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Seifsmendal novembril kogunes killuke
Reaali perest omavoliliselt pimedasse saali,
et liita end l6puks ometi rihfseks tervikuks.

"Olen seda pdeva juba kaheksandast klassist
oodanud": Piret (11b). Seitsmendal novembril see
kauaoodatud piiev kiitte j6udiski. Lipsustatud ja
eelmisel aastal auga miitsistatud salkkond noori
realiste suundus vanalinna paekivist ktilmade
miiiiride vahele, pimedasse saali, et ldbi viia Reaal-
koolile omane, igip6line rituaal. Nimelt sai 120.
lend endale s6rmused.

H6bedane liiikiv ehe on tiks uhkemaid Reaal-
kooli siimboleid. Tdnu sellele, et v6imukandjad
Eestis on eestlased, saame me rhiikida s6rmuste-
peost tdiesti avalikult ning isegi triikis6nas. M6ned
kiimned aastad tagasi oli s6rmuse kand-
mine, mis veel tseremooniast rddkida,
rangelt keelatud. Kuid ega realist loll ole,
asjad said aetud "p6randa a11". Tradit-
siooni osaks on siiani jddnud pime ruum
ja v6imalikult vdhene informatsiooni
levitamine tseremoonia kohta. Nii on
siiilinud veidi "p6randaalust" h6ngu.
S6rmuste traditsioon on pdrit juba vene
ajast, mil keelustati kooli mirgi kand-
mine. Nii ei jiidnudkimuudriie, kuiteha
salal'a s6rmus. Punkt Reaalkooli siimbo-
liseeriva mdrgi alaosas on tekkinud esi-
meste s6rmuste valmistamise praagist
ning alles hiljem on hakatud selle lisan-
dikese kohta legende vdlja m6tlema.

S6rmused hrnastatud ning loodetavasti
igaveseks s6rme ltikatud, jiitkus pidu
Bikers Pub-is, m_is l6ppes varastel hom-
mikutundidel. Ohtu edenedes m6istis
aina rohkem realiste s6rmuse maagilist
m6ju. Kuidas saab nii v6ike asjake ini-
mesi nii k6vasti kokku liita? Pidagem
nriiidsest meeles, me ei ole enam ano-
niiiimsed, tuleb hakata kdituma s6r-
musele vastavalt.

Kaisa Selde
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Oliver Ndds ja Katrin Topp
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t6simeeli Kooli si.innipdev
On reegliks kujunenud, et kui ollakse

tubli ja k6ik liiheb viiga hiisti, on ka uhkus
kiire nrlema ning selle viimasega minnakse
tihtipeale liiale. Ntiiid on siis kord meie
kooli kies.

Sisuliselt oleme me tdnu oma tulemustele
juba ammu ktillaltki k6rge taseme saa\.u-
tanud, niiiid aga oleme uhkust tdis ldinud
ja piiiiame v6tta viimast ka vormilisest
kiiljest. Kui enne olime tuntud iile linna
kui viga heade tulemustega, samas vAga
liberaalne kool, siis niiiid, meeldimaks
meist k6igist nii kaugel istuvatele Haridus-
ameti onukestele, oleme hakanud viimse
piirini ajama oma akadeemilist vdlimust ja
kombeid. Ikka ja jiille on kuskilt kuulda
,,hoiame Reaalkooli taset!" justnagu me
seda alandada tahaksime. Me k6ik oleme
oma kooliiile uhked ja veeluhkemad selle
iile, et meie koolil nii hea maine on. Ent
kui me enne olime oma edukuses tagasi-
hoidlikud, siis niiiid oleme sele t6tnriilbeks
muutunud ja taolist uhkust oma hinge ja
siidamele ktill ei tahaks.

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

peatoimetaja
vastutav viiljaandja
korrektor
kujundaja

29. septembril tdhistas me kool taas
siinnipdeva- jiirjekor:ras juba 122. Peris
vana me armas teine kodu juba.

Tegelikult moodus see n6nda tdhtis
pdev  me ie ,  6p i l as te ,  j aoks  nagu
eelmisedki - tordisoomise tiihe a1l. Nagu
eelnevatelgi aastatel, pidi iga klass tegema
tordi ja neid soodi siis kerges vihmasajus
kooli staadionil. Enne aga muidugi
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m6ista kuulas ime kool ipea k6net  ja
autasustati ka oliimpiaadide tublimaid.
Uldloontes oli ju tore. Noortele realistidele
kohale toodud batuudist tundsid samuti
r66mu ka vdhe vanemad ning l6bus oli ju
k6igil. Sai tundidest ju varem minema ja ka
torti kdigele lisaks. Niisiis ka minu poolt
palju-palju 6nne takkajiirgi!

Mari-Liis Suurorg
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Kaisa  Se lde
H o l g e r  N o m m
Elo  Mad issoon
Jaan Va jakas

Matemaatik a6pettja Kaasik:

Missugust eesmirki tdidavad Teie arvates
esimesel korrusel asuvad klaasuksed?

Arvatavasti on uksed m6eldud paliundus-
aparaadi kaitsmiseks.

Kas klaasuksed peavad tagama ka 6petajale
privaatsust?

Minu arvates mitte!

On Teil olnud seoses nende ustegaprobleeme?

Ei ole.

Mida Teie meelest arvavad nende uste kohta
6pilased?

Ma arvan, et nende jaoks tdhendab see
Iiibikiiimise piiramist.

Teie isiklikarvamus.

Kui paljundusaparaati ei oleks, siis neid uksi
minu arvates poleks vaja

Kui paljuv6isid need uksed malista?

Ei tea.

Nende kahe 6petaja intervjuust jdreldan,
et uksed paigaldati eelk6ige siiski paljundus-
masina kaitsmiseks. Sellised seadmed v6ivad
maksta l ig i  100 000 krooni ,  seega on
paljundusmasina kaitsmine igati 6igustatud.
Samas v6iks ka masina kuskile dra t6sta,
kuid ilmselgelt pole lihtsalt selle jaoks kusagil
mujal ruumi. Kiillap soovivad 6petajadki
pisut pdvaatsust. Kui need ldbipaistvad
klaasist uksed neile seda pakuvad, las nad
siis seal olla edasi.

Eva Veski
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3 .  d e t s e m b e r
9 .  d e t s e m b e r
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Need salapdrased uksed...
K6ik, kes meie koolis korragi kiiinud,

on mdrganud esimesel komrsel asuvaid
klaasuksi. Et leida vastust krisimusele,
miks nad sinnapaigutati, krisidesin kahte
6petajat.

Emakeele6petaja Aavaste:

Mis eesmdrki tiidavad esimese korruse
klaasuksed?

Olen aru saanud, et nad peaksid kaitsma
6petaj aid j a paljundusmasinat 6pilaste
eest.

Kas need uksed peavad/pealsid tagama ka
6petaja privaatsuse?

See oli vist riks eesmdrk.. lah..

Kas Teil on olnud seoses nende ustega
probleeme (nt. 6nnetusi vms.)?

Onnetusi pole olnud. Probleemiks on
see, et unustan ukse kinni panna ja vahel
ka avada, seet6ttu on esinenud vdikesi
p6rkumisi.

Mida Teie meelest anavad nende uste koha
6pilased?

Ma arvan, et 6pilased ei usu selle ukse
vajalikkust ning ndevad selles oma
6iguste kiirpimist, kuna nad ei saa
kasutada seda koridori osa.

Teie isiklik arvamus uste kohta.

Arvan, et need pole vajalikud, pigem
hiiirivad.

Kui palju^v6isid need uksed Teie arvates
makstd

Ei oska kommenteerida.

Reaali Poiss ilmub iga kuu mahus 6-8 lehektilge ja on tasuta.
V6rg u leht: httpz / / www. hot.ee,/reaali poiss

Kontakt:  reaal ipoiss@hot.ee ja reaal ipoiss@uno.ee
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Intenrjuu Gunnar Polmaga usutlus
1. Miks tabas meid septembris kooli tulles
iillatus uue riietumiskorra kohta?

Ilmselt seet6ttu, et 2002/2003 6ppeaasta
l6petamise tuhinas ei teadlrrstanud enamik
6pilasi muudatust kooli kodukorras, mille
kooli 6ppen6ukogu vastu vdrtis kevadel
2003. Direktsiooni otsuse kohaselt tunrrs-
tati uut kodukorda klassijuhatajate kaudu
k6igile 6pilastele. Kooli kodulehel ripub ko-
dukord iileval alates selle vastuv6tmisest.
Riietuse osas on uue kodukorra s6nastus
jdrgmine.

Koolis kui akadeemilises osuluses on 6pilone
puhlah fa korrektseh rirdes; I.-5. klassi opilas-
lele on kohustulik koolivorm: kooli logoga polo-
scirk fa kampsun. Gtimnaosiumioslmes kanna-
vod poisid lriikscirki v6i kooli logoga poloscirki
ia selle luurde sobivaid riietusesemerd. Reaal-
kooli 6pilone ei kanno keha polfastavat riietusl
ega /iiga silmalorkavaid ehteid.

2. Mis on selle uue korra eesmdrft:?

Seoses kooli renoveerimisega 2000. aas-
tal muutus oluliselt kooli interjocir ja see tin-
gis selge viite meie ajaloost ja traditsiooni-
dest nrlenevale riierusstiilile :

Koolis kui okadeemilises asuluses on 6pilone
puhtoh la korrektselt riides.

Nagu elus ikka, v6ib iga lauset, mis pole
tiheselt t6lgendatav, m6ista mitmeti. M6is-
tetaksegi, eritikui ei m6testatav6i ei zuudeta
lahti m6testada varjundit, mida annab sellele
lausele viide meie koolile kui akadeemfisele
asutusele. Seega on uue, praegu kehtiva s6-
nastuse eesmhrgiks tipsustada m6istet
"korrektne riietus" ning kindlustada seeldbi
Reaalile traditsioonide ja akadeemililise
kultuuriga 6ppeasutuse imagot.

3. trGs on lootust, et see eesmdrk t'iitub, kas on
toimunud positiivseid muutusi?

Mina olen lootusrikas ja arvan, et seoses
meie giimnaasiumiosa poiste valdava sdrgis-
tumisega on meie kooli riietuskultuurmuu-
tunud akadeemilisele 6ppeasutusele vasra-
vamaks. Vdhemalt gtimnaasiumiosa on vd-
hendanud kooli riietumispildis diskotelsa-,
hipp-hopp- ja dressiinimesre osakaalu. Loo-
tus on, et ka giimnaasiumisse piirgiv p6hi-
kool selgest vihjest aru saab, autoriteetidele
toetub ja oma arusaamu meie koolile oma-
sest riietumisest korrigeerib.

4. Kas koolivorm on kavas sisse viia ka kesk-
kooli osas (kui jah, siis millal orienteeruvalt)?

Kui te ktisiksite pelgalt minu arvamust,
siis mina peaksin seda tugevaks ja m6istli-
kul<s sammuls, kuna ka praegune kodukor-
ra s6nastus tekitab pingeid nii tiiitmise n6ud-
jale kui ka tiiitjale. Nditeks osa meie gtim-
naasiumi noormeestest t6lgendab akadee-
mfist korrektsust nii, et kasutab oma (ruu-
dulistvoilillekirjut?) triiksiirki lehviva kidina
maikashrgi peale visatuna v6i on matnud
selle k6rge kaelusega kampsuni v6i dressi-

pluusi meenutava riietuseseme alla. Samuti
tekitab praegune s6nastus ebak6la titar-
laste riietuskultuuri akadeemilisusn6ude
suhtes. Kui poiste puhul on veel mingisugu-
negi juhtnobr olemas, siis tiidrukute osas
see sisuliseh puudub. Kooli direktsioon koo-
livormile iilemineku detailplaneeringut
teostanud pole, v.a. see, et jdrgmisel aastal
rakendub kooli kodukorras sisalduv koo-
livormi kandmise n6ue ka 6. klassi kohta.

5. Miks on koolis hommikuti suhteliselt iahe,
kui mitte lausakiilm?

Meie kooli temperatuuri hoidmine toi-
mub automaatikJabil. Hommikuti on ia-
hedam seet6tnr, et oosel ei tciota kooLi kiitte-
siisteem tdie v6imsusega. Tubli panuse kooli
soojusbilanssi lisavad 700 kooli j6udnud
6pilast. Siiski ei maksa arvata, et Reaal teeb
panuse realistidest kiirguvaie kehasoojale -
oktoobris tarbisime linna soojusv6rgust
75 MWh (ca 30 000 krooni eest).

6. Kas on lootust olukorraparanemisele?

Kooli soojajuhtimine toimub jiitkuvalt
automaatrefiimil, mille sisendkdsuks on hoi-
da hoone temperatuur alates kella 8.00-st
20 "C juures. Ventilatsioonisristeemi ja kiit-
tesiisteemi ehituslike kitsaskohtade t6tnr on
m6ned ruumid automaatikale allumise suh-
tes pehmelt oeldes "tujukad", nditels direk-
tori kabinet ja arvutiklass. Vastavalt rahul-
olematusele on kooli majandusjuhataja ot-
sinud probleemile ka lahendusi, nditeics on
eri aegadel tbble rakenduvate ventilaato-
rite sisseli.ilitamine viidud keskmiselt tund
aega varasemale ajale.

7. Mils Teid eelmisel niidalal koolis ei olnud?

Viibisin Iiri Vabariigis ja P6hja-Iirimaal
seoses tooHhetusega, mille eesmdrgiks oli
tutvumine Iiri hariduseluga. Minuga koos
olid peamiselt nende haridusasutuste juhid,
mis on olnud edukad Tallinna Haridusameti
kvaliteediauhindade konkurssidel.

8. Mida see kvaliteediauhind endast kuiutab?

Selleks, et lahti m6testada s6nu "kvali-
teediauhind" ja "kvaliteet" organisatsiooni-
iuhtimise kontekstis, tuleks ldbida terve
TQM (nn. To ta t Qua I iry Managem en i i teoo-
ria) koolituststikkel - liihidalt cieldes tii-
hendab see juhtimissristeemi, kus iga kruvi-
ke on paikaloksunud eesmdrgi nimel anda
hdsti kvaliteetset toodangut. V[he sellest,
TQM-i p6him6tteid jdrgiv siisteem peab
olema loodud iseennast tdiustavaks. Loo-
mulikult on see ideaal, pigem m6ttelaadi ja
teekonna kui tegeliku teostuse kiisimus.
Kvaliteediauhinna saamine on organisat-
sioonile nii sisse- kui vdljaspoole suunatud
tunnusmdrk sellest, et tegemist on kvali-
teetse ja arenguv6imelise organisatsiooniga.

Alates 2001. a. korraldab Tallinna Hari-
dusamet linna haridusasuflrstele kvaliteedi-

auhinna konkursse. 2003. a. kevadel omis-
tati Tallinna Reaalkoolile Tallinna Haridus-
ameti Kvaliteediauhind Hdsti Juhitud Koo-
lide kategoorias. Sellele eelnes mahuka ra-
porti taitmine, kus pidi ndidete varal kirjel-
dama k6iki meie koolielu tahkusid. Doku-
ment valmis paljude inimeste iihises tdds.
Suurima toci tegi dra I-II kooliastme 6ppe-
alajuhatajaJaana Roht, kes viimisdes kogu
raporti ka i.ihtsesse vormi. Loen auhinna
saamist suureks tunnustuseks kogu Tallinna
Reaalkooli kooliperele ja mul on ka$u, et
kool sedaiihtse perena ei teadvustanud, ku-
na auhinna omistamisel oli kooliaasta juba
sisuliselt l6ppenud, stigiseLs teema oma ak-
tuaalsuse kaotanud.

9. Kas on l?ihiajal(-aastatel) koolielus suure-
maid muutusi oodata?

Kool on konservatiivne organisatsioon ja
jdrsud muutused v6iksid koolielu destabi-
liseerida. Samas ei vdlista see, et suiuvalt ei
v6iks toimuda suured muutused. Arvan,
et mitmete muutuste veskid, mille mdju
ndeme alles aastate parast, on hetkel iuba
jahvatamas. Nditeks koostati Reaali f . i<lass
sel aastal esmakordselt tervikuna tilelinna-
lise konkursi tingimustes, kooli giinnnaasiu-
miastme 121. lennu komplekteerimisel la-
hutati lisakursuste valik lahti klassikomplek-
tist - s.t. s6ltumata sellest, kas 6pilant6pib
A-, B-, v6i C-klassis, on tal v6imalik v6tta
lisakursusi matemaatikas, flirtisikas, majan-
duses, drikeeltes ja infotehnoloogias. Sellel
aastal viidi esmakordselt p6hikooli amet-
likku tunniiaotuskavasse sisse an uti6petuse
tunnid (siiani toimusid need ringitci-o vor-
mis) ja paika on loksumas anrrti6petuse
terviklik 6ppekava. Esimesi samme teeb
rahuloluuringute siisteem, mis annab 6pi-
lastepoolset tagasisidet siin opetatavate 6p-
peainete sisutiheduse kohta. Soovi korral
v6ite siia ritta sobitada ka n6uete tdpsusta-
mise kooli kodukorra osas.

Kujutan Tallinna Reaalkooli ette kooli-
na, mille konservatiivne ja akadeemilist
koolikeskkonda vAdrtustav vorm (mitte lu-
geda kitsah sdnana "kooliuorm) loob raamid
t6sisele toossesuhtumisele ja tihtekuuluvus-
tunde siivendamisele. Reaalkool peab jiit-
kuvalt sdilitama k6rge konkurentsiv6ime
ja olema reaalharu pakkuvatest iiLldharidus-
koolidest parim nii Tallinnas kui ka Eestis.

M6tev6i soov midaahalaite 6pilasile soovida

Olen arvamusel, et iga inimene, nii vdike
kui suur, on parasjagu nii suur, et temasse
mahub terve universum koos k6igi galak-
tikate ja tdhesiisteemidega. Iseasi muidugi,
kui suur on selle inimese universum. Soovin
k6igile 6pilastele head jltkuvat kooliaastat
jaseda, et meie universum paisuks l6pma-
fi.rlt.

kiisitles Ove Kangur
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KSlgl naede deprossl lr ld, Ihhegol

HEMPEGGW
uus fimtenmatsf,omaailme depressf,fivme aSak

Uus aasta koputab uksele, enam palju ei ole jddnud. |ust seepdrast ei saa teisiti, kui tuleb hakata tegelema aastavahetuse
toitude valmistamise ja ka soomisega. On ju selge - n6nda saab vdltida tilesoomist liihikese perioodi jooksul. Mdrks6nad
on m66dukus ja stabiilsus. Vaadake ka meie tagasihoidlikku kokandusrubriiki. Ahi soojal

Et kiigata vdlja uksesilrnast, meilige aadressil - depressijaennustus@hot.ee D

Ilmateade:
Alandav on kooli juhtkonna suhtumine, milles viiljendub

uskumatus rebaste v6imesse olla ristimiskatsumustest iile.
Ei tea, on ristimisel tildse idee, kui sellele jiirgneva staatuse
omandamiseks ei mingeid k6ndimisi tdbida ei rule. Pime
keelamine. Iseasi on ettepanekud, mis armetud olid, kuigi
raske on uskuda, et kui aru ei saada iilendamisest,
osatakse labasusel ja mittelabasusel vahet teha. Lebi
raskuste tiihtede poole- enam kunagi ei taha,,Depressija"
toimetus seda kuulda oma enese koolis. Jddb vaid siiras
lootus, et see m6tteavaldus kedagi ei jiiiiks piinama ja
ununeks niisama kiirelt, kui ununeb 26. november. D

Merelt ja maalt:

Jdlle kord kuldavad pliikese punakad kiired silmapiiri,
kadudes kuis j6gi kaob merre - miski sellest, kui
viidrtuslik n6gi taob verre jiilje enesest. See teisiti ei saa
oIIa-on halb. Pdike minust on heledam, pdike minusr on
kangem, pdike toob minus viiija piiikese, nagu neid juba
I6pmata on. Ainult see, kes eneses on harjunud tundma
t6elise murdmata j6u kiiiirimist, astub vastu.

Sind palutakse: ulata mulle oma kdsi abistamiseks, Sind
hoiatatakse: see paluja kdsi on kandnud hukatusse
paljusid, abistaja igavesti jiidb ohvri kde alla. Kitll saabub
kunagi esimene v6rjatest, n6nda on k6ik proovijad
m6tehrud, m6ded sinagi ja ktillap on m6nel 6igus. Niiiidsest
kulgeb riindaja ees kaks teed, nendest iiks m6istuse teine
v6itluse tee, igaiiks on iiks vaenlasega, hulk s6prade seas.
Kui sinu tee on teine siis olgu teadmiseks, et salmide ja
viiside saatel on k6ndida hoogsam - kedagi ei p6lata dra,
kedagi peale nende kellel on p6ues kurjus, kelle sisikond
haavus.

Valinud, tuleb k6ndida, tuleb hoida silmad maas, ilmad
aastaid ei ole enam need mis rootsi ajal. Piiiinised on
valmis, aasad 6itsevad. fa vaadake, kui ronite mooda
serpeniite, teeddri palistavad kalmud, j6ekaldad on pikad,
kiidnulised - kohti on veel ohtralt.

Suundi on valitud mitmeti, kui sinu liisk on olla tiks
meiega, siis oled oodatud. Koos reisida on ohutum.

depressijakarskusselts@hot.ee D

Kokanduskiilg:
Kallid lugejad, tdnaseks retseptiks on kiirnuudlid. Eks ole

ju ilmas palju kiiidud-ndhtud, kiill siit, kiill sealt varasalve
tarkusi talletatud, ndhtud ka nuudleid iga vindi pealt.
Si.ivenegem siis tdna teemasse siiviti.

Arvestades meie iiLllitise lugejaskonnaga, on kiirnuudlid
igati sobiv maiuspala, kroonimal'rs igapiievast depressiooni.
Sellises olukorras on just kiirnuudlid oma lihtsuse, lausa
geniaalsusega, oivaliseks roaks - valmistamine ei n6ua
kallist aega, oma odavuse t6ttu on v6imalik neid ka
pikemaks ajaperioodiks keldrikiiikudsse talletada,
v6imaldades siiiibida kodusesse iiksindusse.

Uheks soogikorraks oleks sobilik v6tta pakk kiirnuud-
leid. Soogiportsu valmistamiseks on kaks erinevat viisi.
Esmalt - kuivmenetlus, teiseks - m[rgtootlus. Alusta-
gem esimesest. Kuivmenetlus, nagu ka juba nimest v6ivad
tdhelepanelikumad lugejad jiirelduse teha, on soogivalmis-
tamisprotsess, mille juures ei kasutata vett. Seega avagem
esmalt hoolikalt nuudlipakk, soovitavalt mingit liiki n6u
v6i aluse kohal. |a rohkme vaeva polegi!]iiiinud on vaid
asuda sooma - meeldivalt kr6mpsuvat nuudlirooga. NB!
Maitseained on soovitatav v6tta jdrelroaks - et teravad
maitseelamused jiilksid pikalt meelde m6ikuma.

Teine viis on mdrgtootlus. M6nes m6ttes, m6nedes pai-
gus, isegi traditsioonilisem viis. V6ta vett ja keeda nuudlid,
lisada maitseained, saagu nii.

Depressija kokandusklubi soovib head isu ja teravaid
maitseelamusi!D

Jiirjejutt: ...liueldes lnskub laanepiiii
tasuhs teri, itteid, ussimarju
tuli tiina, seljas pulmariiii
kaitsrnaks tule, uiltma eest, Andmahs uarju
suli taamal mtiiitu udttis
maitsmaks saadud uilju, 1ndsust

. tegi suli ttitid, hui htitiuel mtitida sditis
udnis piissi, riiiiuel, uiilja tashust
ntigi hdike kaunis lind
pani tallel', hoolsah meelde jtittis
raskel teel toetas katkematu ind

ia riiduel end riinnahule scittis... D
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Ki.imnendikud said mutsid uudiseid
Uhel septembrikuu hommikupoo-

likul, kui kiitte oli j6udmas siigis -
hf,marate hommikute, kooli, pori ja
mdrgade sokkide aeg - peeti Tallin-
na Reaalkooli siinnipdeva. Samal piie-
val oli kiimnendatel klassidel au kdtte
saada oma uued, grimnaasiumisse
kuulumist t6estavad Reaalkooli
miitsid.

Neljanda tunni alguses suundusid
vastsed giimnasistid, igaifi el pidulikud
riided kenasti seljas, kooljmajast vdlja
ja moodustasid pika rivi. Oige pea v6e-
ti suund Poisi poole ja k6nniti rangelt
tdisnurki v6ttes rimber kuju (see vaa-
tepilt pakkus nii m6nelegi mcjodakdi-
jale tohutult nalja) ning jiiiidi ootama,

mis edasi juhru b. Direktor
pidas kone ja Piret Otsa
edes luuleread, mida k6ik
koo r i s  ko rdas id .  S i i s
astusid ette klassiiuha-
tajad, laiad naeratused
niigudel, tundes silmndh-
tavalt heameelt erakord-
selt heast ki.imnendike-
saagist, ning jagasid uued
peakatted laiali. L6puks
olid k6ik rebased oma
miitsid 6nnelikult kdtte
saanud ja koolipdev jiit-
kus tavalist rada mocida.

Siim Toniste

i , \ ; f
l#*"

f l,'* \

r)
Kes on REK-i president?

T6epoolest, kes on REK-i president? Et jiirgi
uurida, kui teadlikud REK-i asiadest on meie
armsad kooli6ed-vennad, korraldasin 6pilaste
seas kiisitluse, et oma kiisimusele vastus saada.

Tulemused olid kohutavad, nimelt kiisimu-
sele, kes on REK-i president, oskasid vastata
vaid REK-i enda liikmed, kui nemadki, ja m6ni
viiga i.iksik, kes presidendiga isiklikult sobrus-
tas. V6in uhkusega vdita, et REK-i presiden-
diks pakuti ka Reaali Poisi peatoimetajat, sa-
mas teadmata, et see oli kiisitluse korraldaia
ise.

Kuidas olukorda lahendada? Esiteks avalda-
me artikli, tutrrrstamaks k6rgemat 6pilaste v6i-
mukandjat koolis. Kuid enda silmi saate lahti
hoida vaid te ise.

Kaisa Selde

REK-il uus president
Selleaastase koosseisumuutusega

vahetus ka president. Niiridseks vilist-
Iase staatusesse kerkinud ekspresident
Mihkel Kamaiilesanded sai enda kan-
da TiinaJiirgens 12" klassist. Asepresi-
dendiks valiti Ove Kangur 1 1b klassist.
"Mihkel oli heapresident, riiis ideid ja
pealehakkamist, REK toimis vdga
hiisti," titleb vastne president.

Nagu eeLmisel aastal, nii ka sel aastal
jaguneb REK erinevateks gruppideks:
on kultuuri-, spordi- jne. grupid.
Hetkel pannakse paika ajakavasid igas
valdkonnas, otsustatakse, missuguseid
spordi- ja kultuuriririrusi korraldada.

REKi soov ning eesmdrk on 6pilaste
igap[eva veel nauditavamaks muuta
ning veidi vaheldust tuua.

Meeldetuletuseks veel seda, et
Reaalkoolil on oma postkast, kuhu
saab murekirju, ettepanekuid jms.

poetada. Kui on asju, mis koolielus
muret teevad ning millega tunned, et
tahaksid kellegi poole poorduda, siis just
selleks ongi neljandale korrusele aja-
lehetoimetuse k6rvale Reaali Post iles
seatud. Reaali Post a4nab v6imaluse
oma m6tteid anoniirimselt jagada.

Postkastist on abi ka koolile - nii
saadakse teada, mida muuta ning mis
6pilasi vaevab. REK iiritab 6pilaste eest
seista ning nende 6igusi kaitsta, samal
ajal erinevaid meelelahutusiir itusi
pakkuda ja seeliibi koolielu huvita-
vamaks muuta.

"Meie soov on REK veelgi paremini
toimivaks muuta ning loodan, et nii
vahva koosseisuga, nagu seda on prae-
gune, see ka 6nnestub," iitleb Tiina.

lulget pealehakkamist ning palju edu
REKile!:)

Carit Nool

Talf inna Reaalkool
- Tafl inna kooli-
noorte meisterf

Septembrikuu keskel, iihel
ilusal neljap[evasel pdeval,
seadsid Tallinna Reaalkooli
tiidrukud oma sammud kooli
kunstmurukattega staadioni
poole. Pdhjuseks Tallinna
Koolinoorte Meistriv6ist-
lused jalgpallis gtmnaasiumi
neidudele ning eesmdrgiks
vdhemal t  korrata oma
eelmise aasta nrlemus milleks
oli 3. koht Tallinnas.

Kesklinna alagrupis saavutasime k6ik vSidud,
kaasa arvatud suureskoorilitt" rroil lallinna Uhis-
gi.imnaasiumi iile 9-0. Seejdrel mdngisime kesk-
linna parima jalpallinaiskonna tiidile. Poolfi naalis
v6itsime taas ning finaalis oli meie vastaseks
Westholmi Gtimnaasium. Kui tavaliselt julgetakse
vdita, et neidude jalgpallis puudub p6nems, siis
see mdng oli otse vastupidine. Kuna finaalmiingu
normaalaeg kui ka lisaaeg jiiid 0-0, tuli kasutusele
v6tta penaltiseeria, rnis l6ppes Reaalile edukalt 3-2.
Seega olid Reaa1i neiud Kesklinna Meistrid.

Mdngudeseeria aga jdtkus, sest oli vaja vdlja sel-
gitada ka Tallinna Koolinoorte Meister. Tallinna
alagrupi mdngudes tuli meil aga vastu v6tta esi-
mene kaotus ja ka iiks viik. Ent sellest hoolimata
pddses me v6istkond poolfinaali, kus suutsime v6i-
ta Pirita Majandusgiimnaasiumi 2-0 kiill alles lisa-
ajal, ent millega oligi algne eesmtirk (viihemak kor-
rata 200212003 6.a. saar.utatud kohta) iiletatud.

Kuna aga vdikese segaduse t6ttu mdngukavas
olime sunnitud mdngima nii poolfinaali kui ka fi-
naali samal pdeval, t6otas finaalmiing Piiiskiila
Giimnaasiumiga tulla vdga raske. See-eest oli meil
eelis, kuna eelmisel pdeval oli lumi maha sadanud,
siis olime me tdnu poolfinaalile juba staadioni li-
bedusega harjunud (millest agategelikuh suurt abi
ei olnud). Finaal oli vdga tasavlgine. Poolaeg jiii
0-0 viiki, kuid Reaal suutis end kokku v6tta ia
teise poolaja viimastel minutitel teenida penalti,
mille ka naiskonna kapten Kelly Veske vastaste
vdravav6rku saatis. Reaal asus juhtima 1-0, mis jiii
ka miingu lSppseisuks. Finaal oli v6idetud ja tiitel
saa\,1rtatud!

Uldiselt oli kogu mdngudeseeria Reaali jaoks
vdga positiivne - 8 v6itu, 1 viik, 1 kaotus. Reaal-
kool on Tallinna Koolinoorte Meistriks!!!

V6istkonda kuulusid: KellyVeske, Riin Saar, Bria
Tiih Kedin Hein, Riia Oidsalu, Helen Obiartel, Kad-

. ri Virolainen, Sandra Suppi, Pille Kose, IngridJ6e.

L6petuseks sooviksin ka tdnada meie toredaid
koolikaaslasi, kes ei kaotanud usku ja elasid meile
pidevalt kaasa. Ait[hl

;i1;i:.:::,:r,a :i:tJ,i :::
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Riin Saar
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Lenda nagu lind ja n6ela nagu mesilane

Reaali Poiss. detsember ZOOS 6

3. oktoober oli 6petajate pdev. Eriline
pdev oli see ilmselt k6igile - nii 6pilastele
kui 6petajatele ja seda 6pilastele juba nii
mitmelgi p6hjusel. Vanemad dpilased
andsid sellel pdeval tunde ja tunnid olid
tavapdrasest viieteistkiim ne m i n uti
v6rra liihemad.

Tunnid olid 6nneks toredad. Esimeseks
oli meiliihel grupil inglise keel ja teiselvene
keel ja teine tund oli matemaatika, kus iiks
6petajatest oli Aita Ottson.

Keset matemaatikatundi liils acabzlahti.
Sisse tormasid kaks mehikest, kes iiritasid
kaasa viia m6ned klassivennad arstlikule
iilevaatusele. Peaksin mainima, et kes viga
ei tahtnud saada, pidi alt hoidma, kuna lauad
ja toolid lendasid, millest v6is tdiesti vabalt
jdreldada, et meie kallid klassivennad ei
olnud n6us arstivisiidile minema.

Kahtlased mehikesed lahkusid ja tulid
varst i  koos l ibaarst idega tagasi .  Uks
patsientidest tassiti klassi ette, kus tal siis siirk
iiles t6mmati ja tema peal iiritati kasutada
mingisugust k6distamismeetodit. Sellega
iihele poole saadud,lahkusid mehikesed ja
arstid klassiruumist ning tund jdtkus
iiilesannete lahendamisega.

Teistelgi oli v6imalus minna kolmandal
komrsel azuvasse arstikabinetti. aulas toimus

samuti midagi, kuid see
jdi minu silmadele igata-
hes ndhtamatuks. Mui-
du sai veel erinevaid ja
huvitavalt 6petajateks
maskeerunud 6pilasi
mooda koolimaja ringi
jooksmasniha.

Uldiselt moodus 6pe-
tajate pdev rahulikult ja
oeale tunde 6nnestus mul
oma toidupakk kiitte
saada ja rahulikult koos
s6pradega koju minna.

Kiilli Linde
Muskleid tuleb hakata
arendama juba koolis Koristajatddi

ISIC- kaardid
Eelmine kooliaasta l6ppes kiirnnendikele tunnistuste

k[ttesaamisega aktusel. Suve poole said paljud neist
veel ka lisaks kiiskkirjad "dokumendi v6ltsimise" eest.

Ca 30 6pilast olid lasknud ISIC- kaartide tegemist
koordineeriva REK-i esindaja kaudu endale veebruaris
valeandmetega dokumenfid viiljastada. Pildid ja nende
kohta kdivad andmed koguti kokku, lasti
tdhelepaneman:l koolisekretdril allkirjastada ning viidi
Uhispanka. Kuna REKiI oli kokkulepe Uhispangaga,
ei hakanudviimane vanemate allkirju ja kohalolekut
n6udma ning kaardid vdljastati viperusteta.

Petnrs tuli ilmsiks alles mai l6pus, kui kaks 10c klassi
noonneest politseile vahele j[id. Loomulikult j6udis
asi ka koolini ningvale- ISICU omanikeltvahetati need
politsei dhvardusel kiiskkirja vastu. Noorkriminaalidel
alandati karistuseks knitumishinnet mitterahuldavani,
kuni poolaasta l6pus aset leidva 6ppen6ukoguni, kus
asi uuesti iiLle vaadatakse.

Isiklikust kogemusest v6in oelda, et selline karistusviis
oodatud tulemusi ei ole andnud. Puudub tunne. et ma
ei teeks enam kunagi midagi "nii kdminaalseC'. Kindlasti
ei peegelda ka minu kditumishinne minu tegelikku
kiiitumist. Kui iildse midagi, siis 6petas see ainult, et
jdrgmine kord ei taha vahele jddda.

maadleb heJipuldiga. Kord on esineja,ille
keeratud", siis jdlle ei kosta teda iildse
sumisevasse saali. P6nev on sellegipoolest.

Pilt3.

Ule pilueuee Li'eb hiiglaslihV
Linnud.
Aegpeatub ja
paljastab linnutee.

F otore p oftaaL, loomingu6htust
Pilt 1. Oktoobrikuu ki.imnes 6htu. Ter-
momeeter nditab nelja plusskraadi. Ree-
de 6htu. Kell saab peagi 6. Reaalkooli
koridorid on rahvast tdis. Koondutakse
teiselt korruselt kolmandale viiva trepi
iimber. Istutakse v6imlemismattidel.
Riiiigitakse juttu. Ki.isitakse. Vaid m6ni
iiksik ndgu lippab ehmatades
m6oda ning pahandab, et tal pole
praegu aega.

Pilt 2. Keegi kuulus rdppar. Kes
tdpsemalt, pole ndha. Lava on pi-
me. Uksikud kiiiinlad tuhmuvad
alt ja iilalt peale suruvas lae-
valguses. Sellepdrast pole enam
piiris kindel, kas. ikka on keegi
kuulus rdppar. Uks tume kogu

M,
"* f"; dP*=xf

ffir

Pilt 4. Pidulik hetk. 1 18. lennu
Helen Pikkat ulatab iiritust
vedanud Kaisa Seldele ja Siim
Nellisele telliskivi. Ikka selleks,
et nad oma nimed savitahvlile
kraabiks id.  Kaks eelmist
,,korraldajate p6lvkonda" on

seda juba tei-
nud, ntiiid
pdrandatakse
Tarkade Kivi
edasi. Eks ta
rohkemtegi-
jate omava-
heline vdrk
ole.  Pisuke
tunnustusv6i

-. . nii. Oigopgq-
lest ei saa selles himaruses piiris
kindel ollagi, kumb kummale
kivi iile annab. Rahvas plak-
sutab. Muuseas, Helen pole
sellel pildil kaugeltki ainus
vilistlane.

Urmas Reisberg, 116. lendViktor Mdnnik
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Tere! veikene ma
stigis saab varsti ldbi ning hakkab talv, siis saab kelgutada, suusatada,

lumelauaga s6ita, jee! varsti hakkavad plkapikud akna taga piiluma,
kas nende lapsed on selle pika aasta jooksul targemaks ja suuremaks
saanud. Iuba kuu aja pdrast on j6uluvana teie kodus. praegu ongi juba
peaaegu talv kdes - lund tuli juba nii, et ei saanud vahetunni ajal6uegi.
Tahaks juba lumes6da pidada. Meie ootame talve viiga vlga viiga vdga
vdga v[ga.

4' klassi reporterid Carl Erik ja Sten.

Luuletus:
Koolis oli mitu tooli
Epp see keeras aina rooli.
Rooli ratas oli napp
Epul kaasas kirju mapp.

Mapi sees kdis tume voo
Voo ei olnud nagu oo.
Eemalt paistis kuldne kuu
Epulpunane onsuu.

a a a l o a o o

Kuidas teie oma vaheaega
veetsite? Mina kdisin igatahes
laagris, kus oli ka palju teisi
lapsi minu klassist.

Laager toimus Ttirisalu puhke-
keskuses. Liilsime sinna bussiga.
Meid oli kokku umbes 40 last.
Olime laagris kahjuks ainult 4
pdeva, aga kodus tahaks ka ju
olla! Esimesel pdeval ei olnud
eriti 16bus, sest me ei olnud veel
iildse sisse elanud, aga m6nus oli
see, et kiiisime oosel patsee-
rimas.

Teisel pleval liiksime Keila
Tervisekeskusesse ujuma. Oli-
me seal poolteist tundi. Pdrast
seda ldksime tagasi laagrisse.

Kolmandal pdeval oli meil
maastikumlng, kus pidi oma
meeskonnaga iiles leidma teised

; ; ; ; ; ; ; ;
keste jdrgi). Kui mlngijad
olid raja l6binud, sai koit
mooda laskuda alla pank-
rannikult.

Ei jiidnud mul laagris ka
saamata m6ned t i i t l id.
Mina sain niiiteks suurima
pahareti, parima milu-
mhngus, parima kiisimuste
ki.isija, parima ajalehe-
tantsus, parima toa pahu-
pidi pooramise tiitli.

Laagris moodusid p[evad
kiiresti ,  sest ol i  pal ju
tegevust. Stitia saime 3
korda pdevas + veel midagi
vdikest 6htuooteks. Mulle
meeldis see laager vdga.

reporterSten

o a

L. Herma

"M6te"

Sport
Mina olen Kristjan Jalakas ja ktiin 4.a

klassis. Mulle meeldib sporrida. Mina
k[in kergej6ustikus (N6mme spordiklu-
bis). Mulle meeldib joosta, k6rgust hiipa-
ta ja tdkkeid joosta. Mul on seal hea kdia,
sest seal on umbes pool meie klassist.

Minu lemmikauto
Minu lemmikauto on BMW, eriti just

5. seeria ja M5 ja isegi X5. Mesad on ka
pdris normid. SL 55 AMG veeleriti cool.
Porschedest meeldib mulle Cayenne
Turbo. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga
mulle Ferrarid ei meeldi, sest need on
ilged ja r6vedad, aga v6imsuselt piiris
normid. Mis auto sulle meeldib?

Kaspar Orasmde, 4.
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anurk Reedel, L9. septembril 2003

Meie ekipart:
Mart Kaurme - kapten

Nora Mals, Marika Tendermann, Kaie Kadak-
soo, Kai Anier, Helen Kaasik - vahetusnaised

Opetaja kiri
Uhel suhteliselt tavalisel pdeval (teisipie-

val, kui ma ei eksi) tuli matemaatika6petaja
meie viimasesse seitsmendasse tundi ja
alustas seda hoopis teisiti kui juba tavaks
kujunenud (s.t. koduste tilesannete kont-
rollimisega). Luges ta nimelt meile ette eel-
misel aastal l6petanute kirja. . .

Kal l is  Ai ta l
Kirjutame selleks, et raakida esimestest

iilikoolielamustest. Meie koolitee siin Tarnrs
algas matemaatika loenguga. |uba esimeses
majandusmatemaatika loengus hirmutati
meid sellega, et majandusmatemaatika
loengus tegeleme,,keerukama matemaa-
tilise aparatuuri" tundma 6ppimisega. Meie
suurimad hirmud osutusid t6eks . . .

Istudes kell8 koolipingis, olemegi sunni-
tud 6ppima iile m6istuse raskeid asju. Me
saame teada. kuidas lahendada ruuw6rran-
dit, ja mis k6ige koledam, et korrutis on

@W18lw

himulised suures s6javdetelgis. Telgi-
elanike oo oli rahulik, soe ja turvaline,
praamielanike oo aga elamusterikas.
Meie parvlaeval toodeti pidevalt
elektrit viiikese, ldbipaiswa taskulamp-
generaatoriga (25 eurot).

Ldrmakas kamp mingeid.noori tegi
meie ldhedal l6ket ja tantzu. Umberringi
ujusid ntikid: nii paljastislasedkui paljas-
pepulased. Rohkem ndkke ei 6nnes-
tunud vdlimdiiraj aga mddratleda.

Kell pool neli tungis meie telki koer,
kes oli Gunnar Polma hillega. Kapten
Mart asus ennastsalgavalt oma mees-
konda kaitsma. Kuna Mart oli natuke
unine, ei valinud ta vega s6nu. Kui ta
l6puks aru sai, et see polnudki koer.. '
siis v6ib see k6ik l6ppeda j6ulupreemiast
ilmajiiiimisega.

Gunnarveetis oo Veikoga, kus ta sai
tunda kiill soojust, aga mitte hingeldhe-
dust.

s6nad aitavad ellu jiiida. Mina kui inimene,
kelle pdevi tiidavad psiihholoogia, sotsio-
loogiajajaapani keel, tunnen vahel siigavat
ouudust heast m6tlemisiilesandest. Kuulates
Andre ja Tuuli jutte nende matemaatikast,
arvan, et nemad ka.

L6petuseks saadame k6ik tervisi sinna
kohta, mis meid kokku t6i ja koos hoiab,
ning mainilsime dra, et Tartus on Reaalkool
jdtkuvalt k6va s6na.

Andre, Cadyn, TUuli- 118. lend

... kui niitid ausalt<ielda, siis ega alguses ei
uskunud ikka eriti kiill, et fikool nii l6bus
saab olema, aga hiljem kui iihega neist ka
ise rhiikisin jakinnitustktisides selle ka sain,
siis ei tundugi see jlrgmine aasta enam nii
hirmudratav. Muidugi on selle eelduseks
kevadised eksamid ja nende edukas soo-
ritamine, mis aga mirksa hirmsamad tun-
duvad, hoolimata vilisdaste kinnitustest, et
kiill me hakkama saame.

Mart ja mardikad retke alustamas

Mart ja mardikad!
Alustasime s6itu 15.40 allavoolu

Kavastult. S6idame ei tea kuhu ia ei tea,
kuikaua.

S6idu esimesed kaks tundi mocidu-
sid loksuva vee ja hipsiste kr6bina saa-
tel. Oli hea tunne saada sellisesse inim-
ti.ihja paika.

Emaj6el  to imub l i ik lus nagu
autoteel iihed paremal, teised vasakul
pool. Olime pidevalt teisel kohal.
Iseenda rumalusest ja teiste iiks-
k6iksusest olime pidevalt janusurma
iidrel (kohvi ja kangemad joogid).
Onneks moddub meist kolmas laev,
millest me osava manoovriga kaa-
perdame pisut kangemat keelekastet.
Abivahenditeks kasutame aerusid.

Plrast kummide soojendusringi
moddusime me konkurentidest ele-
gantse kaarega. Meie kerge iileolek
aga malsis kdtte ja me jiiime p6hjapidi
iihe koleda rondi otsa rippuma. fdime
p6hjalikult kinni. Kapten Mart seis-
kas mootori ja hiippas ennastsalgavak
kiilma vette ning elimineeris koleda
palgi. Pdrast m6ningast dgedat vaid-
lust s6idusuuna osas leidsime s6bra-
likult 6ige tee ning maabusime randa
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Parvkondlagunes dosel kaheks.
Vapramad o6bisid parvel ja seiklus-

null, kui iiks teguritest on null. Lisals sellele
oskame juba lahendada 2 tundmatugav6r-
randisiisteemi. Eelmises loengus 6ppisime,
et Z. tdhistab positiivseid tiisarve. Teame
ka, mis on hulk, ning tunneme siimboleid
,,€",,,e",,,c",,,:",,,u" ja,,n". Palju muud
peale erinevate ,,kahvlite" ja iga$.€uste ,,u' -

dele me veel 6ppinud pole. Kui Andre pole
rohkem midagi 6ppinud, siis mina sain peale
20-minutilist seletamist aru, et ikki on t6esti
v6imalik, et riihihulk on teiste hulkade
osahulk (kuigi see tundub juv6imatu!).

Praegu seletab auditooriumi ees seisev
mehike v6rrandististeemi lahendamist
asendusv6ttega (enne seletati muutujate eli-
mineerimise teel). Viihemalt viiendat korda
r6hutab Hannus iile, et viies liikme teisele
poole v6rdusmdrki, muutub selle mdrk vas-
tupidise}s. ]drgmiseks tulevad parameetri-
tega v6rrandid.

Minu vahepala tuleb matemaatikast nii
kaugel olevast loengust - sissejuhatus 6igus-
teadusse. Istume siin ja suurt midagi aru ei
saa. See see on, kui nrlla 6ppima mulisemist.
Seda ju majandus ja riigiteadused on. Rist-

Nautides siigisest loodust Kuuma jooki?

Mari-Liis Suurorg !


