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K6igepealt tahaksin meie kooli
ametiiihinguorganisatsiooni nimel
tdnada 6pilasi ja nende vanemaid, kes
vdlisele survele vaatamata m6istsid meie
eesm[rke ja toetasid meid sellega, et ei
n6udnud streigipdeval 6ppetoo kor-
raldamist.

Kas streigil oli ka m6ju? Kui me
arvestame, et see oli esimene t6eline
vdljaastumine oma 6iguste eest, siis v6ib
rahule jiiida. Osav6tjaid oli ligi paar-
kiimmend tuhat tile kogu Eesti ja
n6udmised olid k6ikjal iihesugused.
P6hilisek n6uti, et k6rgharidust n6udval
ametikohal peab alampalk olema
vabariigi keskmine ( mis on 2004. a.
eeldatavalt 7300.- krooni) ja see peab
muutuma koojs keskmise palga t6usuga.
Opetajatele n6uti palgam"iinimuiri
kehtestamist, millest allapoole malsta ei
tohi, olenemata omavalitsuse v6i kooli
juhtkonna suvast jne.

]uba enne streigipdeva, vist lootuses,
et ametiiihingud viimasel minutil meelt
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muudavad ja streigi dra jdtavad, t6usis
Iubatud palgaprotsent 2-lt 8-le ja siis 12{e.
Kui aga vaadata, mis toimus pdrast streiki,
tr:leb tunnistada, et pdrast esimest ehmatust
on k6ik jdlle maha rahunenud. Eelarves
ette ndhtud 12olo palgafondi kasvu ei ole
suudetud iile vabariigi iihtsete streigi-
n6udmiste jiirgi jagada. Rahandusminis-
teerium pole tinaseni vastavaid doku-
mente alla kirjutanud. Tallinna linn kinnitas
kiill alampalgamddrad (vist ainukesena
vabariigis), aga see on garanteeritud
t6usuga 8olo ning senini volikogus vastu
v6tmata. Seega enne aprillikuud ei tasu
palgalisa oodata. fa j i irgmise, 2005.a.
palgaliibirdikimiste I vooru kukutas
sotsiaalminister l[bi, jdttes kohale ilmu-
mata. Aga mdrtsikuus peaks kokkulepe
siindima, muidu ei j6ua enne uue eelarve
valmimist uusi palganumbreid paika
panna. Nii ei ole vdlistatud ka edaspidised
palgavaidlused kuni uue streigini vdlja.

Nora Mals
Tallinna Reaalkooli a/ii usaldusisik

Tdna lehes: i Haritlaskonna streigist

The Beedies
T6usev tdht Reaali muusikataevas
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Reaaii Poisi toimetus vabandab siigavak eelmises numbris avaldatud artikli
,Jslc-kaardid" eest, milles leidus m6ningaid faktivigu. Toimetus polnud teadlik,
et autor oma esitatud fakte ei kontrollinud. Fakte kontrollides v6ime niiiid
ausalt vlita, et koolisekretdr ei allkirjastanud avaldusi ning Uhispangal ei ole
mingit seost antud pettusega, sest kaardid vdljastas Kaardikeskus. Eriline

Opetajate meeleavaldusel4. detsembril2003 Toompealosales umbes 3000 inimest

... ja palju muud huvitavat!
vabandus koolisekretdri eesl Reaali Poisi toimetus



t6simeeli Korrapidamine koridorides
On muudatuste aeg, nagu ndha. Kas

selles on siiiidi vaid 6petajad ja kooli
juhtkond v6i on tegemist vaid mcici-
duvate magnettormidega? Meie
6petaja vallandamine, meie koolileht,
mis ei tahtnud kuidagi i lmuda.
Viimasele probleemile leidis lahendu-
se hoolekogu, vabastades vastutava
toimetaja oma toopostilt. Onneks oli
tegu otsusega, mis rahuldas m6lemaid
pooli. Siinkohal t inab toimetus
Holgerit too eest viimasel aastal, mil ta
viibis meie ridades. Miks vallandati
kehalise kasvatuse 6petaja Timpson?
Tegelikule t6ele piiiiame j[lile j6uda
jdrgmises lehes. Seniks jdtaksin 6hku
kiisimuse: Mis on toimumas Tallinna
Reaalkooli seinte vahel ja kui palju
hakkab toimuv m6jutama realistide
elu? Kooli paigaldati kohviautomaat.
See paneb sugavalt jdrele m6tlema.
Olenevalt kangusest sisaldab tass kohvi
50-150 mg kofeiini. l-3 g kofeiini
m6ju l  i lmneb rahutus,  m6t ted
hajuvad, tekib siidamepekslemine,
higistarnine, viirisemine, olsendamine,
k6hulahtisus ja teised miirgistusndhud.
See paneb vdga siigavalt m6tlemal

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

Pool aastat on meie koolis kehtinud uus
kord.  Gi imnaasiumi6pi lased peavad
vahetundide a ia l  kor idor ides korda.
Keelavad pisemaid realiste jooksmast ja
hoiavad silma peal sellel, et koolivdgivalda
ei oleks.

Kui agapdris aus olla, siis mina sellelk6igel
kiiLll eriti m6tet ei nie. Kisa koridorides pole
grammigi vhhemaks jddnud ja kas siis t6esti
on meie koolis nii hirmus viigivald 6pilaste
vahel, et isegi vanemad 6pilased pannakse
rahuvalvesse?! Ja rddkides vdgivallast - kas
see siis pole vdgivald, kui sul pole koolis
mitte ainsatkikohta, kus rahulikukolla, ilma
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Stii l inddal
Nagu juba kombeks saanud, korraldasid

kiimnendikud ka sellel aastal iaanuari vii-
masel nidalal stifipdevad, andes n6nda kal-
litele kaas6pilastele v6imaluse koolipdevad
tavaperasest l6busamateks muuta.

Esmaspdev o l i  ko lhoosi teemal ine,
kolmapdeval 4di titad-beebid ning reede
v6is kanda KOIKI neid riideid. neete ia
n6elu, mis tavalistel koolipiievadel 6petaja-
telt pahaseid pilke teeninuksivad. K6igil
kolmel pdeval olid muidu sdravalt valged
Reaalkooli seinad tdis kleebitud temaatilisi
plakateid.
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et keegi k6rva dires ro-ogiks, ja kus sind
jalust maha ei joosta? Opetajate jaoks on
see probleem niiiid uhiuue klaasuksega
lahendatud, mille taha astumine 6pilastele
rangelt keelatud on. Aga 6pilased?

Ei, ma ei vaidle selle vastu, et giim-
naasium ka midagi teha v6iks, Iihtsalt ma ei
nde sellisel asjade kdigul m6tet. Samas
paremat lahendust pole mul ka v?il ja
pakkuda. Kui, siis vaid naiivne soovikene,
et[kki saa]<sid koikkunagi k6igistaru saama
ja suudaksid mingil hetkel, nagu iiks 6petaja
alles hiljuti mulle tides, ,,tulla l6puks ometi
Reaalkooli tasemele" ...

Mari-Liis Suurorg

Osav6tt 6pilaste poolt oli nagu ta oli. Eriti
v6ib heameelttunda just nooremate klasside
6pilaste i i le, kes tublisti ja akti ivselt
koolivormi kolmeks pdevaks vdlja vahe-
tasid. Ning just gtimnaasiumiklasside 6pi-
lased olid need, kes,,liigset" innukustvdlja
ei ndidanud ning loiult osa v6tsid. Kuigi
peab lisama, et ka nende hulgas oli m6nin-
gaid viiga-vdga hhid erandeid.

Mina ise jdin rahule ja tore oli olla.
Loodetavasti pakkus see teistelegi veidi
vaheldust! Seega jlrgmine aasta jdlle!!!

Karit Kaasik
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avatud!
,,Kuldne Plaat" esimest korda
publikule

Eesti Muusika- ja Fonogrammitootjate
Liit (EMFL) korraldab Eesti Poppmuusika
Aastaauhindade piduliku gaala Tallinnas,
kino Kosmose suures saalis 5. mdrtsil
algusega ke1l20.00. Auhinnad antakse iile
1 1 kategoor ias:  aasta autor ,  aasta
muusikavideo, aasta raadiohitt aasta
plaadi f i rma,  aasta uustu lnuk,  aasta
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Kaisa  Se lde
M a r i - L i i s  S u u r o r g
E l o  M a d i s s o o n
Jaan Va jakas
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Reaali Poiss ilmub iga kuu mahus 6-8 lehekiilge ja on tasuta.
V6rg u leht: http: / / www. hot.eelreaal ipoiss

Kontak t :  reaa l ipo iss@hot .ee  ja  reaa l ipo iss@uno.ee

ansambel, aasta naisartist, aasta meesartist,
aasta album, aasta poppmuusika edendaja,
panus eesti poppmuusikasse. Kaks tundi
kestval gaalal esinevad Nexus, Caater,
Chalice, Soul Militia, Blacky, Cardinals, |oel
Juht, Ice Cream, Meie Mees, Cool D, N
Euro ja Galaxy showgrupp.

,,Viiendat korda liibiviidav auhinnagaala
toimub esmaskordselt publikule avatud
iiritusena, ligemale 900 kohta mahutavasse
saali on 400 poppmuusiku ja muusika-
tegelase sekka v6imalus pilet osta kuni 500-
I muusikas6bral", viiljendas EMFLi juhatuse
liige Ular Palm heameelt iirituse korral-
dusliku uuenduse iile. EMFL annab rile
auhinnad Eesti Autorite Uhingu, Eesti
Esitajate Liidu ja Nordisk Copy'right Bureau
Eesti filiaali kogutud faktiliste andmete
alusel.

Auris Rdtsep
Kuldne Plaat 2004 korraldaia
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The Beedies
Kas peale "Vedela leiva" laiali

minekut on laiali lliinud ka meie
kooli kuulsus heade biindide
poolest? Ei, seda kindlasti mitte,
sest teadagi ei salli loodus tiihja
kohta ning mul on au teile
tutvustada tdiesti uut, thiesti
vdrsket, paljut6otavat, nooftest ja
ilusatest poistest koosnevat
kollektiivi "The Beedies". Uhel
vdhestest vabadest piievadest,
millal enamus reaalikaid kodus
6ilsat und magasid, oli mul
v6imalus osaleda nende proovis
ning esitada neile mdned
kiisimused.

Kellest teie biind koosneb?

Siim Nellis Qcitarr), Andres Soolep
ft ass), Martin N6mmann(vokaal),
Mikk Madisson (trummid) ja

|anno Pikkat (stint.)

Milc just "The Beedies''?

Martin: See nimi tekkis nii. et me
istusime selle aasta suvelJannoga
Folgil ja |anno oli ostnud suure
hunniku india tubakat. mille nimi
oli "Beedies", nii see nimitekkiski.
Miklc Mav6in seda sulle hetkelndidata.

Kuidas teie kollektiiv kokku sai?

Manin: Meie fannoga olime asutaialiikmed,
kuna Andres on ainus bassimiingija koolis . . .

Andres: V6ib-olla ma ei ole ainus.

Martin: No meie jaoks ainus, Mikk on
koguaeg kambas olnud, me oleme p6hi-
m6tteliselt juba 2 kitarristi vdlja visanud,
nii, et Nellis on juba kolmas...

Siim: ma m6tlesin. et teine

Martin: oledkolmas

Kui vana teie koosseis on?

Martin: asutamise kuupdev on 14. septem-
ber, kronoloogia on internetis iileval
(www.zone.ee/theBeedies -toim), seal on
iileval ka kogu esinemispdevik.

Kas kavatsete jiitkata ka pdrast kooli
l6petamist?

Martin: ma ei tea me pole sellele veel
m6elnud, teeme niikaua, kuni meeldib.
V6ibolla tuleb midagi huvitavat, v6ibolla
saame kuulsaks, mida ma eriti ei usu, aga
eks ndis.

Miks te seda
biinditeete?

Martin: Tegeli-
kult me teeme
seda vaid enda

-l6buks, mingit
kuu]sustmetaga
eiaja. Kuimeta-
haksime teistele
meeldida, peak-
s ime tegema
poppmuusikat,
mingi t  "Nek-
sust".

Mis stiiliteteete?

Andres: punk-
rokki

Miklc alt-rokki

Kui keegi niiiid loeb seda intervjuud ja
m6deb, et tahaks teiega iihineda, mida ta
tegemapeab?

Siim:6ppigukitarri.

Martin: no kui ta t6esti hiisti kitarri miingida
oskab, siis tulgu minu juurde ja ma kuulan
ta iiLle.

Mila teil tiidrukuidbiindis ei ole?

Miklc mina tahtsin v6tta, aga...

Martin: mul oli selline kogemus, et kui on
bdndis iiks tiidruk ja nlejniinud poisid siis
bdndliiheb mokka.

Siim: oliv6i?

Martin: jah, aga rnuidu mul pole mul midagi
tiidrukute vastu.

Kes teile lugusid kiriutab?

Martin: fanno s6nad ja viis tuleb p6hiliselt
improviseerides.

MiIIest teie laulud rii?igivad?

Martin: meil on kahte sorti lugusid, iihed
on sell ised, mis ri lgivad pidudest ja
pidusemisest ja teised on sellised masenduse
lood, nt. "Siigis" ja "Sadist"

Mis muusikat te ise kuulate?

Siim:rokki

Martin: jazz ja alternatiiv

Miklc akernatiiv

Andres: rokki

"The Beedies" lahingus

Mikk on pdrast kontserti vdga vdsinud kiisitles Kaisa Selde



reisiki ri Ann6e d'Gchange en Bruxelles
Tere, kallid koolivennad ja -6ed, olen

vahetusaastal Belgias ja nii otsustasin
valgustada Teid koolielust ja muidu elust siin
Euroopa keskrnes.

Vahetusaastale ldksin organisatsiooniga
YFU, mis korraldab 6pilasvahetusi vabataht-
likkuse p6him6ttet. Opitawatretus ei tdhenda
ntii idisajal enam vahetust t iks-tihele.
Organisatsioonide m6te on iihendada 6pi-
lasi, kes tahavad veeta sellist huvitavat ais-
tat ja peresid, kes tahavad v6tta endale koju
iihe vahetus6pilase. Eestis on tuntuim or-
ganisatsioon YFU, kellele pisikest konkurent-
si pakub EF. On ka Rotary ja t6enioliselt
k6ige suurem osa inimestest teeb oma va-
hetuse iildse iilikooli ajal Euroopa Liidupro-
jekti Erasmusega. Vdlismaal on tuntud kind-
lasti ka organisatsioonid nagu AFS ja WEP.

K5igist YFU poolt pakutavatest riikidest
valisin just Belgia, sest tahtsin 6ppida
prantsuse keelt jandha, miszugune onikkagi
iiks selline Sige Euroopa elu. Olin enni
6ppinud prantsuse keelt kolm aastat
Prantzuse kultuurikeskuses ja niiiid ediendan
siin oma keeleoskusi. Olen igati rahul riigi
valikuga ja v6in vabalt kinnitada, et nii on
ka need 5 eesdast, kes on Belgia flaamikeelsel
poolel.

Belgia koolindusest
Belgia on pisike riik keset Euroopat, kelle

naabriteks on Holland, Saksamaa ja Prant-
susmaa - nii ka belgia kolm riigikeelt on
prantsuse, saksa ja flaami (hollandi keele
murre). Enim k6neldakse flaami keelt, sel-
lele jiirgpeb prantzuse keel japisike saksako-
gukond idas rddgib ka saksa keelt. Pindalalt
on Eesti Belgiast kuskil 1,5 korda suurem,
kuid rahvaarvult oleme seitse korda vdik-
semad. Seega asustustihedus erineb iisna
tublisti.
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Erinevalt ena-
mikust vahetus-
6pilastest oli mul
6nne ja ma sat-
tusin "suurde lin-
na" - nimelt olen
oma vahetus-
aastal Briisselis.
Koolis kdin tava-
lises Belgia prant-
suskeelses koolis.
Riingiksingi natu-
kelihemaltBelgia
k o o l i n d u s e  s t .
Kool kestab 12
aastatnagu Eestis-
ki, algkool on
esimesed 6 aastat
ja keskkool jdrg-
mised 6. Llleminekut gndalt i0ndale klassile
uue etapina ei v6eta. Koolis on klassid
vdiksemad kui Eestis - keskmiselt 6pilasi
kuskil 20 ja 25 vahel. Oppeained on I indas
klassis iisna samad. Erinevad ehk keele koha
pealt, k6ik 6pivad prantsuse keelt, aga on
sunnitud 6ppima ka teist zuuremat riigikeelt,
hollandi keelt. Kuskil pooled 6pilastest
6ppivad ka inglise keelt ja iiks osa 6pilasi
6pib ka kas kreeka, ladina v6i hispaania
keelt. Vene ega saksa keelt ei ole v6imalik
6ppida.Illdine erinevus Eestiga on kindlasti
ka zuuniduse osas: kui Eestis valid sa omale
kooli, mis vastab sinu suunale, siis Belgias sa
valid koolis sellised valikained, mis sulle
sobivad. Kui soovid mingit vdga spetsiaalset
valikut, nagu tditeks teater, siis tuleb sul
otsida ka m6ni selline veidi erilisem kool.

Kuuf ipif dujad l6unaeineK
Vdgagi radikaalne erinevus on Belgias

vahetundide ja l6unapausiga. Koolipdeva
jooksul on ainult
kaks vahetundi:
20-minutine va-
hetund kell 10:20
ja tunnine soogi-
vahetund I6una
ajal. L6unaksv6ta-
vad 6pilased ko-
dustkaasav6ileibu,
soovad koolisodk-
las v6i soovad vdl-
jas. IJldiselt soOvad
kooliscioklas ainult
algklasside 6pila-
sed. Viimaste klas-
side 6pilased kas
v6tavad v6ileibu
kaasa v6i sciovad
viljas. Need, kes
elavad ldhedal ,
j6uavad ka kodus

Viitu:
fwww.yru.ee

www.ef.com

www. zone. ee/gustavbelgias/
(vamiiimub sinna pisike lehekiilgminu
vanefusaasu|st)

soomas kdia.

Vdljas so6mine tihendab kiirtoitu, aga
sellist klassikalist Euroopa kiirtoitu. Belgia
rahvusroaks on ffikarnilid. Nii on ka minu
kooli ldhedal pisike "friterie", kus p6hilise
miitigieduga on friikartulid ja mitraillet-
reid ("kuulipilduja" prantsuse keeles ehk
siis pikk sai, kus on tdidiseks liha ja
friikartulid ja kaste). Valida saab suure
hulga erinevate lihade ja kastmete hulgast.
Populaarsed kohad pugimiseks on ka
kalakaupmehe ja lihuniku juures, kes
pakuvad m6lemad vastavate toodetega
pikka saia. Osad 6pilased kdivad ka Tai
restoranis ia PizzeriasvSipagaridris, aga
need tiletavad tildisek 6pilase rahakoti li-
miidi. Parimals l6unasels k6hutditjaks on
ikkagi hea ja soe mitratllette.

Belgia - 6fude maa
Kui juba alustasinrddkimist sellest, mida

siiiiakse, siis kindlasti nrlelc oelda, et Belgia
on kuulus ka siinse 6lleioomiskultuuri
poolest. Oeldakse, et Saksamaa on 6lle-
maa, aga Belgia on 6lude maa. Siin pruu-
litakse kuskil400 eri sorti 6lut. Enamus
neist 6lledest on erilised 6lied, ehk mille
maitse on tavalisest erilisem. Kui Eestis
tuntakse ainult heledat ja tumedat 6lut,
siis Belgias lisandub sinna ka kolmas sort-
valge 6lu. See on selline matt tuhmjas 61u,

Uue perega

Talv. Ettevaatust, eestlane meres!
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mida juuakse tavaliselt vaid janu kustuta-
miseks. Need valged 6lled kuuluvad nn.
kommerts6llede gruppi, mida saab igas
restoranis tellida, aga tihes tavalises Belgia
pubis on valida kuskil 20 eri 6lle hulgast ja
see pole sugugi imeasi, kui m6nes baaris
antakse sulle 6llemeniiti kuskil 150 eri
6llesordiga.

K6ik 61led, vilja arvatud "kommefts-
6lled" pole pastoriseeritud, seega fermentat-
sioon jiitkub pudelis ja neil6lledel on palju
elavam maitse. T6si on ka see, et nad huriu-
tavad-purjutavad rutemini. Samas iga
korralik 6pilane teab omalimiiti. Opilane?
Kas siis 6pilased joovad 6lut? Belgias jah.
Koolis korraldatakse 6pilastele isegi
6llejoomisv6istlusi. Nimelt iile-eelmisel
reedel oli Briisselis tiLli5pilaste piev. Siis tulid

kooli vilistlased, kes niiiid on ifi6pilased,
kooli ja loopisid l2ndike ja llndike
munadega ja pritsisid jahu ja 6llega.
Toimusid ka rohked v6isdused, mille
hulgas oli pudingisdomiw6isdus noore-
matele 6pilastele ja 6llejoomisv6istlus
iili6pilased vs kaheteistkiimendikud.
Moodustati kaks v6rdset rivi - tihes
iili6pilased ja teises abituriendid. K6igite
anti iiks 0,33 I pudel Cara Pils 61ut, mis
on k6ige odavam ja mittemaitsvam 6lu.
Anti stardipauk ja kummagi rivi
esimene tiihjendas oma pudeli nii kiiresti
kui sai, siis andis jiirje iile teisele ja nii
edasi kuni rivi 16puni. V6itis v6istkond,
kes j6udis enne rivi l6ppu. Seekord
pidid abituurium ja vapramad
llndikud (mina kaasa arvatud) kah-

juks alla vanduma tugeva-
tele fiSpilask6ridele.

Pereelu
Nagu k6ik YFU vahetus-

6pilased, elan ka mina ihes
tavalises Belgia peres. Sedasi
saab t6esti sisse elada iihte
kultuuri ja ndha erinevusi, mis
lahutavad riike. Belgia pereelus
v6rreldes Eestiga on sdilinud
tava,  mi l le  Eest is  h iv i tas
n6ukogude kord, siiiia alati
kogu perega koos 6htust laua
taga kindlal kellajal ja rddkida
oma muredest ja probleemidest.

Gustav belglase Mairaga

On ka teisi, pisemaid erinevusi, kuid need
erinevadpereti.

Olles praegu oma vahetusaasta keskel,
v6in kindlalt <ielda, et see elamus on elamist
vdirt. Lihtsalt m6ista, et maailm ja elu ei ole
ainult nii, nagu sa seda seni ndinud oled. Kui
praegu on Reaalkoolis6pilasi, kes kahdevad,
kas v6tta ette midagi sellist, siis soovitan
soojalt, kuumalt, palavalt, tuliselt! V6i need,
kes veel ei ole m6elnud sellisele v6imalusele.
siis otsige infot YFU ja EF Eesti kontoritest.
See on vaeva vddrt!

Gustav Kalm
Koolikaaslastega

Minu reisist Ameerikasse
Tallinna Reaalkooli New Yorkis elav

vilisdane Kuno Laren asutas kolm aastat
tagasi Eesti Rahvuskukuuri Fondi allfondina
omanimelise fondi pakkumaks 12-15-
aastastele Tallinna Reaalkooli ja NewYorki
Eesti koolide 5pilastele stipendiumit, kas siis
Ameerika v6i Eesti ktilastamiseks. Sel aastal
olin see 6nnelik mina.

lahkusin Tallinnast 2. juulil. Lendasin iile
Stockholmi Newhrki. Lennud mdcidusid
h[sti (kokku umbes 10 tundi). Lennuvdljal
oli mind vastu v6tmas Kuno Laren oma
naise Maryga, kelle juures ma ka viibisin.
M6lemad on vdga toredad inimesed. Nad
elavad keset Manhattanit, ehk siis New
Yorki kesklinna keskel ja seerftnr ka k6igi
vaatamisvidrsuste lihedal.

Esimesel Shtul kiisime lihtsalt linnapeal.
]drgmisel  pdeval  kd is ime Mary ja
Xanatheaga (nende tiitretiitar) n<i New
Yorkivanalinnas ja ka hiinalinnas. Jibgmisel
hommikul kiiisin Kunoga Vabadussammast
ja WTC varemeid vaatamas. Veidi hiljem
kAisime Mary, Xanathea ning tema vennaga
Metis (the Metropolitan Museum ofArt),mis

oli fantastiline. Kuna oli 4. juuli, mis on
Ameerika iseseisvusp[ev, kiisime 6htu]
selle auks korraldatud ilutulestikku
vaatamas. |iirgmisel hommikul liiksime
Xanathea ja ta 6ega Philadelphiasse nende
onude ningnende perede juurde. trliisime
iihiselt Konstitutsiooni majas, mis oli just
eelmisel pdeval avatud, nii et ka nemad
olid seal esmakordselt. SeIIe pieva
veetsime selle perega.

fdrgmisel pieval kdisime m6lema
perega veepargis ja iilejiiiinud pdeva olime
teise pere juur_es. Hommikul s6itsime tagasi
New Yorki. Ohtul ltksin nende tiitre ja
tema pere juwde, kus olin jiirgmise 6htuni.
Aras6idupdeva hommikul kdisin veel
l inna peal ja piirastl6unal alustasin
te gasilendu vastu piiiksetOuzu. Koju j6udsin
jdrgmisel pleval.

K6ige rohkem meeldis mulle Met ja
loomulikult inimesed, kes olid viiga
toredad. Olen v[ga tiinulik Kuno Larenile
ning loodan, et veel Reaalkooli 6pilasi saab
selleise toreda kogemuse osaliselc.

Kuno Laren New Yorgis Times Square'il Annika Tiko
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voodist t6usta on raske
pea vajub yha uuesti patja
Ionks kohvi mul juua te laske
ja edasi minna ma jaksan

vannituppa ma siirdun
olen korraga 4rkvel ning magan
j4rgmisel korral ma piirdun
paljuv4hemaga

yht4kki leian end k88gist
kylmkapis haigutab tyhjus
konservid on hommikus88giks
tunniseier kymnele nihkus

lahkun majast ja suundun garaazi
siin asub mu kollane auto
s6idan v4lja ja m4rkan miraazi
mis taevas on esile kutsut'

Mina olen 6lleioodik
Ollelihast hoogsalt treenin
Seitse aastat kdisin koolis
Olleisu on mul geenis

Hommikul kui tiles drkan
V6tan kapist m6ned 6lled
Peale joomist siiiia mirkan
Sodgi juurde rtiiipan 6lle

|ook see paneb kusema
Ning see ei ole m6nus
Et poleks igav kuseda
Siis vetsus joon ma 5lut

Vahel veedan n6nda tunde
Seisan, joonningkusen
R66msa rahulolutunde
Tekitab mu's ttihi pudel

M6nikord ma toolgi kliin
Tddtan 6lletehases
To<ile lihen tavaliselt
Mitu 6lut keha sees

Tool me teeme suitsupause
Ollegateen keemilist
Kaaslastega m6ned laused
Vahetame Leninist

Peale td6d ma baari ldhen
Baarirahvas on mu s6ber
Olu hakkab kiirelt pdhe
Veedan baaris tunnid m6ned

Siidaoosel ldhen koju
Koju j6udes joon ma jdlle
Uinudes on hea mul tuju
Homme j[Ile juua saan
Ma 6lle

janno.06.09.03.

Possible/impossible

The way you look at me...
The way you talk to me...

The wayyou listen to me...
The wayyou runto me...
The wayyou touch me...
The wayyoulove me...
It is impossible forme

not to fall in love with you.

Thewayyournose is...
The wayyour mouth is...
The wayyour lips are...
The wayyoursmile is...
The wayyour hair is...
The way your face is...

The wayyourvoice is...
The way your eyes are...

It is possible for me
to talk to you in the words of love.

But it is impossible for me
not to look at your smiling face.

Every time I look at you
I keep falling in love with you

over & over & over again.
What has got into me?

. I don't know.
Is this all your fault?

Oh, yes, it is!
Yourfault, because you are too beautiful.

janno.21.10.03

TEMA
Tema
Tal on pehmed, vesiselt sinakashallid silmad,
mis tema intensiivsete n4ojoontega kokku ei sobi
Tema kulmud on tumedad, v4ljakutsuvad, 6rnad
ka p6sed ja huuled ja tema kahvatu suulagi
Tema
Ilmselgelt peaks tal olema tumedad,
pruunikad silmad ja kiilakas, p4evitamata pealagi
Aga tema juuksed on pooleldi blondeeritud

Tema nagis ripub roheline, sygisvihmane tagi
mis talle selga ei mahu, ei sobi
Ta ripub ja ootab vist oma aega
Aega, mis oli, mis sai juba l4bi

Kui ma teda just liig tihti n4gema
ei hakka
siis ehk kingin oma m6tteis ma talle
m6ned ebainimlikud iseloomujooned,
ja v4limuse, mis talle paremini sobiks
veidi
ja ongi syndinud uus syrrealistlik rydrukkoletis,
monstru.m, ebanormaalne, yhiskonna heidik
t6rjutud lill, minu eluarmastus, vaimuqmnitis
m6ttenrletis
Tema

janno

ar9o.24.01.2003
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Tere-tere, suured ja vdikesed!
(See muutub juba tiiiipvdljendil<s, aga vahet pole!)

veikenema
Noh, kuidas siis ldinud ka on? Mul

on muidu k6ik tibens-tobens. vahest
on ainult nati haib olla ja koolis ei
Itihe ka v6ib-olla k6ige paremini!
Aga vaheajal oli piiris l6bus ja tore.

Kiiisin ka laagris Otepddl, kus oli
hiiglama lahe ja m6nus. Olin seal neli
pdeva, mis on pdris viihe, aga kihvt
oli ikka! Seal sai minna Tartusse Aura

Lumes6ja pidamise reeglid
1. Ara viska lumepalli niikku!
^ t'2. Ara mdngi lumes6da tee ddres!
3. Ara viska teist lumepalliga, kui ta ei taha!
4. Araviska teistele lumepalli krae vahele!
5. Ara viska k6va lumepalliga!
r ' i6. Ara viska jddkamakaga!

7. Ara viska k6vasti!

Miina Vilo,
Brit Maria Tael
2a
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or Vdikese Maja tiinukiri
3' klassijuhataja Aili H6bej:irv tinab oma tublisid lapse-

vanemaid, kes on alati abiks oma transpordiga klassivdlistel
iiritustel.

1b 6pilased ja 6petaja iitlevad vdga suure aitahh Magnar
Freimutile, kes korraldas suusapdeva Kuutsemdel. Suured
tdnud k6igiie vanematele, kes koos meiega suusatasid,

Minu Arn ,,S/,/ y'.,.//\ilr;\ .:\/alkNlemmik - 124'(f',6NK$*
arvutimdtg 

'{d 15r- 6x-

Minu lemmikarr,rrtimdng on Need for Speed:
Underground. See on NFS-i seitsmes mdng. Seal
saad ise autot tuunida ja siis sellega tdnaval ki-
hutada. Minul endal on Peugeot 206 GTI, mis on
ka pisut tuunitud, aga vdhe. Mdngus on 20 erinevat
autot Subarult, Toyotait, Hondalt ja teistelt.

Lumes6ja reeglid
1. Viska alla rinna piiri.
2. Ei tohi teiselt lumepalli dra kiskuda.
3. Kui saad iumepalliga pihta, siis ei tohi

kaklemaminna.

4. Ei tohi teistele meelega kubemesse visata.
5. Ei tohi neid visata, kes ei miingi lumes6da.
6. Ei tohi autot ja maja visata.
7. Ei tohi vanemaid inimesi loopida.
8. Ei tohi jiiiiga loopida.

Jtiri Jukob

veekeskusesse u juma,  s6 i ta
snowtubbidega (kui keegi ei tea,
mis need on, siis need on pont5i-
kukujulised 6hku tiiis kelgud, mil-
lega saab mdest alla lasta ja mis
tuleb mdest tiles saamiseks lihtsalt
liikuva trossi ki.ilge kinnitada ning
see veab su siis tiles mdkke). Toi-
musid ka vdga lahedad v6istlused.

Ma m6tlesin, et Reaalkool on vist k6ige
parem kool maailmas. Reaalkoolis on nii
toredad tunnid. Minule meeldivad muusika,
eesti keel ja kunst. ]a veel on siin ka niisama
tore oIIa.

Glaudia.

Ega siis midagi, kirjutan teile
juba jdrgmine kuu. Aaaa ja muide,
mulle stindis vdikene venna -
praegu on ta alles iihekuune, aga
kasvab jube kiiresti. Noh, kuule-
me siis jiirgmine kuu!

TSau!
4' klassi reporter Sten
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Kaspar Orasmde, 4.a Liisbeth Ross - 1"
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Aita tuvastada varju-
n imede a l la  maskee-
runud 6petajaid. Aseta-
des iimber varjunimest
v6etud tdhed, saad teada
6petaja 6ige nime. Ara
vaeva pead liiga pikalt
rihe 6petaja kallal, sest
neid on me koolis palju.
Edu!

NO ASIAN ILK

KORAN KISMET

AURARESTORE

ISOGRAMS

ALKANE SHEIK

ANN MANURE

Opetajad r[igivad...
Otsmani biofoogiatund
Sorr, sorr ... kuidas iitleb seda iiks viisakas
kaheteistkiimnenda klassi 6pilane?

MuI on tunne, et mina olen siin k6ige
selgema m6istusega inimene.

Tal linna Reaalkooli abituurium - h6issa!

Mul on peas segadus, ma iitlen teile!

Noh nagu eesti keeles ruulima.

Arvad, et ma nii seniilne olen peast vd?

Arge pange mu kommentaare tdhele, ma
niisama 6iendan siin.

Vahetunnis v6ite i iksteisele keerata
niipalju, kui tahate, aga tunni ajal keeran
minateile.

Opilane: |dtke nad peale runde.
Otsman: Jah! Aga tdna ei saa.

Koit kannab hoolt, et ka
eesti keeles saaks nalja
|a mida sina siis loed? Pealt ndeb viija nagu
"Harry Pot ter" ,  aga tegelkul t  on . . .
"Rdngasplaneedi ehitajad".

See on niitid tunnivdline jutt, aga kui me
Idheme korraks pornograafia juurde ...

Nriiid ajan mina jama ... olgu pealegi.

Elmo, kas sa vajad isiklikku priordumist -

|ah - Elmo, ole vait!

Me ei tee ulmet, teeme aastat 2003. Me ei
tea, mis aastal2004 on. (16.12.2003)

No. You can't borrow my newspaper. I'm
reading it during the lesson.

Elmo, will you shut up!

Mafsivene keef
Minu klassis joodikuid ei olel

Ma olen juba t[itsa loll.

Nii suuregoismi hunnik.

Fuusika v6lu Kuurmega
Panemine on populaarne tegevus.

Kuulge, tditsa hea fond oli. Isegi raha jagati.

Pinge kasvab jalge vahel.

Amjarve kunstiajafugu
Miks on teie tunnis tunne. et ma elan
rahvasterdnde ajal?

Amjiirv: Nimetame asju 6igete nimedega!
(kirjutab tahvlile,,Sitt klaaspurgis")

Klass: Nii roppl

Amjiirv: Noh...

(parandab:,,Junn klaaspurgis")

Auto6petajaJung
Jung: Kded laua peale!

Opilane: Mul on kogu aeg kded laua all.

]ung: Nriiid me siis teame, mis mees ra selline
on.

|uhatajanna, lase gentelmenid rile teel

(sellest, mihs on uaja auto tehnoseisundit konnol-
li da) : Rahv av aenlased l6ikavad oosel piduri-
vooliku l i ibi... Sa Jeremina!

Vat sulle Ivanuika!

L6vi L6rr tdstab jalga (Peugeof rooli heeramise
kohta)

UKik0ritajad
Karp: Ha, ha, m6ni 7b nali ka. (abituuriu-
milz)

Kangro: Pdris karsklased on umbes sama
targad, kui need taimetoitlased

Aavaste: Mis sa arvad, et teeme peasse augu
ja kallame reeglid sinna sisse?

Kas teadsid, et ...
... 12. mhrtsil on TPL-is G5 omaloo-
mingu5htu?

... 6p. Jaup mlngis kooli lapsena
mandoliiniorkestris ja laulis laste-
kooris?

... t iks hoolekogu li ige on Reaali
vilisdane, Tirllinna loomaaia direktor?

. . .  6p.  Karamkova v6i t is  1995.a.
kohaliku ajalehe koige pdnevama
suvepuhkuse esseekonkursi peaau-
hinnaja sai reisi Bulgaariasse?

... 6p. Pihlaktantsis iilikooli ajal Tlrtu
rahvakunstiansamblis?

. . .  Eest i  eurovis iooni  eelvoorus
,,Whatever you say" laulnud Charlene
kdis meie koolis kiimnenda klassini.
Hetkel on ta aastasel puhkusel ja siis
ldheb uuesti ktimnendasse, ilmselt
Vestholmi giimnaasiumisse.

... 6p. Ottson mlngis kaheksa aastat
mandoliiniorkestris, 6ppis neli aastat
klaverit ning on laulnud kooris ja
ansamblis?

... 6p. L. Kravtienko on kolm korda
Iennukist langwarj'rga alla hiipanud?

Mumma ehk in English
I'm not the most important person in this
room.

Go to hell!


