maja
6pilased) saab
ennast panna
kirja all teadete
tahvl i  juures.
E u r o v i s i o o n
toimub kahes
osas - eelvoorja
finaal. Esimene
osatoimub aprilli
l6pus v6i mai
alguses. Sealt
piiiisevad edasi 16 paremat. Ziirii
koosneb 6petajatest ja Spilastest.

Kategooriaid, mida hinnatakse, on
viiga palju. Suuremad neist on parim
naissol ist  ja meessol ist ,  par im
ansambel ja sooloartist, parim,,Vdike"
ja publiku lemmik. Veel on nliteks
esimese-teise klassi kategooria ja
kolmanda-neljanda klassi kategooria;
hinnatakse noorimat osalejat, julgeimat
osav6tjat, parimate liigutustega
esinejat ning m6ned kategooriad on
veel. |agatakse palju auhindu!

Ootame suurtpidu. Suured kiitused
meie armsale laulu6petajale Kai
Anierile vdgevate tundide ja l6busate
tirituste eest. Nii et ruttu nime kirja
panema!!!

Kert, Liisa-Marie & Helery
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eriti lehte ei loe. Pole aimugi, mida sinna
juurde teha! Vdiksemad on pddevamad!"

Opetaja TIIA LUUK:
"Vahetevahel loen, pilgu viskan ikka

peale. Juurde ei paneks midagi. Ei meeldi
ainult see, et vahel on terve lehektilg
ptihendatud ainult iihele klassile - v6iks
ikka tervest vdikesest majast kirjutada. Ikka
tore, et vdikestel on v6imalus enda asiadest
kirjutada!"

Proovime neid soove tiiita. fa lugege
ikka Reaali Poissil

Bianka & Helery
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nal anurk
Tallinna
koolidevaheline
v6istlus -7. klass,
loodus6petus
1) Kas atmosflidris on alativeeauru?

. Ei. Seal on nii kiilm, et veeaur kiilmub
dra.

2) Kirjelda, mida niied pildil.
* Ma nden seal puudega inimest.
* Ma arvan, et need on maskid, sest inimese

ndgude kohta oleksid need viiga imelikud ja
ebaproportsionaalsed, eriti see mees.

* Nden pahase ndoga naist ja kavala, naerva
ndoga meest. Arvan, et mees on naisele mingi
petu teinud.

3) Mils pilved alla ei lmku?
* Esiteks, see oleks ebaloogiline, et pilved

alla kukuvad, ja kuna pilved on 6hk, siis 6hk
ei kuku alla.

- Pilved ei kuku alla, sest gravitatsiooni-
j6ud ei m6ju neile nii palju.

- Kuna pilved ei ole kdega katsutavad, pole
neil ka massi.

- Sellepirast, et nad on 6hust kergemad.
Rasked asjad kukuvad kohe- merre, aga
kerged kukuvad veel kauem. Ohust kerge-
mad asl'ad ei kuku alla.

* Pilvedes hapniku aatomid ei lase vesiniku
aatomitel alla kukkuda.

4) Mils hakkavad kolviga iihendatudveeanumas
kolvi kuumutamisel veest 5humullid v?iljuma?

* Kuumutamisel hapnik eraldub vesinikust.

5 ) Kirjelda vee voolamist j6es.
. Vesi voolab j6es iildjuhul kiiresti.
* Vesi voolab iihes suunas vulinal.
- 

J6gi voolab teatud suunas. Nditeks selle
joonise peal paremas suunas.

6) Leia laual oleva joonlaua ruumala. Selgita ja
p6hjenda oma tegevust v6imalilarlt apselt.

* M66tsin joonlaua pikkused igat pidi.
* 1) Sain teada joonlaua pikkuse, vaadates

k6ige suuremat arvu joonlaual

2) Panin arvu kuupi ja m66tiihiku taha

3) Nii saingi teada, et laual oleva joonlaua
ruumala on 30 cm3.

7) Kasutades joonlauda, mdlra v6imalikult
rdpselt laual olwa kummipaela raadius.

- Kui kummipael ei olnud pingul, panin ma
ta laual peal ringi kujuliselt ja m66tsin paela
c[ameetn.

8) Kas vesi on lahusti?
- On kiiill. Vesi on idd lahusti.

Kes v6i mis on pildif?

Eelmises numbris iJrnunud piltm6istatuse
vastus: Spetaja Mart Kuurme jalad

9) IGs p6lemine on lieemiline reaktsioon?
- On kiill, sest p6ledes aineosakesed

Iahustuvad.

10) Kas kell on m66teriist?
- Ei ole. Kell on ajanditaja ja sellega ei

saa midagi m66ta.

11) Hinda umbes, kui k6rge v5i[s olla
pildil kujutatud raudteesild.

* Seda on v6imatu 6elda, sest pilt pole
tehtud nii suur kui see raudtee ehk pilt
pole elusuuruses.

ETr@s4!rur

Opetajate kilde
Kuurme:"Mina soolaga mdngima ei hakka."

Otsman: "Mis siin kiiib, poisid, kas mingi
lasteaed?"

Talts:"See on ilgelt hea vestlusteema." (jutt
detisest)

Ermann:"Kuule, kas hakkame sind retsima?"
Ermann: "Mul on ka suur kevad ja suur siiber."
Kuurme, "Kuumad Eesti mehed v6ivad sooia
anda kiill."

Pihlak"Kas selliste meesrega ehitame Eesti
Vabariiki? Pettus ja valekaupl"

Pihlak "Arge siin metaani kontsentratsiooniga
kiill ntiiid miingige."

Koit:"Ema jaisa istusid p6sakil."

Kuurme, "Kui meil poleks seal iileval ees O",
oleksime me siin kurud."

Otsman: "Sa oled ise peast fruktoos."
Taks: Jeeb mulje, et teile kodus siiiia ei anta."
IZrs."'Need on siis need funktsioonid, mis on
teistest. . . raskemad. (kaldastimptoodi selerus) "

Koit"Dostojevski vend suri oma elu l6pus."
Mumma:"Ma olen ikkagi m6tlev inimene...
vahest."

Pihlak "Siiski need kuramuse... vabandust,
unustasin ennast. Ma isegi kodus ei unusta

ennast."

Oeman: "Mis sinul mesilaste suguelust?"

Otsman: "Sina arened veel ja mina
Ioodetavasti ka."

TaIts:"Te olite sellel hetkel dra... ei, mitte
fiiiisiliseh."

Talts:"Ktisee oleks olnud ringjoon olnud,
oleksin ma sinna midagi muud kirjutanud,
naiteks... midagi muud."

Ermann: "Kuule sina, loom, tahvli juurdel"

Talts:"6p1lane X, sul on silmad punased
nagu jiine3el."

Talts: "Mind ei huvita, ka see
funktsioon htippab v6i ei hiippa."

Ermann: "Looder, tule siia!"

Ermann: "V6ta sussid jalast ja hakka
toole!"

Pihlak "Muidugi on see klassika, kui
mina seda juba lugesin."

Otsman: "Aga niiiid tuleb tdnase tunni
nael - kuidas inimene paljuneb."

laup dpilasele, "Minu meelest on meil
ktiLll sellised intiimsed suhted."
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