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Teist korda seda ei juhtu ehk
esimene I viirnane esimene september

Ah, oli iiks hommik nagu hommik
ikka, ainult selle vahega, et ille pika
aja pidi jiille kohutavalt vara iiles
t6usma. Suurem enamus meistei ole
kuked-kanad, kes koos pdikese-
t6u su g a t6u sevad. Ag a mei e t6 u s i me
ja ldksime sinna ttiiltusse ja pahasse
kohta, kuhu me siiski alati tahame
tagasi minna. Sestpange t?ihele - kui
te ei taha sinna minna. siis o/ete
I ihtsalt eitamisfaasis.

Giirnnaasiumi aktus toimus ikka vanas
kohas ja ikka vanamoodi, kuid ometi
oli see nii eri l ine. Polma esimese
septembri k6ne. . . Rddkis teadagi millest
ja siis veel sellest ja tollest. Saime teda, et
kaugenenevad asjad paistavad ikka
punasematena ja ldhenevad sinise-
matena. Meid austas oma kohaloluga
ka meie kirjanikut6ugu rahvastikuminister
Paul-Er ik  Rummo ise.  Tema r ldk is
samadest asjadest, aga tollest liidust ikka
k6ige rohkem. Peale klassijuhatajatele
austuse avaldamist ja viiikest vahepala
koduklassis lasti meid veidikeseks ajaks linna
peale laiali, et kella riheks taas koolis tagasi
olla.

Kuigi meie jaoks oli see pdev eriline,leidus
samapalju neid, kellele see pdev oli veelgi
erilisem. Saime endale kde otsa vdikesed
koolivennad-6ed ja nditasime neile, et karta
pole siin midagi - see ju niiiid nende teine
kodu. Mina sain khest kinni vdikesel Karl-
Oskaril, kes tegelikult on juba pdris suur
poiss (Huvitav, kas tal jiii meelde minu poolt
oma isa tervitada?). Koolimaja niihtud, algas
kodulaulu saatel aktus. Tublid abituriendid
niiitasid k6igile eeskuju k6va hddlega htimni
Iauldes ja direktor Polma avaldas muliet

oeldes, et meie kool on koguni niivana, et
on ka m66gaga koolis kiiidud. Uks noor
prefi sai aktuse ajal isegi oma esimese "viie"
kdtte. Elmo (12a) ja Kennethi (1b)duett
vaevalt kedagi kiilmaks jiittis. Aktusel
direktori ja klassijuhataja kdest saadud
ilusad vdrvfised aabitsad kaasas, mindi Poisi
juurde natuke vAhem viirvilisi, kuid siiski
ilult mitte vAhemaid koolimiitse plhe
saama. Miitsistatud t6elistel reaalikat-el oli
niiiid aeg minna oma esimestesse koolitun-
didesse peenemaid tdppisteadusi uurima.
Keemia ja fuiisika tundides 6petaja Er-
manni ja dpetaja Kuurme katseid vaadates
liiksid nii m6negi tulevase teadlase silmad
suureks ja m6te jooksma. Nendes tundides
leidus midagi k6rvataha pannemiseks.
Nii iteks kasv6i seda. et oma keemia
6petajat ei tasq drritada - katseabiline
Jevgeni 12st klassist pandi peaaegu p6lema!

Lillede asetamine Poisi kuju ette

Jah, need h6ljuvad pallid ja miniatuunul-
kaanid olid ikka tditsa vahvad. L6pp hak-
kaski juba paistma ning vdrskete kooli-
poiste/ttidrukute koolipdev sai punkti klassi-
juhataja tunniga vdikeses majas, kuhu
abituriente enam ei lastud.

|a siis ei olnudki enam kuhugi minna ning
sa said aru, et oled kolm tundi jdrjest maha
istumata tavaliselt k6rgematel kontsadel
ringi jooksnud. V6iks arvata, et see tunne
oli halb, aga ei olrrud - kohe iiidse mitte. . .
Mitmekordselt ja vapustavalt liigutav piev
oli seljataga - jiiiigu see selliseks ka meie
mdlestustes, sest teist sellist nrlemas ei ole.

Maris Meiessaar

lk. 2 - arvamus

lk. 3 - uudised

lk. 4 - Depressija

Ik. 5 - omalooming

lk. 6 - na[anurk/
frssad

Reaalikate foorum - http://www.zone.eelreaalikad

Reaali Poisi uus koduleht - http:// www.hot.ee/reaalipoiss

Spordipdev 9. septembrif
Vahelduseks toimus spordipiiev soojal ja

pdikesepaistelisel pieval. Kurta v6is vaid
kerge tuule iile, kuid need reaalikad, kes
olid v6tnud vaevaks kohale ilmuda, ei
lasknud endid sellest heidutada. Mingil
kummalisel kombel toimusid esimest korda

ka m6ned tunnid enne spordipieva.
A,Opetajad on muidu ilmselt kurvad, kui
ettendhtud arvu tunde meiega erinevate
pidustuste t6ttu koos veeta ei saa.

Liis, 12b
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t6simeeli
Uuel aastal uue hooga. Kuid hoogu on veidi vdheks

jddnud nagu ndha. Kiisimusele: "miks on koolilehel
niiviihe kirjutajaid ja fotograafe?" ei oska ma k&juks
vastata, kuid loodan siiralt, et olukord paraneb. Ma
ei vdsi kordamast, et meie koosolekud toimuvad igal
kolmapdeval kell 14.45.

Hoogu v6ib koolis kohata tublide 6petajate tundi-
des, kellele (tdnu jumalale) ka tiitleid jagatakse. Onnit-
lused ka toimetuse poolt! Samuti oli hoogu ka direk-
tori k6nes, mis s6na otseses m6ttes 6pilastel jalad alt
viis. Aktusega seoses tuleb kahjuks millegi pdrast
meelde europropaganda ja siinkohal sooviksin tdnada
kooli juhtkonda, kes ei jaganud 6pilastele voldikuid,
mis olid propaganda raames koolidele saadetud. Ja
muidugi suurtdnuka Paul-Erik Rummole, kes leidis
aega m6nekiimne abituriendi jaoks kohale s6ita, et
aidata neid otsuse langetamisel. Niitid olemegi siis liidus
- kes rahul, kes mitte. Nagu reaalikate referendum
nditas, on enamus giimnasiste vdga rahul.

Niiiid jA[b iile vaid oodata, et Reaali Poiss tasuliseks
ei muutuks, et toimetusse tulels palju seksikaid mehi
ja elu meie klaasist seinade vahelparemaks muutuks.
Paljud 6pilased on avaldanud enda arvamust koolis
kehtivate riietumisnormide kohta, kas asi on siis t6esti
nii hull? Kahjuls olen ise nii sinisilmne ja ei nde uures
riietumisnormides niiv6rd suurr probleemi kui
enamus. Miks ei v6ikski olla iiks koht, kus kiiia
viigiprikste jatriiksiirgiga? Siis on v6imalik tunda koju
j6udes ja enda mugavaid n ing s issekantud
vabaajariideid selga pannes, kui mugav on olla kusagil
mujalkui koolis.

peatoimetaja
vastutav vriljaandja
korrektor
kujundaja

Terve suve on mure hinges kripel-
danud. No ikka ei saa kuidagi teist-
moodi, kui peab ennast trihjaks rdd-
kima... Meie suur jumal ja i idol
Cadyn kartis, et leht igavals jaeb, kui
enam s6da pidada ei saa. Aga noh,
kuivaenlane minema aetud, v6ib iu
oma propagandamasina ikka toos
hoida. Vi l istlaspdevadeni ootami ne
oleks ka muidugi variant, aga mul ei
ole oma ema kannatlikkust! Niisiis
^ - i ^  ; , , , , - l ^ .
d D r d  ,  u u r q r .

Tegutsemist alustab Kristjan Mdn-
niku Vihkajate Klubi. Klubi kiiib koos
neli korda aastas: Saku, Tartu, Viru
ja Piirnu 6lletehaste aastapAevadel ja
organisatsiooni eesmdrgiks on toota
meeletutes kogustes alusetut laimu

antud isiku suunas ja pommitada
tema kodaraid k6ikm6eldavate
kaigastega (kaigaste tootmiseks
vajaliku erilise materjali leiutas
Reaali eriti salajane keemiaring juba
iiLleeilel). Alates j:irgmisest v:iljaandest
hakkab iga kuu ilmuma Reaali Poisi
erivdljaanne, mille eesmdrgiks on
kogu selle eelmainitud jama dra
triikkimine, et traditsioonid kadu-
ma ei ldheks. Kes veel ei teadnud,

r . , .  A r r  .  r

siis jutt kiiis Ollejumalast. Kui kellelgi
on probleeme minu tegemata
jiiiinud kodutoodega, siis ma toodan
selleks ettendhtud ajal KMVK
embleemiga r innamdrke ja v imp-
leid.

Anoni.iiimne

E-koolist kimnendates klassides

Meie kooli riietumisreeglitest
Nagu oeldakse: uuel aastal uue hooga,

nii siis ka Reaalkoolis. Sellel kooliaastal on
6petajad oma suureks sridameasjaks
v6tnud kontrollida Reaalkoolis 6ppivate
poiste triiksdrgi olemasolu. Iseenesest on
ju tore, kui piiiitakse 6pilastele korrektset
vdlimust anda, kuid kas ei minda liiale?

Seni kehtivad ja tdidetavad vahetusjalat,
site ja akadeemiliste rirituste ajal tumeda-
heleda riietuse n6uded on ju arusaadavad
ja vaja l ikud kasv6i  puhtuse n ing
korrektsuse tunnetuse arendamiseks ja
k6ik saavad sellest ka aru ning protestimeelr

e i  demonstreer i .  Kuid n i i i idseks on
traditsiooniks saanud ka igal hommikul
keskkooli 6pilasi korrale kutsuda puuduva
triiksiirgi piirast, kuigi ka k6ik mees6petajad
seda ei kanna. Teiseks: peaks ju tegelikult
hoopis tdhtsam olema, et 6pilase riietus oleks
puhas ja korrektne. L6petuseks arvan, et
nurisemine korraliku kampsuni v6i dZempri
all triiksdrgi puudumise pdrast on puhas
Iiialdus - mis tdhtsust on sellel, kas see
sdrgikrae sealt kampsuni ddrest paistab v6i
mitte.

Hanna Lindmde, 11"

Kiimnenda klassi 6oilaste arvamusi
sellest siigisest tocjd ilustava e-kooli
kohta on minneid. Leidus neid, kellele
internetist hinnete jiilgimise v6imalus
meeldib jakes loodavad, et selline stis-
teem nende iile arvestuse oidamise
Lihtsamaks teeb. Positiivseki Deeti ka
hinnete kii re m at teadasaamiit.

K6ige rohem pahameelt tekitas
6pilastes uue sristeemi toolehakkmise
venimine.  Veel  pdlv is  k6vast i
kriitikat fakt, et vinemad iga kell
oma  v6sukes te  h inne tese i su  i a

ouudumiste arvu vaadata v6ivad.
Sel l is t  korda soovi tat i  hoopis
p6h i koo l i  pea l  p rak t i see r i da .
Kaheldi ka selles, et kdik 6petajad
uue siisteemiga hakkama saavad.

Vaatamata k6igele oli enamus
6pilasi uue korraga n6us. Kiisitletu-
test leidus vaid paar kiimnendikku,
kes vditsid, et muudatusi selline
uuendus nende ellu ei too, sest nende
vanemad niikuinii arvutit kasutada
ei oska.

Siim T6niste

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

A h t i  P e n t

A n n e  T i i t s

R e i n  A l e v

T i i n a  T a m m i k

H e l i  S t r o o m

Tarmo  Saa re t

R e e t  E e n t s a l u

K r i s t e l  N o o d l a

K r i s t i  K o i t

M a r e l l e  S i l l a n d

K r i s t e l  S d r a k

V i l l u  R a j a

L i i l i a  K r a v t s e n k o  1 0 .  o k t .

N o r a  M a l s

K a r i n  N a a n

l g o r  K a a s i k

T i i a  L u u k

P i r e t  O t s a

A i t a  O t t s o n

E n e  S a a r

Toomas Toomra

8 .  s e p t .
8 .  s e p t .
9 .  s e p t .

1  5 .  s e p t .
1  8 .  s e p t .
2 3 .  s e p t .
2 5 .  s e p t .
2 7 .  s e p t .
3 0 .  s e p t .

3 .  o k t .
4 .  o k t .
6 .  o k t .

1  7 .  o k t .
1  8 .  o k t .
1  9 .  o k t .
2 5 .  o k t .
3 1 .  o k t .

1 .  n o v .
1 2 .  n o v .
1 4 .  n o v .

Reaa l i  Po iss
Tal l inna  Reaa lkoo l i  a ja leh t  n r .  2  (46)  ma i  2003

Kaisa  Se lde
H o l g e r  N 6 m m
Elo  Mad issoon
Jaan Va jakas

Reaal i  Poiss i lmub iga kuu mahus 6-8 lehekri lge ja on tasuta.
V6rguleht : http: / / www. hot.ee,/reaa I i poiss

Kontakt:  reaal ipoiss@hot.ee ja reaal ipoiss@uno.ee
Ta i r i  Tamme-Amje i r v  20 .  nov .

J a a k  T i m p s o n 2 9 .  n o v .
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Eurohddletusest
Tallinna
Reaalkoolis

14. septembril toimus euroreferendum,
kus eestlased otsustasid astuda Euroopa
Liitu. Ka Tallinna Reaalkoolis asus iiks
valimisjaoskond. Aga mitte sellest, vaid
rahvahddletuse m5just meie koolielule
tahtsin ma m6ne sSnaga meenutada.

|uba esimese koolipdeva aktusel tuletati
meile siis veel kahe n[dala perast toimuvat
hddletust meelde. ]iirgnesid kaks esimest
koolinddalat, kus lisaks kooliga taasharju-
mise k6rvalt tui ka m6elda. mis otsus teha.
Need, kel hdtiletamiseks vanust liiga vdhe,
v6isid vaid loota, et nende eest tehakse pa-
rim valik. Kuid need, kes 14. septembriks
18 aastat vanad, pidid nii enda kui ka k6igi
iiejdinud eetlaste tueviku otsustama. Nii
m6nigi m6istis just neil kahel viimasel
niidalal, kui tdhtis otsus tal teha on.

Kindlasti oli selle otsuse Iangetamisel m6ju
ka koolil v6i 6igemini 6hkkonnal, mis seal
valitses. Meeldiv oli ndha, et Reaalkooli
6pilased pidasid diskussioone, mirte ei
langenud m6tetutesse vaidlustesse. IJldise
pildi Reaalkooli giimnaasiumiklassides
valitsevast arvamusest andis 8. septembril

uudised
toimunud hldletus. Tagantjiirele v6ib
oelda, et see langes referendumi tulemus-
tega peaaegu kokku.

Kulminatsiooniks oli eurodebatt 12. seo-
tembril. Kas Silver Meikari ja Argo Loo
m6ttevahetus kellegi arvamust sel hetkel
veel m6jutas, on kiisitav. Kuna siiski soov
selline iiritus meie koolis korraldada tuli
Spilaste endi poolt, siis oli n[ha, et antud
kiisimusse suhtuti ddrmise t6sidusega kuni
viimase minutini.

Otzus on tehtud, kuid v6itnud on kokku-
v6ttes k6ik. Oma arvamuse kujundamiseks
oli vajalik tutvuda vastavate materjalidega,
need ldbi tootada ja omad jdreldused teha.
See kogutud informatsioon tuleb Euroopa
Liidus olles ainult kasuks. Lisaks m6eldes
abiturientide, aga samas ka k6igi kirjandeid
kirjutavate kooli6piaste seisukohast, on
jirgmist poliitika- v6i iihiskonnateemalist
kirjandit lihtsam kirjutada.

Taavi Vaikjdrv

Reaalikas vallutab maailma
|uuli alguses (4.-15.07.2003) kdis Eesti

keemikutest oliimpiaadikoondis Ateenas,
Kreekas rahvusvahelisel keemiaoliim-
piaadil. Uks v6istkonna liikmetest Kaur
Adamson, kes k'iib sellel aastal 12.a klassis,
t6i meie koolile tildse esimese h6bemedali
maailmaolitnpiaadidelt. Kogu v6istkond oli
erakordselt tubli. Vladislav lvaniStSev tee-
nis kulla, Aaneli Kruve jafevgenia Tamjar
aga pronksid.

Kreekas osales kokku 232 giimnaasiumi-
Spilast kuuekiimnest riigist. Oliimpiaad
koosnes kahest osast: teoree ilisest ja prak-
tilisest. Ulejaanud aeg anti vOistlejatele
Ateena ja selle iirnbrusega tutvumisels. Toi-
musid ekskursioonid ja korraldati pidusid.

Kuidas aga j6udis Kaur tippu - rahvus-
vahelisele medalile? Eelk6ige raske td6 ja
vaev. Huvi keemia vastu tekkis Kauril juba
8. klassis, kui olid 6pitud esimesed reakr-
sioonid. Ktirnnendasse klassi astudes oliooisil
juba siht silme ees - hakata p6hjalikumat
keemiaga tegelema. Ettekujutuse, kui ras-
ked iilesanded rahvusvahelisel keemia-
oliimpiaadil tegelikult on, sai Kaur alles 1 0.
klassi l6pus. ]a siis hakkas ettevalmistumine.
Koolipink nii k6rgele ei vii, teha tuleb vdga
palju iseseisvat tood. Kurb on t6deda, et
eestikeelsed materjalid k6rgema keemia
vallas praktiliselt puuduvad. Seega 6pib
Kaur enamasti inglise, harvem venekeelse-
test materjalidest. K6ige parem 6ppimisviis
on aga abituriendi meelest paar korda aastas
toimuvates treeninglaagrites Tarnrs, kus iiLli-

kooli lektorid loenguid peavad ja katsumus-
teks ette valmistavad. Seal tegelevad vennad
|asper ja Kaur nddal aega jiirjest umbds 14
tundi oopdevas k6rgkooli keemiaga.

2002. aasta l6pus algas Kauri tee Kree*
kasse. K6igepealt tuli l[bida kooli- ja piir-
konnavoorud, edasi vabariiklik oliimpiaad,
valiklaager ja Balti oliimpiaad Riias. Ldtis

Eesti v6istkond [ilemaailmsel keemiaoltimpiaadil pdrast autasustamist:
iilemises reas vasakult Jevgenia Tamjar, v6istkonna kreeka giid ja Anneli Kruve,

alumises reas Kaur Adamson (vasakul) ning Vladislav lvaniStiev

oliimpiaadil neljast paremini osalenud Eesti
6pilasest moodustati v6istkond, kes s6itis
Ateenasse. Tagasi tuli Kaur Adamson juba
h6bedaga.

Kaur ise on oma saavutustega rahul, kuid
ei salga, et tuleval aastal on eesmiirgils kutd-
medal.

Margit V.
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K6lgl naadc depnessllYld, ilhhegcl
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uus f,ntenmatsf,onaaIme depnessfiilvme

Kallid koolikaaslased! |6ulud ei ole enam m[gede taga. Tahaksime panna teile stidamele,
et ettevalmistused ei kannata enam oodata. Sestap kiilastage meie vabariigi arvukaid
ostukeskuseid valmistamaks r66mu liihedastele. R66msaid saabuvaid j6ule soovib
,,Depressija" lustakas kollektiiv. D

Ilmateade: Raske kivi on meie siidamel, raske
valik on meie hingel. Mirke oleme mdrganud,
tunde oleme tundnud - nemad ripuvad peenetel
keeltel, mis kipuvad murduma. Tunnid olgu
tarkuseks. Mlrgid olgu selleks, et hoida pimedaid
k6rval ohtlikelt radadelt, et hoida noori langemast
kuristikku. Veel enamgi olgu nad t[itmiseks -
tiitmiseks kdhklusteta. Me kiisime. Me k6hkleme.
Me seisatame - siida kdsib astuda k6rvale
viiramatult teelt. Tee, mis peaks meid k6rgemale
kandma, viima teadmiste juurde, on suletud. Kas
saab stidame hnlil olla vdetim silmade sunnist?
Arge sundige meid valima! Kiskuge maha need
6elate viiped, mis kannavad meid kaugemale
tarkuse igavesest Sndsusest. D

Kuriad viidad: Neljandale korrusele ei luba

Kokanduskiilg: Praekartulid
T[na rfliigime praekartulitest. Esmalt siis ained, mis

tolle eine valmistamisel marjaks ira kuluvad. Portsjon
iihele: 3 keskmist kartulit, 2 kiitislaugukiiiint, 1 sibul,
soola,6li, sinki, juustu, 1 muna. Kolmviimast ei ole ilm-
tingimata vajalikud, kuid annavad roale kindlasti mekki
juurde. Peske karrulid korralikult puhtaks ja viilutage.
Viilu paksus soovitavalt mitte iile 2 mm, asetage pannile,
lisage veidi 6li, hakitud sibul ja sink. Ktipsetage hoolikalt,
segades rooga, kuni kartul kena ja 16hn meeldiv. Lisage
peenestatud kiiiislauk, soovi korral lahtiklopitud muna

Ilrieiutg Lebi lume sahisedes
r t t

oli teel miru rundi
uaba tahe, ei mingit sundi
Itikkas lund, rajas teed
kuni saabusid keuadised sulaveed

mdddub pdev mcicidub cici
ei tema risti ette ilciri

Ioojub pdike, Iooja ldeb,
m66dab sihti sirget hricivel
juba silmab - jdrgmist kurui ndeb
kuid siis, just siis see kuri rcicivel...

ja riivitud juust. Kui valmistate
rooga kahele, siis: 6 keskmist kar-
tulit, 2 sibulat, soola, 6li, sinki,
juustu, 1 muna. ,,Depressija" toi-
metus soovib meeldivaid maitse-
elamusi ja head isu! D

koor
vi i l(Zmm) (lmmi
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some mi!'ht not fir me, some not you . Ja Raitter Kiingas) poolt loetud 

tt":' 
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we are aligreat at something still ' kirjanduse-t o.riroili.t" artiklitena. nii enesestm6istetavalt, et ei peawajalikuks

we 
"ll 

warit grearness, thats iust ill . Lopukl4andi kirjutas Rainer Kringas isegi p6gusalt puudutada seda, kas selline

Some go ,t^i"r^"y seeing them . tob-t" ;a rarin (0.d" 9sl" pu.rktile. runne v6i ndhtus ijidse eksisteerib. Lugedes

theyaielikeus,tleyjusipretend ' Hetkel ei opi neist kumbki'kahjuks vasardab peas kogu aeg ootus: millal see

celebritier"."p"opi"too' ] ki4anduseeiialal. 
- -' '----- p6him6tteline pessim-ist mulle ndkku

they are tike me 
"rrd l.rrt 

like you . naerab ja teatab, et tegelikult on armastus

theieople need to chill, relax . m6ttetu tunne, niisama m6ttetu kui elugi.

c",rsestresscankil l,youatlknowthat : CamUS - 20. Saiandi 
Kuid seda ta ei,tee, mis tekitab t6sist

- - ---J kummastust.Kuidassaabinimene,kespeabwe all have talents, that you know
just utilize them, dont just say wow . SUU1 im af maStai a 

inimeksistentsi naeruvddrselt tobedaks, nii
you cold be stars but tick the need 

---- - --t -- kindlalt uskuda inimlikku armastust?
youfeellike ordinaryseedr I Camus on kirjanik, kes teeb lugejale Klsjuurestekstpaneblugeja,kesarmastuse

ihatgrowwhenplantedtosameheight . raskusteta selgeks, k;i ;;;,;,?';; olemasoluskahtleb, tundmaendtdieliku
i beg you ask yourself just why " 

: inimeksistentr. f" r""a"t r 
".""a" 

ii*r"r. idioodina'
you need to think so you cold see ka k6ige paadunumat optimisti. Lugedes Nii kindlalt saab armastusse uskuda
society is killing me . Camus ' "Katku", veendute ise, et elu ongi inimene, kes on seda ise kogenud. Camus ei

Td y9n and everybody else . m6ttetu rabelemine. ole kirjanik, kes riiiigib sellest, mida ta ei
i think it will move to past tense . Te v6ite olla rahulik kodanik m6istlikus tea-, ja veelvdhem on.ta m"rs, kes rdiigiks

:fJitr,"li:rJilff;;1ifli?".n",. 
. linnas, kuid katk tabab ;;td ;"-il;; sellest, millesse ra ei usu. camus on suur

don,,hinkwh",i;;;";;il;il;; i llHr:;:r$lul*';:1,*:lu* ::ft:t3illfff,:,5&tu,h:""nffi*:
just free your mind and raise your_head . 

,rahet, f."i fr"^ i"i-""" i;;i.;;il;;;; romantikutele) selle iile, kas armastus on
just have some courage,,soon you'll see . kui m.ttekalt ol"t" o-" 

"Lr;il;;ir"dil. 
olemas. Ta lihtsaltrddgib, milline armasrus

that Sreatness rs rnstde aI-[ thee 
Jiiiite katku ja suret" a.r. Nii tft,rnJ;".;;gi. on. Ta ei esita kiisimusi, peaaegu ei

fchorus] I Misming*"ru.!ty--1"".0,..'*", 3J*ffif"ilLt"1""""'' 
rema esitab

Wehaveseengreatness ' et mees, kes pii i iab lugejale kahesaja
so we think 

- 
: lehekiilje vliltel selgeks teha, et elu on Uskuge mild - see mees on 20' sajandi

weseerhestars . mottetu, ei kahtle"hekekski selles, et suurimarmastaja'

buttheyjustblink . armastusonolemas.Taraiigibarmastusest Karin K6rda, 12"

thenfaieawayand.dontremain : 
---o--- - ---*--"* 

iaanuar2003
buta l lo fusareheretostay .  T)

aboutthatchorusbitfewword, . 
Kemarque

:*::T,*Hi1:'^'::il'i:"',:":"" : alkoholitootjate mdrkamata potentsiaalrne spoulgnr ls a passlng thrng
to get there you might rap or sing . Tundub, et euroopalik alkoholipoliitika Tubakafirmadki leiaksid sellesr teosesr
but you will lose it, just know that ' on tasapisi j6udmas ka Eestisse. Alkoholi- ja kindlasti nii m6ndagi, sest ka sigaretid, mida
youwon'tbehelped.bywhit-epimphat . ttbakaioofatev6imalusedomakaupaava- peategelased toribavad, ei ole mitte
or so-me strange clothes that M| wore hkult reklaamida on viimasel alal o'luliselt suvalised, vaid kindla firma roored.

fi:liH,'ff:"'4i119,tj::i: : :i;ffi1:ti:llt%:"T'*i#**H,Tff; ,5i:[,:T*T,l;:st":il.Jfr.rnl1get confidence and have your way . to<itada simanimelised tikud, vdgijookide luge;ale raamatu viimasel lehekiiljelifgod can help then so be it
dont have to have an instant hit 

' valmistajadP"""ld 
3.g".l,uppima telereklaa- aserseval alkoholi- v6i tubakareklaamil,

t$j;ilfit5x;'J111:,:iiT' : il:]':fii"'lT15ii"",Iffi:Xl;lllli^* ft1ilX,1,X-;,::,H#,';T,Hf,"i,'Jl
yo, orrty have to live your life . Alkoholitootjad, unustage see Kolgata tee, algatas terve rea huvitavaid siindmusi pea-
jrrrt *oit, have fun and get a wife ; 

mida teil siiani on nii palju kordi tulnud ldbi tegelase elus. Reklaam raamatu l6pus alan-
ihat makes you happy, w"ell thats great . 5ii^' 

ja reklaamige oma tooteid ldbi daks kindlasti nende hindu, muutes teosed
dont hear the people'*hom yo' j"t. . kirjandusel ' 

taskukohaseks ka m6nev6rra vaesematele

cause greatness comes in many forms 
' 

Selles osas on lausa eeskujulikud Erich raamatuhuvilistele.

goonandjuststanduptostorms . Maria Remarque'i raamatud. Pea k6igis Muidugi v6ib siin tekkida huvitav
dont get too down or take the shit ' neis moodustab joomine ja suitsetamine situatsioon - piisavalt "alkoholilembelisi"
justlearntofight,abolishit . tahtsa osa kogu teosest. Teoses "Arc de raamatuidlihtialteijdtku.Sellisesolukorras
cause then you know that you are strong . Triomphe" ("Triumfikaar") mainitakse vi- peaksid kangete jookide valmistajad
and character will last you long ' hemaltviitteist eri alkoholimarki, mille hul- pocirduma meie aja kultuskirjanike poole
and theres the greatness thats for real 

' 
ka kuulub ka eesti viin (kusjuures teose iiks - meie aja suleseppadele ei valmistaks Viru

be proud, stand up, dont smoke or steal . peategelastest nimetab seda parimaks oma- Valge v6i Saku Originaali m6ningane

fch^-,ot 
' suguste seas). Omamoodi kangelaseks t6u- esiletdstmine krill kindlasti mingisuguseid' 

seb aga 6unabr[ndi calvados, mille esi- probleeme.M6istlikutasueest, loomulikult.
For final words the time has come . nemis-kordi on v6imatu kokku lugeda isegi i.tii ol"k, jiillegi tabatud kaks kdrbest rihe
just make a choice not to be scum ' kuue kde s6rmedel. Calvadost kiidetaki-e hoobiga jkasrisaaksid nii alkoholitootjad
go on, stay strong no matter what ' 

niiv6rd, er romaani l6ppedes tekib lugejas kui kiianikud.
justliveyourlifeandtrustyourgut . p""""g, vastupandamitu tahtmineieda
dont take the shit or deal iiout 

" : fi-;::;,:::,#i::l:':;.:iuL'rr'E 
)Eud Rainer Kiingas, 12'

be proud, stand strong, dont srart to shour. 
70-kraadist viigijooki mekkida' jalrr 2002



Kuidas v6ib v6rrelda
1. Eesti keel tuleviku ajavormi eesti ja

inglise keeles?

2. Frttisika Mis oli Newtoni eesnimi?

a Djr-jt-^r+^^ Mida tiihendab vdljend
5, fitlglKatrse_ .  ̂ _ - o - - * . * , , , p u m p a m a , , ?

4. Ajalugu Millal maailma lSpp tuleb?

6ppeaine Kiisimus

Reaali Poiss, oktoober 2003 6

Vaike Jiiriloo Nora Mals

(voi dukal t) Eesti keeles
DuuGuD rule'rKr.lvorm: 

Pikkuse jdrgi ehk?

Si lv iSoovik

; i r  r  - . rUksk6ik, vormilist vahet pole, vahe
on sisus.

Isaac oli eesnimi.

Kiied paned maha ja kiite j6ul t6stad
iiles end

Ma loodan, et seda ei tule.

"Elagu elu" v6i "elu on ilus" v6i
midagi taolist.

Ei tea, ei saa arrt Qrcale uasfitse teada
saamist: Laabanit ma pole lugenud,
ei hakka kunagi lugema ka.)

Ei vaadanud telesaate l6ppu, leksin
magama. Vahepeal oli iile 70
midagi, pead ei anna.

voronaarne, KolK neeo on
tihepikkused.

Vaat nii loll olen kiill bioloogias, et
ei teadnudki, et nad nutavad.

Kas barokk polnud mitte enne?

5. Prantsuse
Keel

6. Kigandw

7.
Ohiskonnaa-
pefiE

L Bio-
Ioogia

10. Kuttsti-
ajalugu

Mida tiihendab "c'est la
vie!"?

Kelle vaimusiinnitis on
Rroosi Selaviste?

Missugune oli l6plik
protsentide seis Eesti
eurohdiletusel?

Miks merikilpkonnad
"nutavad"?

Kumb oli enne * re-
nessanss v6i barokk?

Isaac Newton oli see, c-
ga.

Issand, ma ei tea...
kdtek6verdusi tegema?

Ei tea, v6ib-olla ei ftle.

"Elu on niisugune"

Pole aimugi.

66 ja 33 millegagi

V6rdhaarsega, ma ei
tea.

Ei tea, pole t6esti
aimugi.

Vist Charles

V6ib-olla kitek6verdusi
tegema?

.nur me oleme selre Kera
lbplikult iira lagastanud.

"See on elu"

Vdga naljaka vaimu.

-670/o 
<> 33o/o

V6rdrnrkne

Et pu}astada silmi.

g. Maremaa_ Kolmnurga kaks sisenurka
., 

-- ' --  
on kumbki 60 kraadi, missu-

aKa guse kolmnurgaga on tegu?

Renessanss ol i  enne! Renessanss

Vastused : 1. Ei v6igi, eesti keeles puudub
eriline "tuleviku" ajavorm.2. Isaac. 3. Klite-
k6verdusi tegema. 4.Eitea.5. See on elu!
6. Ilmar Laabani (Eesti kirjanik, 11. XII
1921- 29. XI. 2000) 7. Poolt hdiiletas 369
611 inimest ehk66,92o/oning vastu 182719
inimest ehk 33,08o/o. 8. V6rdkrilgsega.
9. Merevetikaid siiiies neelavad nad vdga
palju merevett ning ,,nutavad" soolaseid
pisaraid, et kehasse kogunenud liigsest
soolast vabaneda. 10. Renessanss (15.-16.
saj.) ning seejdrel barokk (16.-17. saj.)

6petajaid kiisitles Liis, 12b

Opetajate utfemisi

Muuseas, "sitaks" ei ole epiteet, vaid
olukorra kirieldus. - Koir

Ah te pdrakad, kiill on naljakas.- Amjtirv

Loogil ine, i lgelt loogil ine. - Talrs
(tdendosuse kohta)

Titekari, mitte abituurium. * Otsman
TOId - hobumootoriga vanaaegne auto

(tarkus m a te maa ti katunn i st)

Naerundgu
fiii isikas

l )  Joonistage voolur ing k lemmide ja
pooliga

2) Lisage vastavad fliiisikalisi suuruseid
tihistavad tdhed

3) Mlirkige,
vooluga

. : : . . .  :  . .  . . : t - . . . t . ' : r 1 l : . , - - . :

et tegemist on vahelduv-

r'-\J

4) Niiidates niirid voolu liikumise suuna,
on tore naerundgu olemas.

Taavi Vaikjdrv


