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etajast,
tulevikust

Ove Kangur uuris Gunnar Polma arva-
must 6petaja Jaak Timpsoni lahkumise
ning Reaali spordi saatuse kohta.

vooio lohemolt lk. 3

: k6ige ilusamad
12. mdrls oli see pdev,

mida paljud meist pikisilmi
ootasid ja samas ka pun-
n issi I m i pabistades fsrpa-
ke kartsid. Hddadest hoo-
limata saime siiski oma
kleidid, smoking ud, frakid
ja juuksuriajad kenasti
klitte ning 100 pdeva ball
v6is alata.

Meie isiklikud sada pdeva
ldlcsid kdima keskaja stiilis -

paljuharjutarud poloneesiga.
K6iksemees oli printsessi ja
printsi - Brita Tiigi ja Erik
6ttr"poo - jArel kenasti
pingviinireas ning tuli oma
koreograaf iaga uhkel t
toime. Poloneesile jArg-
nenud direktori s6nav6tt jdi
ebatavaliselt liihikesels, aga
kiillap tahtis temagi juba
vahuveini kallale asuda.
Vahuveini kallale me kohe
asusimegi ning aulat tditsid
m6nda aega klaasik6lksud,
siidamlikud soovid, k6nekad
naeratused ja paljuiitlevad
pilgud. Neile jdrgnes avavalss
ning tantsup6rand tditus
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Tseremooniameister printsessi, printsi ja paa ! i-
paaride saatel sammumas ballisaali

siidamedaami tiitli taotlejaid oli palju ja
konkurss tihe, kuid fiirii - prints, printsess,
tseremooniameister Priidik Luks ning
paaZipaarid Tiina Jiirgens ja Karl-Erik
Kodu ning Maris Meiessaar ja Valdek Kamp
-tuli oma tooga raskustele vaatama toime
ja otsustas Kristiina ja Jevgeni kasuks.
Seejiirel tuli veel iiks ime - kulinaarne ja

tordi ndol. Hetked mis rikastavad elu ia
jenka...

Me tantsisime veel ning olelsime teinud
seda hommikuni, kuid keII l6i keskdotundi
ja pillimehed muutusid lindudeks, sirutasid
tiivad laiali ning lendasid minema, j[ttes
meid vaikusesse. Muinasjutt sai ldbi ja Meie,
k6ige-k6ige ilusamad abituriendid maa-
ilmas, hajusime ohe...

TSna lehes: i 6htu, kui olime k6ige-
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Direktor 6p
olevikust ja

Opetajate iitlused ja
rists6na lk. B

Teadusnurk
Endine realist Mihkel Kama kirjeldab

oma fiiiisika6pinguid Tarru lllikoolis.

voqtq lk .5

Omafooming
Luuletusi jannolt, argolt ja 1 lllt I k. 6

Vdike maja
Jutte heategudest, raama-
tutest ia armtist 

k. 7

Naljanurk

inimestest sama kiiresti, kui garderoob
peale koolipiieva l6ppu. Ja nii ta liiks,
Olav Ehala biind taustaks, tanaiti kurgud
kuivaks ning jalad valusaks. Need olid
siiski vdikesed mured, mida aitasid
Ieevendada pidulaud ja reipad kelneri-
poisid.

Ullatusena v6lus ennast kohale
mustkunstnik, kes oskas peaaegu tervel
lennul juhtme ikka tditsa kokku ajada ja
siis jnle ilusti lahti ka harutada, kuigi
minu jaoks jddvad vist alati miistikaks
need daamide dekolteedest vii l ja
v6lutud asjandused ning tekialused
v6rkpalliharjutused... Aga selle taga-
maadest ajalugu vaikib.

VeeI pisut tantsu ja tralli hiljem tehti
algust riiiiditurniiriga, mille kdigus seoti
lipsus6lmi ja kirjutati luuletusi. Rtiiitli ja
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... ja palju muud huvitavat!
Maris Meiessaar



t6simeeli
Teatrikiilastused? Iseenesest tore tradit-
sioon, kui v6tta arvesse ka seda, et sellist
teatriskdimise tava pole just paljudel
koolidel (kui iildse). Sel aastal siis oli
kord Rakvere teatri kdes ja muidugi
ldksime k6ik hea meelega - sai ju ometi
rongiga s6ita! Ja peab t6esti moonma,
et oli lahe - kui mitte imetore, siis
vdhemalt originaalne. Kui aga ka
etendused oleksid sama tasemel...
Sel l ise id noor te probleemidest
riiiikivaid nlidendeid on ka viimasel
ajal ktill ja kiill ndhtud, nii et - palun
vaheldust!]a selle sizugi neelaks alIa, kui
esitus oleks hea kvaliteediga. Ent kui
trikki juba piisavalt kaua on mdngitud,
see aga ikka veel suhteliselt keskpdraselt
v6i isegi alla selle vi$a tuleb, on siiralt
kahju ajast, mis tema alla on pandud.
N6nda siis leiamegi, et meile vega
meeldivad need teatriskAigud, kuid
oleks tore, kui ka tiikk ise oleks silmale,
hingele ja siidamele hea vaadata.

Rongiga s6itmas!
Kuna meie koolis on heaks traditsiooniks

saanud keskkooliga teatris kdia, ei saanud
ka see aasta erand oIIa. Seega, iihel piiikese-
paisteliselt ilusal kolmapdevasel mdrtsi-
l6una1, kui koolitunnid olid seljataha jiierud,
seadsid k6ik teatrisse tulijad (riheksandad
klassid ja gtimnaasium) sammud Balti jaama
poole, kust tdpselt kell 15:31 pidi viiljuma
meie oma ( i i r i r i tud)  rong Rakverre.
Vdikeste sekeldustega leidis igaiiks oma
vaguni iilesse ja s6it v6is alatal

K6igepealt pean iitlema, et oli ddretult
tore k6ik koos kuhugi s6ita ning selle poole-
teise tunnise rongis6idu ajal oli koigil - v6i
minul vlhemalt oli-vdga l6bus! Kohale
j6udnud, tiiitsid ligi 300 reaalikat kogu Rak-
vere linna. Aega oli meil kaks tundi vdikese
Rakverega tutmda. Aja kasutas igaiiks nii
t6husalt dra kui oskas. Ning kell 19:00 j6udis
kdtte s6idu peaeesmdrk - algas etendus
"Ellum6istetud". K6ik istusid oorusdrevalt
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ja valmis ahmima endasse k6iki kultuuri-
elamusi, mida Rakvere teater pakub.

Kahjuks tuleb t6deda, et "Ellum6istetul"
midagi eriti head pakkuda polnud. Julmalt
k6lab kiill, aga oli jama etendus, mulle ei
meeldinud. Noortepdrane OLI, kuid liiga
kokku kuhjatud! M6tlen siinkohal seda, et
iihte etendusse olid k6ik probleemid, mis
t6endoliselt noori huvitama peaksid, kokku
korjatud ningiildpildis mojus see v6ltsilt ja
iilepakutult. Kallite kaas6pilaste muljeid
kuulates jdreldasin, et vdga hea etendus see
polnud.

V6iks siis arvata, et kogu see s6it oli ilma
asjata? Oh ei - 6htul rongis Tallinna poole
tagasi s6ites v6is rahuliku siidamega hingata
ja delda, et tore oli. IIm oli suurepArasest
veel parem, tuju hea ning sellised iihis-
iiritused v6tan mina vdhemalt kahe kdega
plaksutades vastu.

Karit Kaasik

Eliitkoolidest...
Tere tulemast esimesse Eestisse. See on

koht, kus lapsed kdivad koolis, mida klassi-
fitseeritakse eliidi alla. See on koht, mis an-
nab sulle teadmisi, mille abil saad sa hoobilt
ifikooli sisse sinna alale, kus sa tdpselt tahad.
Fantastiline, kas pole? Samas on kaasnemas
eliidi m6tteviisiga ka midagi muud, midagi
sellist, mille t6ttu kaorame k6ik, 6pilased,
viListlased, 6petajad, rihiskond iildse.

AJles hiljuti vallandas iiks Tallinna n6nda-
nimetatud eliitkool oma 6petaja selle pdrast,
mida teevad tegelikult enamus noori 6peta-
jaid, enamus neist ainukestest vdhestest oma
tcio vastu t6sist huvi tundvatest noortest
6petajatest, kes suudavad ehk midagi
6pilastele kohale viia. Selle kooli vilisdasena
tunnen srigavat kahetsust, et selline asi
juhtus, sest tegu oli siiski gtimnaasiumi
neidude silmar66muga ja niirid on jiille iiks
p6hjus vdhem, miks hommikul  vara
(tegelikult poole oo ajal) kooli uksest sisse
astuda.

Miks on see siis nii oluline, et vaadata iiie
6petaja jaoks ebasoovitavast kditumisest?

Vlga l ihtsal p6hjusel tegelikult. Uks
suuremaid pohjusi, miks 6pilane koolist
vdlja langeb, on see, et ta ei suuda iihel
hommikul leida mingit pohjust v6i sisemist
j6udu, et kooli minna, jiirgmisel hommikul
on see veel raskem ia sealt edasi... P6hikoolis
ja keskkoolis peab see sisemine j6ud olema
tihti tugevam, kui miski muu siin ilmas. Ise
avastasin iilikoolis sellise huvitava asja, et
kui mulle ikka loeng huvi ei pakkunud, siis
ma seal ei kiiinud. Ei kiii siiani, ainukesed
kohad, kus ma kohal olen, on ained, mis
mind tohutult huvitavad. Kuna ma 6pin
tdpselt seda. milleks ma siia i lma loodud
olen, on nendeks praeguseks enamus.
Keskkoolis olid selleks ainult m6ned ained,
aga vdhemal t  o l id  6peta jad toredad,
p6hikoolis ei olnud sedagi. Kohal kdisin ma
Opetajate v6i s6prade ringi pdrast. Kuna
paljudel6pilastel on ebamugav oma klassis,
siis tuleks neid meelitada millegi muuga.

TinapdeVa eliitkoolid Eestis on k6ik
l i ikumas era ldatuse,  kool ivormide,
ifirangete reeglite ja muu sellise suunas, ise

samas m6istmata, et me ei ole Inglismaa,
t ihestk i  s i insest  kool is t  e i  saa Eton.
Enamusele sellistest koolidest on pdhe
hakanud tohutu konkurents sisse saamisels.
M6nedes kohtades korrutatakse pdevast-
pdeva: "keskkool on vabatahtlik, kui ei
meeldi, hakka astuma". Siiski tuleks
tegeleda rohkem sellega, et kui 6pilane juba
keskkooli tulnud, tuleks vaadata, et ta sinna
ka jiiliks. Seda just lAbi nende pisiasjade, mis
toovad r66mu -  naer  ia  tants- t ra l l
vahetunnis, mugav ja isikupdrane ri ietus,
muhedad 6petajad, kellega koos saad olla
nagu omasugusega, talle oma muresid
riiiikida ia loomulikult tunne, et see koht,
kuhu saviis pdeva nddalas nrled, ootab sind.
Sellised asiad hoiavad inimesi koolis, mitte
l6putunnistusel olev kooli nimi.

Sattusin naruke aega tagasi taas vaatama
filmi "Dangerous Minds", kus oli keskmes
rumal ia birokraatlik kool. Kas Eesti eliit-
koolidliiguvad samas suunas, kus maine,
tdpsus, traditsiooniline arusaam asjadest ja
vdline vorm on v6itnud iile sisu?

Catlyn Kirna
Reaalkooli vilisdane
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olevikust ja tulevikust
Direktor 6petajast,

Lisaks raamatukogule on uuenduskuuri ldbi
teinud ka Reaali 6petajate kollektiiv. Koolist
Iahkunud ja ajakirjanduses furoori tekitanud
Jaak Timpsoni ning meie kooli spordi oteviku
ja tuleviku kohta kdis uurimas Ove Kangur.

MillalJaakTimpson meie kooli tiiiile tuli?
1 999, ajal, mil kooli giimnaasiumiosa valmistus

kolima maailma teise otsa - Vabaduse puiestee
l6ppu.

Mis Teile temaga seoses meenub?

Mdlestusi on kindlasti palju - ligi 5 aastat fiist
to<ip6ldu. Esimesena meenub see, kuidas |aak
koos minu jaAndres Taltsiga kooli raamatukogu
kolis - no raamatukuhil tema stiles ulatus ikka
k6rgelt iiie tema ninajuure.

Millised on tema suurimad teened meie kooli ees?
Mees tegi oma tood siidamega ja ldhtudes oma

parimatest arusaamadest. Kindlasti aitas ta t6husalt
kaasa sellele, et Reaali spordielu kolinal pange ei
kukuls.

Kuidas Te temasse suhtute, milline on teie
omavaheline libisaamine praegu(kas te iiliisteisele
ddnaval tere iidete)?

Minu kabinetis kiiisid mitmel korral tema klassi
poisid, kellelolipahandusi, s.h. ka seoses alkoholiga.
Olen pettunud, et faagu poolt direktori kabinetis
poistele lausutud noomituss6nad ja tema isiklik
eeskuju lahku ldksid. Pean ennast ja Jaaku t[iesti
vastastikuse "Tere" vddrilisteks.

Kuidas ta ise suhtus oma lahkumisse (kas ta oli
n6us omalahkumisega)?

]aak sai aru oma eksimusest, kuid pidas too-
lepingu l6petamist iiLlepakutud karistus-eks.

Kuidas hindate teiste 6petajate reaktsiooni
Timpsoni lahkumisele?

Valdavosa 6petajaid suhtusid sellesse kui parata-
matusesse, mis oli 9A suusavdlias6idul toimunu
loogfine jiitk. Minu teada arvas vaid paar 6petajat,
et direktorpingutasiiLle ja asi olelsv6inud piirduda
kas enam v6i viihem kurja ndo tegemisega.

Mida arvate seoses Jaak Timpsoni lahkumisega
ilmunud artiklitesse suurtes pievalehtedes?

Arvan, et Reaalkool on iiks Eesti tdhtsamaid
asutusi, kuna meie kaadrimuudatused nii elavat
huvi pakuvad.

Olete Te kursis tema edasiste tegevustega?
Minuteada on faaktiina Tabasalu Gijmnaasiumi

kehalise kasvatuse 6petaja

Niipalju siis minevikust. Kuid niiiid on meil
koolis uus kehalise kasvatuse 6petaja,kellega on
tegu ja mida me (6pilased) peaksime temast
teadma?

faakTimpsonitunde katavad tdna koguni kolm

uut 6petajat. Kaks neist tootavad
p6hikohaga |akob Westholmi Giimnaa-
siumis: Heidi Raudsepp 6petab 9A ja 9c
poisse - noor ja si.impaatne 6petaja, saab
poistega hiisti hakkama - ja Marek
Koida 6petab 12^ ja 728 klassi poisse -
mees vdrskelt kolmekiimnendates,
sihikindel 6petaja ja professionaalne
korvpallitreener - ndeksin teda hea
meelega faagu mantlipiirijana, kuid
kahjuks pole Marek pakkumisele veel
positiivset vastust andnud. Kolmas,
Hindrek Ola, kes 6petab 68,7^,7c,8^ ,
8c,10c ja 11A poisse, on Reaali "raud-
varale" teatud-tuntud - meie kehalise
kasvatuse 6petaja aastat el 1979 - 1989
ia tunnustatud kergej6ustiku rreener.
Vahepealsetel aastatel oli Hindrek
tdhtsuselt teine mees linna soordi-
juhtimises. Meil on kokkulepe, 
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tikusel sobivusel jdtkab 6petaja Ols meil
ka edaspidi.

Kas kooli juhtkonnal on mingeidplaa-
ne v6i kava spordi arendamiseks
Tallinna Reaalkoolis?

Reaalil saab olla vaid iiks olaan -
taastada ajalooline 6iglus ja oila alati
linnas esimene. IGhjuks oleme viimastel
aastate l  kool ide i i ldkokkuv6t tes
Iangenud teiseks. Samuti ei tohiks olla
aastat, kus Reaali poisid pole korrpallis
esimesed v6i ei j6ua vdhemalt'super-
finaali. Kahjuks on Reaali poiste korvpall
teinud viimastel aastatel vabalangemist.
Arvan, et spordi arendamiseks tuleb
jdtkata 6pilaste tunnustamist ja spordi-
elu vddrnrstamist. Loodan, et vdhemalt

parimate sportlaste auks korraldatud
direktori vastuv6ttudel osalenud
6pilased on seda hoomanud.

Kas on oodata spordi osas mingeid
muutrusi?

Eelmise aasta siigisel kutsusime ellu
Reaali Spordiklubi. Minu ndgemuses
peaksid spordiklubi tegemised jiirjest
rohkem tooni andma kooli spordielus
ja muuruma selle siidameks. Kuna linn
finantseerib spordiklubide tegevust
eraldi, siis loodan sellel teel saada reaali
spordielule ka t6husat finantssiisti.
Teiseks muutuseks oleks meie arenev
koostoo Pirita Palliklubiga, mille abil
loodan tiles ehitada toimiva siisteemi
selleks, et Reaal oleks sportmAngudes
linna pretsedenditu liider.

Kas ka teistel spordialadel on oodata
kooli v6istkondadele eraldi treenereid,
nagu Erkki Kivinuk on korvpallis?

Miks ka mitte! Palju s6ltub aga tree-
ningute rahastamisv6imalustest- Erkki
treenib meie poisse Pirita Palliklubiga
tehtava koostdo raames. Nagu eelpool
oeldud, loodan paljuski Reaali Spor-
diklubi sisulisele kdivitumisele. See saab
toimuda aga ainult juhul, kui meie
uuenevast kehalise kasvatuse 6petaja-
kaadrist kujuneb tegus meeskond.
Tunnetan, et selles valdkonnas on meil
viimastel aastatel olnud teatavaid puu-
dujiiiike. Alates m[rtsikuust juhib meie
kehalise kasvatuse ainekomisioni Thea
Tirrulinn.

kiisitles Ove Kangur



,'-lsS)

@%=b
l\frg I

'  ' , : i J '  l l  I  : , '  . l  ,  l

Uued tuuled
raamatukogus

uudiseid

Kallid kooli6ed ja -vennad! Ehk on
m6ned teist tiihele pannud, et raama-
tukogus olevaid arvuteid pole vii-
masel ajal kasutada saanud. Nimeit
on niiridsest kdes muudatuste aeg.

Esiteks saime endale uue raErmatu-
koguhoidja Karin Kundla. Kavas on
muuta raamatukogu vaikseks, meel-
divaks kohaks, kus k6igil oleks v6i-
malik 6ppida, lugeda jne. Raamatu-
kogus hakkab kiima "Eesti Pdeva-
leht", plaanis on tellida ka uusi aja-
kirju.

Teiseks suuremaks muudatuseks
on see, et raamatukogus olevaid ar-
vuteid kasutatakse peamiselt 6ppe-
otstarbeks koolitundides. Viiljaspool
koolitunde on k6igil reaalikatel v6i-
malik kell 14:00 - 16:00 kasutada
kuut arvutit. Ning r6hutades tuleb
lisada, et arvutid pole m6eldud mdn-
gimiseks, vaid koolitools. Arvutiklass
on samas avatud kella poole neljast
viieni.

Alguses on muudatused kindlasti
veidi lrevust tekitavad, aga ma usun
tdiesti, et see on kokkuv6ttes meie
endi heaoluks. Muudatuste m6te on
teha raamatukogust raamatukogo -

koht, kus saaks tSepoolest raamatuid,
ajalehti ja ajakirju lugeda ning vai-
mse tooga tegeleda - suure anrrti-
kasutamise k6rvalt kippus aga seni
nendeks tegevusteks ruumi viheks
idima.

Samuti vdike palve raamatukogu-
juhatajalt koigile neile, kelle kles on
juba pikemat aega m6ni kooli raama-
tukogu raamat - olge head, tooge
raamat(ud) dra. Igale raamarutagas-
taiale auhind!

Karit Kaasik

Suusad alla ia aiama!
) l

sellel aastal on valitud Tiina frirgens.
Presidendi valimine toimub aasta algul
hddletuse teel. Koos kdime me iga niidal
vdhemalt korra. Lisaks on REK sisemiselt
dra jaotatud tegevusgruppidesse, mille
koosolekud toimuvad eraldi aegadel.

Millest me siis koosolekutel riiiigime?
IJldiselt k6igest sellest, mis koolis toimunud
on v6i toimuma hakkab. Niiiteks sellel
niidalal arutati 100 piieva balli teemadel;
rddkisime kohvimasinast, tdpsemalt siis, et
kohvi TOHIB juua ainult all garderoobi
komrsel, vorkpalli v6isdustest jms.

Siinkohal kutsuksin k6iki iilesse, et kui
kellegi onm6ni heam6tev6i idee selle kohta,
kuidas kooliskdimine meeldivamaks muuta,
mingeid i.iritusi, mida korraldada, siis KOIGI
ettepanekud ja soovitused on oodatud!
Samas on k6ik hlLsimused samuti terenrlnud!

Karit Kaasik

vahemike jdrel, et 6pilased liiga tihedalt ei
oleks. Loomulikult pidid poisid s6itma
pikema maa kui tiidrukud.

Raja k6ige 6udsem osa oli ilmselgelt suur
mdgi. See oli ohdik koht, kus paljud lmkkusid
ja m6ned haigetki said. Ei pane imeks, et
algajad suusatajad ei suuda suure kiiruse
juures jiiisel ja kaldus rajal suuski juhtida. Oli
t6esti hea, et keegi t6sisemalt viga ei saanud
ent iilejiiiinud rada oli j6ukohane k6igile ja
ringi ldbimine raskusi ei valmistanud.

Vaieldamatult on tore, et meile ka
koolisiseselt iihiseid spordiiiritusi korral-
datakse. Urituse me.rukamaks muutmisele
aitaks kindlasti kaasa koolitundide dra-
jdtmine ja see, kui 6pilastel oleks vOimalus
rajale soovi korral kauemaks jiiiida.

Elo Madissoon

popkorni kui ka kokakoolat, vaid kakaod
ning j i idtisekokteile, mis on paljuski
tervislikumad, kuid samas siiski vdga
maitsvad.

S6pruses on 35mm filmiprojektor ja
d i giprojektor, Dolby Digital helisristeem ning
282 pehmet istekohta, mis peaksid filmi-
elamuse veelgi paremaks tegema. Soovitan
soojalt k6igil uut kino kiilastada. Head
filmielamust! 

Hanna Lindmiie
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REK, 6pilaste esindaja koolis?!
Alates sellest numbrist hakkab Reaali Poisis

ilmuma REK-i nurk. Kuna alatihti v6ib
kaas6pilaste uurivatest ndgudest vdlja lugeda
kiisimust, et mida me siis MK-is ikkagi teeme,
kes seal kiiivad jne., otsustasime, et k6ige
parem oleks, kui k6ik reaalikad v6iksid meie
tegemiste ja toimetuste kohta ise lehest
lugeda!

REK ehk Reaalkooli Esinduskoda on
Tall inna Reaalkooli 6pilaskogu, mille
p6hieesmdrgid on: kooli traditsioonide
jiirgimine ja arendamine; koolielu korral-
damine; erinevate kooliiirituste korralda-
mine; 6pilaste arvamuste ja huvide esin-
damine.

REK koosneb keskkooli6pilastest, kes on
oma klassi poolt on neid esindama valitud.
Iga klass vlhb aasta algul 2-3 esindajat.
Esimesel korrusel on olemas ka stend meie
k6igi piltidega. REK-il on president, kelleks

2. mdrtsil toimus N6mme spordikeskuses
Reaalkooli suusapdev. Osa v-otsjd 6pilased
alates viiendatest klassidest. Uritusest ei
saanud niigi viihese aja ja suure koormuse
t6ttu osa v6tta l6puklassid - iiheksandad ja
kahteistkiimnendad. Pdeva korraldas meile
N6mme spordikeskus.

Suusapdev algas enamikul klassidest kooli-
tundidega, mille arv varieerus klassiti :
noorematel vdhem tunde ia vanematel
rohkem. Kuni  kaheksanda k lass in i
transporditi 6pilasi suusatama nende jaoks
tellitud bussiga. Kiimnendate ja iiheteist-
krimnendate klasside Opilasi loeti piisavalt
vanaks, et ennast ise kohale toimetada.

N6mme suusabaasist sai laenutada suuski
ja v6tta endale jdrjekorranumber, mille jtirgi
meid rajale ldhetati. Starti lasti vaid piisavalt
suurte gruppide kaupa ja kindlate aja-

tocistuse toodangu pealetungile. Lhhimine-
vikus oli ripriski raske kinos leida midagi
muud peale Hollywoodis valminud filmi ning
kinos olevate filmide siiZeegi kippus iipris
riksluine olema, niiiidseks on siis filmide valik
vdrvikirevam

Lisaks on kino hinnad vastuv6etavamad
6pilasele, kelle jaoks on kinopilet s6ltumata
ajast 40.- ning lastefilmi seanss kell 13.00 on
30.-. Kinos tegutseb ka kohvik, kus ei pakuta

Viiiirtfilmikeskus Tallinnas
Phrast  m6ningast  remont i  avat i

Tallinnas vddrtfilmikeskus S6prus, koos
selle juurde kuuluva fi lmipoega. Kino
niiitab iga pdev vdlismaiseid verirtfilme,
Eesti filmitoodangut ja eriprogrammina
lastefiIme. Filmipoes on ligi 300 vaanflrni
video jaDVD-d.

Se l l i se  k i no  ra jam ine  on  v i i gag i
teretulnud ndhtus, vastukajaks kobarkino
monopolismile ning ameerika filmi-



5 Reaali Poiss, aprilI2OO4 teadusnurk
"Tavainimene, noh, mitte ftiiisik!"
Kuidas on TU-s fi.iiisikat 6ppida?

Kes fiiiisikat 6pivad? On nad vdga hais-
vad jakarvased? Reaalsusest irdunud? Mida
iiLldse tiihendab iilikoolis fiiiisika 6ppimine?
]a kas fiiiisikaiili6pilasest saab rikkur v6i
priikkar?

Esitels, lubage end tutvustada: olen Mih-
kel 118. lennust. Kui mus6brad jasugulased
kuulsid, et ma tahan iilikooli ftiiisikat
6ppima minna, reageeris suurem osa neist
krimpsut6mbumise ja vdljapddsu otsiva
kommentaariga "nojah, peaasi et sulle meel-
dib...". Fiiiisikat (edaspidi F!) ja selle 6ppimist
iimbritseb t6epoolest mingi salapdrasuse,
isegi ebainimlikkuse aura. Lubage end pizut
selle sisse meelitada.

Tartu Ulikooli fiiiisika-keemiateadus-
konna F! esimesel kursusel on arvatavasti
38 inimest (tiipseid andmeid ei leidu, k6ik
on tdnapdeval salajane), sealhulgas neli
ttidrukut (selles olen makindel). Nad ei ole
iiLlemddrakarvased, nad ei haise, nad ei kan-
na palsude klaasidega prille ning valdav osa
neist omab vdhemasti mingisugust eraelu.
Tiidrukutel pole vuntse ega kiiiire.

Kui konkreetsemalt rdiikida. siis meie
kursusel on suur osa nii eesti- kui vene-
keelset samal ajal l6petanud F!-eliiti eesotsas
Mihkel Kreega. Meil on siigava hiidlega
siimpaatne tantsija-fiiiisik Aigar, meil on
Eesti parim Hattricki-mdngija Andres (vil!

118.), meil on catlynkirnalik poh-
huist-boheem Marje, ning Riho, kes
on abielus ja saab varsti isaks.

Mida aga tlhendab F! erialal6ppi-
mine? Liihidalt: keskmiselt rohkem
loenguid niidalas kui humanitaaridel,
keskmiselt andekamaid kursakaaslasi
kui infotehnoloogidel ja teistel pool-
reaalaladel, esimesel kursusel palju
matemaatikat, v6imalust haarata len-
nult paljude humanitaaralade p6hi-
t6desid (t6si!!!), heade tulemuste saa-
vutamiseks endaga tdd tegemist. fa
palju praktika- ning tciov6imalusi!

Paljud tunnevad muret, et F!-haridusega
inimene ei elata end tulevikus 6ra. Minu
vanaema ei tahtnud, et ma F!-i ldhen, kuna
arvas. et minust saab tuim friik kuskil
Iaboris, kes soob kuivikuid ja saab veel
kehvemat palka kui 6petajad. Tegelikkus
on aga teine. Lddnemaailma k6rgtehno-
loogiline iihiskond vajab nimelt reaalhari-
dusega inimesi nagu hapnikku, ent erinevah
hapnikust, mida saab s6ltumata nappusest
vabalt laristada. tuleb vdhestele olemasole-
vatele headele reaalteadlastele ka raha
malsta. T6si, p6hilisehkehtib see rakendus-
fiiiisikas ning veelgi enam erasektoris, kuid
kehtib. Fiiiisikute postiloendis (ehk meili-
listis) liigub alatisa toopakkumisi, kus

Lektor Virge Soomer andmas fiiiisikutele
loengut Matemaatiline Analfilis I

farmaatsia- ja teised kompaniid otsivad
endale programmeerijaid, modelleerijaid,
eksperimenteerijaid, ja kandideerida v6ib
p6him6tteliselt iga tudeng.

L6petuseks meenutal<sin, et fliiisikat (F!),
filosoofiat ja religiooni peetakse kolmeks
t6eotsingute sambaks. Minu valitud sam-
mas maailma olemuse ldhemalcs uurimiseks
on F!, m6nelteiselfilosoofia, kolmas soovib
end K6igeviig.evamaga siduda usu kaudu.
Annaks Suur Uhendteooria / fumal, et iga-
tiks teist endale vdhemalt iihe neist sam-
mastest valib, sest oma elu ei ole m6tet ilma
kontekstita elada.

MihkelKama,
vfi sdane/IU fiiisikatudeng

Reaalkool v6idab
Sel aastal on Reaalkool jdrjekordselt

igasugustel v6isdustel edukas olnud.

Matemaatika lahtistel v6istlustel 4. ok-
toobril2003. a. sai Eestis nii vanemas riih-
mas (11. ja 12. klassid) kui 11. klasside arves-
tuses 2. koha ja II jnrgu auhinnaJaanVaja-
kas, Siim Ainsaar sai vanemas ri.ihmas 5.-
6. koha (III jiirk), olles 1 1. klassides kolmas.
Matemaatika lahtistel v6istlustel 22. veeb-
ruaril 2004 sai Margus Niitsoo vanemas
rtihmas 5. ja Siim Ainsaar 6-8. koha (m6-
lemad III jiirk), j6udes 11. klasside arvestu-
ses vastavalt teisele ning kolmandale kohale.

Keemia lahtised v6isdused 15. novembril
2003 v6itis vanemas vanuseriihmas Kaur
Adamson 12. klassist.

Fiiiisika Iahtistel v6isdustel 22. novembril
sai Siim Tolk nooremas rlihmas 6. (10.
klasside arvestuses 5.) koha. Vanemas riih-
mas saavutas Margus Sepp 4. (12. klassides
3.) koha, SiimAinsaar sai 5.-6. (11. klassides
2.), Jaan Vajakas 7. (11. klassides 3.) koha.

Ille-eestilisel keemiaoliimpiaadil 5.-6.
mdrtsil v6itsid 12. klassides Kaur Adamson

.  . .  r  1

Jaile
esikoha ning JasperAdamson 3. koha.

Ftiiisikaoliimpiaadil 7.-8. mdrtsil saavu-
tasid nii 9. klassi kui kogu p6hikooli arves-
tuses 4. koha Hardi Koduvere (II jark) ning
5. koha Kristel Kosk (II jiirk). P6hikooli
arvestuses 8. (9. klassides 7.) kohale (II) j6u-
dis Edvard Ljulko.

Keskkoolis kuulus fiiiisikaoliimpiaadil
Reaalkoolile koolide hulgas iilekaalukalt
teine koht. olles sunnitud alla vanduma
Narva Humanitaargiimnaasiumile, kuhu
liiksid kaks I jiirgu auhinda: Margus Niitsoo
sai 3. (11. klassides2.) koha (II jnrk); Margus
Sepp 4. (12. klassides 2.) koha (II); Siim
Ainsaar 5.-6. (11. klassides 3.) koha (II),
mida jagas Reaalkooli juba l6petanud
Sander S6najalaga; 7. (1 1. klassides 4.) koha
(II) sai Ove Kan1t.14. (10. klassis 3.) koha
(III) sai Martin Sepp.

Informaatikaoliimpiaadil 1 3.- 14. mlrt-
sil j6udsid k6ik neli edasij6udnute riihmas
v6istetnud Reaalkooli 6pilast esikuuikusse:
]aan Vajakas (1. koht, I jerk), Siim Ainsaar
(3., II), MariusAndra (4., II), Margus Niitsoo

(5.-6., III) (k6ik 11" klassist). Algajate
riihmas sai 5. koha ja III jiirgu auhinna
Lenno Nagel, samuti 1l"-st.

Aj aloo-oliimp iaadjl. 23. -24. mdrtsil v6itis
9. klasside arvestuses (teemal "Teine
maailmas6da) Ave I-auren 3. koha. 10.-1 1.
klasside arvestuses teemal "Eesti keskaeg"
sai esikoha Taavi Madiberk, Richard
Meitern oli kolmas ning Holger N6mm
nell'as. 10.-11. klassides teemal "Antiik-
kultuur" jagas 4.-5. kohta Margus Niitsoo.

Matemaatikaoliimpiaadil 3.-5. aprillil
said 1 1 . klassides Jaan Vajakas 1.-2. koha (I
jiirk) ning SiimAinsaar4.-5. koha (II!.

N6nda v6ib <ielda, et Tallinna Reaalkooli
tase on endiselt tugev (v6i on teiste Eesti
koolide tase vilets?). tllaltoodud tulemused
ei kajasta muidugi veel kogu t6de, sest osa
v6isdusi on veel ees ning osa toimunuid on
loetelust viilja jddnud, sest siin ei jiitkuks liht-
salt ruumi k6igi realistide kordaminekute
iileslugemiseLs.

Jaan Vajakas



omalooming
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Tdna meil on pidu
Tdna meil on ldbu
Tdna me joome end tdis
Tdna katkeb me kainuse kois

Tdna meil on aega
Tdna keegi meist koju ei liihe
Tlna limpsile tiden head-aega
Tiina Strohiga algab mul suhe

T[na k6igil meil egost on suva
Tdna keegi meid dra ei tunne
Tdna tunneme end justkui laval
Tdna oleme kamp suuri munne

Tdna me tuba on pilves
Tdna t6rvaga katime kopse
Tdna p6nelrrst ndha me ilmes
Tdna peediga tdidame topse

Tdna rihiselt hakkab meil paha
Tdna me emad ja isad on mures
Tdna meil otsa saab raha
Tdna me m6istus on tules

Tdna ei mdleta eilset
Homme ei mdleta tdnast
Peale tdnast ei tulegi eilset
Moodund ajad me jdtame maha

janno. 06.09.03

Eelmises lehes ilmunud kolme
luuletuse autoril jannol on hlbi ja
palub vabandust tepitehtede puu-
dumise pdrast luuletustes. See ei ol-
nud ette kavatsetud ning oli tingitud
puhtak tehnilistest p6hjustest.

Labidas, liblikas ja ta lootus,
pdike, suvetuul ja surm.
Hing, taevatrepp ja t6kkepuu,
kivike ning taevas.

ES

Konn v6ttis labida,
liiks hauda kaevama.
TaI pikk tee veel llibida
sest surnuaed o.r k"rrg"I.

Ottokar Tilk

Kiiis Hing kord p6llul jalutamas,
siis Pdikest kohtas ta -
ja tundis end ta elamas -
ei pdevagi saa enam Pdikseta.

r\Orq r uul mut Korva sosrstas,
et pimedus on teel -
ja Tuul mul k6rva sosistas -
p6gene, enne kui hiljaveel.

MariTeesalu

Ilu

Ei otsi mina ilu Kunstist.
Ei otsi mina ilu v66ralt maalt.
Isegi ei otsi Teadusest.
Ega inimeste Headusest.

Minu jaoks on ilus Maailm,
k6ik mis minu iimber on.
Ilus on Pdike, ilus on taevas,
iga kivike, iga detail.
Ilus on k6ik loodus.
Ilus on k6ik inimeste loodu.
Ilus on iga liblikas.
Samas ka iga labidas.
Isegi surm on ilus.
"Miks?" te kiisite.
Sest elada on ilus.

Reaali Poiss, aprill 2OO4 6

fiirgnevad luuletused on kirjutatud 19. mlrtsil 11" 6pilaste poolt kirjanduse
tunnis 15 minuti jooksul ning on inspireeritud Emily Dickinsonist (luulekogu
"Kiri maailmale")

Lendab lind ja liblikas,
lootust annab taevas
saada iile t6kkepuust,
mis n6uab palju vaeva.

Unerohuuimades
kord saabub surm
Tormihooges kivike
labidale kurb.

Pdike suvetuules kallab
Maale lootusi,
et taevatrepp on valla,
hingtalub kaotusi.

Labidas - seisab ja ootab
kaunimalt enam ei saa.
Oodates ilu on kaunis,
minnes haihtub k6ik

Heili Johanson

Konn ja kivike,
labidas langeb -
kuhukonn jiii?
Lendab kivike -

liblikana - taevas.
Konn - pddses veel.

Ilusal suvepdeval, kui piiike paisab
Iebab konn kivil -

ta ootab ja loodab,
ta unistab.
Taevas on selge.
K6ik on veel ees,
kuid hetkel on ainult
suvetuul, liblikas j a Lootus.
Kusagilmujal
vist polegi nii hea.

KK

]ama lugu
Sa oled kui lumi -
ilus ia 6rn lumehelves.
mille kohal lendab tuvi
k6rgel k6rgel lumepilves.

Ma olen kui pdikesekiir-
nii hell ja soojendav,
mis soovib, et sa oleks siin,
kusuniversumi ilu on meelitav.

Ei taha olla ma pdikesekiir,
sest soojus ju lume hdvitab.
Ja kaoks mu elust siis
ainus asi, mida armastan.

argo, 26.10.2003

Savi

Aune Koitmde
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Minu ema heategu Avan raamafu ja m6tlen...

E: Ma teadsin, kusvaruv6ti peidus oli. . I ir:_^ _, . _ _ 1
Keerasin ukse iukust lahti' ja ldksin ' MlnU fSa hgategU
tuppa. o

o: Mis sa seal n:igid? : 
Mo isa on heategusid teinud' see

E: ruba oli suitsu tdis ja minu tuttav : l63llti"t:#X'"5:'i".T5irT::l
magas uimaselt ega tahtnud iiles r6usta. I See heategu koos EMT-ga oli jdrg-
Lohistasin ta korterist vdlia ia iooksin . mine: ta annetas tdnavalastele raha.
ruttu td.navanurgate tutet6rjesse ] TategiheateguEMTlepatriinuj6u-
helistama. : 

lusoovi kampaania ajal. Selle kiiigus

o: Kuidas lugu l6ppes? : 
sai ta saata sMS-e liihinumbrile ja

E: rulet6rje tuli ruttu ja kastis korteri : nTF'tir:uij?:xTIiltii,:;l*,?;
miirjaks. Maja maha ei p6lenud ning . tdnavalapsija anda neile v6imalus
tuttav toibus vingumtirgitusest. I arenguksja 6ppimiseks." Tema s6nul
O: Millest tulekahju tekkis? 

' oli sellest heateost kindlasti abi ja

E: seina sees oli ventilaator ja see oli I 
ig" heategu j6uab temani tagasi'

tatveks vatiga kinni topitud. Keegi oti . ::n^-::j:lt:'^ti',-5:'_lf*T':l:l':
kogemata vintilaatori toole liika"nud. : 1:lTiil"llT1','_1o-',ljll'"o"
Mootor kuumenes i.ile ia tekkis o meeres Ja soovrtan Ka terstele'

tulekahju. Onneks l6ppes tOit trasti. I Carolyn Einmann, 4"
: 0e.02.2004

o s k a r K a l d e r  

:  . . . . . .  o  o .  o . . . . .  o . .  o .  o
a a r a o t l o o  o

I Avan arvuti ja m6tlen...
' Kui ma arvuti avan. siis ma m6t-
I l"tt, et kuidas saab oila arvutis nii

] palju asju? Ma m6tlen nimelt seda,
r et arvuti ise on nii vdike, aga seal on

I ni i  pal ju asju ja igasuguseid
o programme. Arvutis on nditeks
I mdngud, arvutiga saab kirjutada ja
. selle viiija trtikkida, arvutiga saab
] tiksteisele kirju saata, an'uaiga on
. v6imal ik ka suhelda. Seal on
I igasuguseid linke, kui iihe avad, siis
' tuleb veel rohkem ette. Mul ei olegi
I o-" lemmikkohta arvutis, ,"rt seil
' on nii palju huvitavaid asju. Arvuti

m6ni mahukam kataloog, paks
koomiksi tega tdidetud raamat,
juturaamat v6i luuleraamat.

|uhul, kui raarnatul on ex-libris,
saab seda vaadates teada, kes on
raamatu omanik.

Raamatu autori nimi on tavaliselt
raamatu seljal. Selle jdrgi saan ka
sisu kohta oletusi teha. Arvata v6ib,
et minu jaoks seni huvi pakkunud
autori tundmatu raamat v6ib samuti
p6nev olla.

Gert Hendrik Kauniste. 3b

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

O: Millal see juhtus?

E: 23 aastat tagasi. Ma elasin siis Karu
tdnaval. Uhel varahommikul umbes kell
viis ajas mind miski asi iiles.

O: Mis see oli?

E: Oli lihtsalt imelik tunne. Tahtsin tuld
p6lema panna, aga elektrit ei olnud.

O: Mis sa siis tegid?
E: Liiksin koridori. Ulevalt komrselt tuli
suitsuvingu. Seal elas minu hea tuttav.
Koputasin tema ukse taga, aga ta ei
kuulnud. Ta magas.

O: Mis sa siis ette v6tsid?

Ema heategu
Oli j6uiu6htu ja ema s6itis autoga

maale. Ta niigi tee ddres meest ja naist,
kellel auto oli katki ldinud. Kuna kell oli
palju ja oli j6ulu6htu, hakkas emal neist
kahju ja viis nad koju. Nende kodu oli
kiillaltki kaugel kohast, kuhu ema pidi
minema. Nad olid vdga tdnulikud ja
pakkusid raha ja kuigi emal kulus
s6itmiseks bensiini, ei v6tnud ta seda
vastu. Oli ju ometi j6ulu6htu!

Anni Lepik, 4,a
09.02.2004

Kui ma v6tan raamaturiiulist
raamatu, siis tekivad mul kohe
m6ned ktisimused. Kas see on hu-
vitav raamat? Kas sellel raamatul on
piihendus v6i sissejuhatus? Kas see
raamat on vana v6i uus?

Aga juba enne raamatu avamist
saavad paljud minu kiisimused vas-
tuse. Nditeks: kas sellel raamatul on
timbrispaber? V6i kas on huvitav
kaanepilt? |uba kaanelt v6in iugeda
v6i vdimuse jdrgi aimata, kas see on
romaan, 6pik, muinasjuturaamat,

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

Minu vanemate
heategu

Citymarketisse, kus mu ema tcio-
tab, tuuakse igasugu ndidiseid han-
kijate poolt, kes piiiiavad oma too-
detega sortimenti pddseda. Natuke
enne j6ule otsustas ema asjad laste-
koju saata: kommid, kt ipsised,
priiiinikud jms. Siis vaatasime kodus
oma asjad kriitilise pilguga iile. Tuli
viilja, et meil on kodus mdnguasju,
millega meie 6ega vdga harva mdn-
gime, kuid lastekodulapsed v6iksid
vdga r66mustada. Panime need
muude asjadega kaasa. Ning laste-
koduiastei oli kindlasti hea meel.

Marelle EIlen
03.02.2004

a a a a a o o a

on ka igal dri-
mehel. Minu arvates, kui drimeestel
arvutit ei oleks. siis nad ei saaks
tood teha. Kui jdrele m6elda, siis on
arvuti igale inimesele vajalik, sest
arvuti on suur infoallikas. Minu
arvates peaks arvuti olema igas
kodus.

Inimesed on nii targad, et nad on
leiutanud arvuti. Kui ma arvuti avan.
siis ma m6tlen, et arvuti on tiks ime-
asi ja ilma arvutita oleks eiu igav.

Mdrt Kuldkepp, 3b



naljanurk
Kes on k6ige stiifsem
6petaja?

Kas teile ei tundu, et meie koolis on palju
stiilseid inimesi? Oleks olnud suhteliselt
keeruline viilja selgitada stiilseimat 6pilaste
seas, piiiidsime leida teda Spetajate hulgast.
Selgus, et krisimusele, kes on stiilseim 6pe-
taja, pole kuigi lihtne vastata. Palju kostis
Iauseid, et stiilseid 6petajaid on nii palju ja
ei oska nende vahelt tildse valida. Teeme
siit lihtsa jArelduse - Reaalkoolis on palju
stiilseid 6petajaid. Ara mdrgitipeaaegu k6ik
ja hoolimata keskkooli ifidasek triilsiirgis-
tatud 6pilastest ei ole jddnud varju nende
erinev stiilitunnetus.

Siiski eristusid m6ned silmapaistvamad
6petajad teistest. Opilastelt sai enim hddli
6p. Erkki Otsman, kelle puhul peale
pidevalt muutuva riietuse mainiti dra ka
omapdrane kditumine, ilus lauluhiiiil,
barett ja pdikeseprillid. Palju hddli sai ka
6p. Liis Aavaste, kes julgeb teistest erineda
ja kaib moega kaasas. Kiisitlusel ilmnesid
6petajatest p6nevad asjad: 6p. O. Kraw-
Senko s6iwat tunni ajal tooliga ja kurjustavat
arvutiga,6p. d Talts alustavat absoluutselt
igat tundi s6naga ,,nii", 6p. M. Kuurme
kandvat kogu aeg kaelas oma head sSpra
stopperit ja 6p. T. Reimani rihmapandlal
olevat tdhed TR. Lahedaimaks soenguks
tunnistati 6p. A. Taltsi lokid ja koige iige-
damad lipsud on 6p. Kuurmel, 6p. Saukasel
ja6p. Taltsil.

Opetajad ise hindasid endi seast stiilsei-
maks 6p.J. Rohti. Nadridesid, ettalihtsalt
on pealaest jalatallani stiilne. Lausa fiImirolli
vddriliseks hinnati 6p. S. Mummat, kes
olevat kooli k6ige "6petajam" Spetaja.

Elo Madissoon ia Janika Leisalu

Rists6na

Opetajate iitlusi
Katrin Pever
"Piit ian teha KT-d i isna kiuslikud,
mahukad ja suured"

"Kuidas Stol6pini reform Eestit m6jutas,
seda ma ei mdleta, aga ... Kuidas l6ppes
Berliini blokaad? Blokaad l6oetati!"

Gunnar Pofma
"Teil pole 6pikut vaja - teil on 6petaja
Polma!"

"Teie 6pik on nii hea, et mul ei ole m6tet
mingeid kuldmune munema hakata"

"Ta on mitmekordselt kasutatav transa"
(IRNAkohta)

"Istusime ja vaatasime vdikseid piirdikuid,
no neid lapsekesi"

"No,  ldhme i ih te kohta e lama ja. . . "
(Indrekule)

"Sinasaadiihe .. (pikkpau) ... protsendi
iuurde"

"M6nedel on lihtsalt selline genoriiiip, et
ktkuvad igalt poolt alla ja koguaeg sita
S$SE

"Dinosauruste munad, mitte isase omad,
vaid need, mis liiva sisse on maetud, olid
ilmselt heaks toiduks hiiretaolistele
imetaiatele"

Tairi Tamme-Ammjdrv
"Erinevalt Saaretist olen ma tditsa kindel,
et arvutid on meessoost" (enne 2. restarti)

"V6tke aluseks ruudu pikem diagonaal"

Reaali Poiss, aprllI2OO4 I

"Kui te vaatate midagi liibi valguse, siis ei
nde te konkreetseid kontuure"

Jaak Saukas
"Te ju teate, et ma vdga kannatlik inimene
pole ja selle pdrast ei saa oelda, et ma
nendest praktikumidest vdga sillas oleksin
olnud" (oma tllikooliaja kohta)

S: "Niirid on selline lugu, et me viibime
tdna siin koos vaid iihe tunni."

Klass: "Aaaahh"

S: "Arge niirhd nutma kah hakake. P6hjus
on selles, et kuna meil on neljapdeval too,
siis nii saate rohkem aega individuaalseks
6ppimiseks.  Teiseks nendega,  kes
oliimpiaadile liihevad, pidime me homme
peale tunde riiesandeid vaatama. Ja et neil
tapvalt palju fiiiisikatifiel niidalal ei oleks,
tuleb tund ira jdtta. Ja kolmandaks, ma
ldhen arsti iuurde" (natuke kArbitult)

"Esia lgu ma loodan,  et  ma muja le
arveldusi ei tee" (andes meile ekskur-
siooniraha maksmiseks arvenumbri)

"Kaheses toas annab m6nev6rra
paremini kehasoojust jagada" (sebtus, miks
on ekskursioonil 2-sed toad)

"(Lopu)aktus v6iks oIIa sell ine, mis
igaiihele mingil mddral meelde jiiiib"

Aita Ottson
"Aga iildiselt te teate, et k6ik mehed
petavad, niiet k6ike ei pruugi vdga t6sisek
v6tta" (Sauhase jutu kommentaariks)

Kusimused
Paremale:

1. Kahepaikse

. ndgemiselund

2. Koolikott

3. Sedasi

4. Ilmakaar

5. Naisenimi

6. Naturaallogaritm

7. Eesti suurim kaslane

8. Linnalrrrle vastand

9. Isikuline ases6na

10. Venita

11. (Vilja)hoidla

12. Infotehnoloogia

13. Viljapuu

14. Kaotaja

15. Koit

16. Suhtlusvahend

17. Tiitarlaps

18. Reaali tdht

19. Tuulehoo

Alla:

1. Susi

3. N6nda

9. "Kevade" tegelane

13. Ubin

20. Kaunviljalise
taime seemned

21 . Kiituse vastand

22. Niinimetatud

23.Lai

24. V6idujumalanna-
jalatsitootja

25. Teaduse ja kunsti
kaitsejumalanna

26.Mddr, aste, nivoo

27. Eess6na prantsuse
keeles

28. Helitu kaashiiiilik (2
korda)

29. "Surema" inglise keeles

30. Varandus

3l.Isikuline ases6na

32. Silitus

33. Oistaim

34. Pojanaine

35. Merekala

36.,37. Artikkel inglise
keeles

38. Ases6na inglise keeles

39. Tdnav
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