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... ja palju muud huvitavat!

Kellele liiiiakse l6pukella...
Kiil l  oli enne l6pukella kurt-

mist, et rahvariided ei meeldi
ja ei sobi ja pole kuskilt saa-
da, kuid 30. april l i l  niigid k6ik
neis vanema aja pidur6ivais
oma viimast koolikella kuula-
ma tulnud realistid ti l latavalt
i lusad v i i l ja !  Ja see polnud
sugugi mitte ainus, mis iileva
meeleolu 16i...

Traditsiooniliselt leidis sel
pdeval aset aktus kogu giim-
naasiumile, kus aukiilalisteks
abituriendid. Peeti ilusaid
kdnesid ja pandi kohe-kohe
kooli 16oetavatele laulu-
lastele ,,zuled sappa". Meid,
abituriente, tulid tervitama
ka vdikesed s6brad esime-

sest klassist, kellega tu-
tvusime juba kool iaasta
alguses. Lil led - kaardid
vahetatud, Iaulsime iihis-
e l t , , Lahkumise  l au lu " ,
kuulsime viimast korda
Meile loodavat koolikella
ja kuigi nii m6nelgi pisar
silmas, jooksime kiisikiies
Idbi koolimaja.

|ooksmine aga ei piirdu-
nud vaid kooliga. Nagu seII-
iste tdhtsate iirituste puhul
juba tavaks saanud, pidime
ikka liikluse ka kinni pa-
nema, ioostes i i le Phrnu
maantee Vabaduse vtl ja-
kule. Teed sai iiletatud ikka
6iges kohas. Turistidele

silmailu sai pakutud roh-
kem kui rubla eest, seda
enam, et jooksime llibi uue
Sopinguparadiisi - vast-
avatud Viru keskuse.

Kell 15.00 ootas meid aga
troll, mis viis meid loomaia
juurde. Sealt Rocca al Mare
Vaba6humuuseumi liiksime
juba omal  ja la l .  Kergel t
einestanud, asusime Kolu
k6rtsi aidaosas Piret Otsa
Spetuste jdrgi vanaaegseid
ringmdnge mdngima. K6ik
laulsid ja tantsisid r66msalt,
isegi 6petajad, eesotsas di-
rektoriga.

Pdevapiltnik tegi meist
vana veski juures pilte ning
siis jdtkus tants ja trall juba
6ues. |iii mulje, et k6igil oli
l6bus.

Uleti ldiselt oli see pdev
tdis nostalgiat. Kuidagi isegi
irooniline tundub, et 6ppi-
sime oma rahvar6ivaid 166-
muga kandma alles pdeval,
mil Eesti oli viimaseid tunde
ISEseisev - 1. mail i ihines
Eest i  Euroopa L i iduga.
Arvan, et tanu sellele jddb
l6pukell meile veel enamgi
meelde.

Abituriendid miitiridel jooksmas Maarja Varkki, 12'



t6simeeli
Kui juba uuendama hakata, siis
uuendame k6ik ja kapitaalselt!
Muudame nditeks koolid ainult
piirkonnakoolideks. Tiihja kah sel-
lest, et m6ned koolid on ennasr ise
riles tciotanud ja edu saavutanud,
ootamata riigi ja linna iilesputita-
mist. Niiiid, kus nn. "eliitkoolid"
hakkavad "tavaliste" koolide jaoks
silmapiirilt kaduma, ldheb kisa
suureks. Selle asemel aga, et aida-
ta veidi mahajiidnud koolidel ise
edu saa'urrtada, otsustatakse koole
sulgeda ning 6pilased edukamates
ja mitte nii edukates koolides segi
paisata. L6pptulemus on aga ar-
vatavasti sama. Koolis, kus enne
tulemuste nimel vaeva ndhti,
tehakse seda arvatavasti ka edas-
pidi, samas kui mujal vaevalt oma
arusaamu kapitaalselt muutma
hakatakse. Ainsad uuendused, mis
vilja v6ivad kanda, on koolitused
ja valikuv6imaluste laiendamine
(nt. valikainete anru kasv), et 6pi-
lased saaksid juba varakult valida
endale enam meeldivad erialad.
Sest teatavasti on edu iiks alustest
ka huvi 6pitava vastu.
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_1 l_ Reaali Poiss, 2004 2mai

Uus erakond, uus poliitika...
Uue vdimuli iduga hak-

kasid puhuma sootuks uued
tuuled ka haridusvallas

Uuenduste liibiviimiseks
kutsut i  e l lu  programm
,,XXI sajandi haridus", kus
mdrgi t i  dra praeguse s i is-
teemi vead ja kavad, mille
ji irgi neid parandada pii i i-
takse. Uuenduste eesmargiks
on ,,luua k6ikidele 6pilas-
tele v6imalused kvaliieetse
har iduse omandamiseks,
s6ltumata 6pilase elukohast
v6i  sots iaalsest  taustast" .
Uuringute kohaselt on meie
haridussiisteemi p6hilisteks
probleemideks hetkel 6peta-
jate madal kvalif i tseeritus,
nende madalad palgad,
ainekavade ri lekoormatus,
karistav hindamine, palju
kodutciid ja palju muudki.
K6igile neile probleemidele
loodetaksegi uuendustega
I6pp teha.

Esimeseks muudatusteks
v6ib lugeda viiikekoolide
sulgemist. Selle p6hjuseks
tuuakse laste silndivuse
vdhenemine (,,6pi1aste arv
vAheneb aastaks 2008/09
30o/o v6rra") ja selle t6ttu
vdheste 6pilaste arvuga
koolide lahtihoidmise ku-
lukus. Ent kuna 6pilased
ei ela ainult linnades, on
kavas kool ide vdhesus
linnast vdljaspool korvata
regulaarse koolitranspor-
diga, mis omakorda eeldab
aga teede ti i iel ikku vdlja-
ehitamist ja korrashoidu.
Hetkel sellist raha kuskilt
v6tta pole, koole aga su-
letakse juba praegu.

K6ige suuremaks uuen*
duseks on aga usutavasti
koolide rahastamissrlstee-
mi  i imbertegemine,  mis
kujutab endast selle liibi-
pais tvamaks muutmist ,  e t

kogu raha koolidesse j6uaks.
Mitmete erinevate asutuste
asemel, millest k6igist tuleb
praegu raha vdhehaaval, on
plaanis koondada erinevad
vdikesed ametkonnad su-
urematesse, kust raha vool
oleks iihtlasem ja jiirjepide-
vam. Samuti muutub riha
tdhtsamaks koolidele mak-
stav pearaha, mis muudab
kooli 6pilaste anu tdhtsaks
tegur iks v i imase rahas-
tamisel .  K lass ide i . i leoais-
utamise vdltimiseks seaiakse
aga rangemad normid klas-
side suuruse kohta.

Selliseid kaoitaalseid mu-
udatusi  har iduspol i i t ikas
v6ib uuenduste kavast vdlia
lugeda mi tmeid ja  mi tmeid.
Ainus, mida ei mainita, on
see, kust v6i mille arvelt voe*
takse muudatuste ldbiviimi-
seks vajaminev raha...

Mari-Liis Suurorg, 12b

Reaali Vaimust
Esimene kord,  ku i  ma

Reaali Vaimust kuulsin, oli
umbes kaks aastat tagasi, kui
ma Reaali tulin. SeIIest rddkis
vist direktor oma 1. septembri
k6nes v6i m6ni 6petaji v6i kes
iganes. Igatahes ei kuulnud ma
Temast m6ne 6pilase kdest.
Ni i  on see i i i i inud rdnaseni
- Reaali Vaimust jahuvad
6petajad, vilistlased ja direk-
tor ja muud asjapulgad, aga
mitte Reaali 6pilased.

Tdnaseks olen ma ka aru
saanud miks see nii on (vist).
Reaali Vaimust rddgitakse tav-
aliselt kujul: krill me oleme
ikka toredad siin koolis v6i

kuidas meie ikka omal aial
o l ime tegi jad ( ja  kusjuuies
olidki) nii spordis, 6ppimises,
igal pool. Praegused Reaali
6pilased ei ri i i igi aga Reaali
vaimust seepdrast, et teda on
Iihtsalt nii harva ndha.

Kui ma krisisin realistide
kdest, mitu korda nad sel aastal
Reaali Vaimu ndinud on, iiiid
vastused kusagile kahe ja viie
vahele. Kohad, kus Vaim end
nditab, on aga vdga imelikud:
s6rmustepidu, miirgipidu, 1 00
pdeva ball, erinevad spordi-
voistlused, Bikers pubi pdrast
s6rmustepidu, joulupeo afier-
party CC Plaza all karaoke-

baaris ja nii edasi ja nii edasi.
Kokku v6ib need kohad jagada
kolmeks: traditsioonilised iiri-
tused, sport ja peod.

Kui traditsioonilistele riri-
tustele veab RV end nii v6i
naa kohale, siis spordiv6ist-
luste ja pidude puhul sOltub
viiga palju seltskonnast, sest
kehvas seltskonnas RV en-
nast juba ei ndita. |a nii tun-
dubki, et Reaali Vaimu k6ige
suuremad kandjad ja edasivii-
jad on realistid, kes tegelevad
meeleldi spordiga, armastavad
oma kooli (Reaali) ja oskavad
pidu pidada. Nii nagu see on
olnud juba aastak i imneid.

Pdrineb Reaali Vaim ju ajast,
kus Reaalis toimusid peod,
kus terve linn kohal kliis ning
mi l lest  rddgi takse s i ian i  minu
iaoks tdiesti uskumatuid lu-
gusid. Sama uskumatu on lugu
ka spordisaavutuste puhul:
aastakiimneid Tall inna oarim
kool spordis, NSVL koolivahe-
liste voistluste esikohad ia mis
k6ik veel. Kahjuks tundub, et
need aiad on moodas.

Niiiid on meil remonditud
koolimaja, riigieksamid iihed
Eesti parimad, anrrtid raama-
tukogus, triiksdrgid seljas, aga
vaim on kadunud.
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3 Reaali Poiss, mai 2OO4 teadusnurk
Armastus vs. Ftitisika
Arutlus sellest, kuidas ftiiisika armastust kaunistab

Armastus. Sa nded Teda ja
sind liibib vdrin. PiIt muutub
higuseks, muu maailm kaob
ning s6nad, mida oled unes
ja ilmsi tahtnud Talle oelda,
jiidvad kurku kinni. Armastus
on abstraktne, defineerimatu,
iihtviisi tuttav ia tundmatu.

Kas on v6imal ik .  e t  soe
tunne, mida tunned kooli-
trepist allatuleva armsa neiu
v6i Reaali spordivdlj akul ulj alt
palli taga ajava atleedi vastu,
on teaduslikult lahtiseletatav?
Oudne m6te - pange siia
l6ppu niiiid vastavalt soovile
punkt, kiisimdrk, v6i hiiiiu-
mdrk.

Viimaste aastakiimnetega on
teaduse areng annastuse selgi-
tamisel t6epoolest m6ningaid
edusamme teinud. Tundub, et
inimeste vastastikune t6mme
v6ib olulisel mldral s6ltuda
nende l6hnast - nii sellest. mis
vdljendub toore higihaisu v6i
jdise deodorandi niiol, kui ka
sellest. mida inimene l6hnana
ei teadvusta, kuid mis m6jutab
meie organismi sellegipoolest:

Kas on v6ima-
l ik ,  e t  soe tunne,
midatunned koo-
l i t repist al latule-
va armsa ne iu
v6i Reaal i  spor-
d iva l jaku l  u l ja l t
pal l i  taga alava
atleedi vastu, on
teadusl iku l t  lah-
tiseletatav?

selliseid iihendeid nimetatakse
feromoonideks.

Samuti on j6utud edasi inim-
teadvuse, sealhulgas mdlu,
emotsioonide ja ratsionalisee-
rimise, selgitamisel. | i ir jest
enam teadvuse (ja ka alatead-
vuse) vimkasid on selgitata-
vad aju ehituse iseArasuste

ning neuronite-vahelise side-
pidamisega, mida m6jutavad
erinevad iihendid ning elekt-
romagnetviljad.

V6rdlemisi selge on ka see,
et kui tunneme kellegi poole
ftii.isilist t6mmet - hinna-
kem me (ala)teadlikult siis
tema nahavdrvi, biitsepsit,
silmi v6i suurepdrast biisti -,

siis meeldilrrse tingimused on
m[dratud meie teadvust selle
arengu jooksul m6jutanud
teguritega.

Ulaltoodud t6siasju kokku
pannes ndeme, et kaugel ei
pruugi olla aeg, mil puht-
teadusliku analiiiisiga v6ib
v6rdlemisi kindlalt ennus-
tada. mill ised kaks inimest
te inete isesse armuvad v6i
armastama hakkavad. PaI-
judes inimestes tekitab see
m6te vastikust: teadus justkui
iiritaks elu k6ige piihamaid
saladusi riivetada. See tunne
on m6neski aspektis vSrreldav
intuitiivse hirmuga, mida ini-
mesed tunnevad geneetiliselt
modifitseeritud toiduainete j a
psiihholoogide ees. Inimestele
on alateadlikult ebameeldiv,
kui elu stigavamaid saladusi
lahti seletatakse.

Sellised ebalevad hoiakud
on ka m6istetavad - inimesed
kardavad,,paljastatud saada",
kardavad, et neile ei jdd enam
midagi isiklikku, ning et tea-
dusliku selgituse saabudes
armastusega kaasnev mtistika
kaob.

See ei ole nii. Ehk vajab
meenutamist v6i teadvris-
tamist fakt, et fliiisika ei saa
enam kui t6endoliselt kuna-
gi nii tiiielikuks, et ei jddks
iihtki lahendamata kiisimust.
Hetkel tundub, et paljud alus-
tasandil toimuvad protsessid
Universumis on juhuslikud.
Kasutagemgi seda t66variandi
argumendina. P6him6tteliselt
tdhendab see, et meie fiiiisika
ei selgita, mille alusel ,,juhus-
likke" valikuid Universumis
tehakse, sellest aga ndhtub, et
fiiiisika jiitab alati ruumi Looja,
|umala, Suure Projektijuhi v6i

m6ne teise k6ikv6imsa olendi
olemasoluks.

Niiiid peaksid k6ik rahul ole-
ma: suudame kiill kirjeldada
inimese kui rakukogumi aren-
gut bioloogia tasandil ning te-
ma siigavamat toimimist fiiiisi-
ka seisukohalt, kuid esialgu
paistab, et Universumi alus-
tasandil ei ole me suutelised
selgitama, miks inimesed on
setrlised, nagu nad on. Miks
ikkagi kombineerusid Gunnar
Polma vanemate geenid just
nii. et moodustus Gunnar
Polma, keda te ntiiid bioloo-
gia tunnis elavalt geenide koh-
ta tarkust jagamas niiete-kuu-
lete? Algtasandil on see selgi-
tamatu. V6ib-olla on Gunnar
Polma selline,.nagu ta on, sest
]umal l6i ta nii. |a teate, mis
see t[hendab?

Kaks inimest t6esti v6ivad
olla teineteise jaoks loodud!
Algtasandil me esialgu ei tea,

mis mddrab meile omased
I6hnad ja isiksuse finessid,
seega ei saa me v[l istada,
et m6ni jumalik olend neid
kuskil seadistab. Ia kui me ka
seda kunagi selgitame, jiidb
ilmselt alatiseks lahtiseks kii-
s imus,  miks Universumis
on sellised fiiiisikaseadused,
nagu nad seda siin on - ka
neid v6is ja v6ib keegi kuskil
seadistada. fa ftiiisikaseadusi
meerates v6ib see keegi ka
meid seadistada.

Olgem rahul. Fiitisika ei
vii meid k6leda maailma-
kirjelduseni, vaid vapustavalt
siigavamatele ilu tasanditele,
avades nahtuste nagu arrnas-
tus t6elisi seoseid Universumi
olemusega.

MihkelKama
TU fiitisikatudeng,

vilistlane

Siidamekujuline pinnavorm Marsil. Pildistanud tdiesti fiiiisikaline
sond Mars Global Surveyor. @ NASA
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Kesklinna Kaunitar 2OO4
Sel lel aastal toimusid jiirje,

kordsed Kesklinna Kaunitari
vafimised, seekord kill 21,.
Koolis. Reaalkooli esinda-
sid Sirly ja mina 10. klas-
sist. S[indmus ldbi osaleja
s i lmade.

K6ik sai alguse tutvtlstus-
vooruga, kus k6ik ki.imme
kandidaati ennast esitlesid.
Saal oli tiiis inimesi G5 ja
teistest koolidest. Esimene
voor oli pisut raske, kuna
me ei olnud teinud iihtegi
mikrofoniproovi. Seljas olid
tihesugused pluusid ja piik-
sid vabal valikul.

Tutvustusele jdrgnes tant-
suvoor, kus tantsisime sam-
bat, mida olime juba mitu

nddalat enne valimiste al-
gust usinasti harjutanud.
Kuig i  tantsu6peta jad ja
kandidaadid vahetusid. ei
takistanud see meil tantsu
selgeks saamast.

Kolmandana oli kavas 6h-
tukleidivoor, kus 21. Kooli
noormehed meid saali saat-
sid. J6udis kdtte see hetk,
millal oli aeg vastata Zi.irii
ki isimustele. Ziir i i l t en-
dalt meil kiisimusi kiisida
ei lubatud. Ei tea, kes roh-
kem ndrveeris. kas Ziirii v6i
kandidaadid?

Vahepeal esines bokseri-
tes 21. Kooli biind. kelle
et teastet  mei l  6nnestus
jatgida lava tagant. See oli

pisut Sokeeriv ja jiii pub-
Iikule kindlasti meelde.
Veel esines Prodance kahe
kavaga ja 21. Kooli lauljad,
need etteasted jdid meil,
kandidaatidel, kahjuks nii-
gemata.

Ullatusv6itjaks, Kesk-
linna Kaunitariks sai Adeele
Gustav Adolfi Gi.imnaasiu-
mist. Publiku lemmikuks ja
ka iihtlasi esimeseks kauni-
tariks sai Laana2l. Koolist.
Teiseks kauni tar iks sai
samuti 21. Kooli esindaja,
Aty. Uldiselt oli v6istlus ro-
re ja nii publik kui ka Ziirii
jdid rahule, kandidaatidest
rddkimata.

Sophie Draguneviti

Kesklinna Kaunitar 2004 Adele Ri.ititel,
l.printsess Laura P6ldma ja ll printsess
AliKargoja
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Koolisisene sport Reaalkoolis 2oo3 l2oo4
Ja juba ongi l6ppemas ji ir-

jekordne 6ppeaasta. Selle aja
jooksul  aga suuts id Tal l inna
Reaalkool i  6p i lased 6ppimi-
sest  mi tmel  korra l  puhkust
saada sporti tehes.

Aasta algul vdljatdotatud
spordip laan kool is isestest
(klassidevahelisest) v6istlus-
test suudeti enam-vdhem rea-
liseerida. 2003104 6ppeaastal
viidi liibi bowlingu, korvpal-
li, vorkpalli, s6udeergomeetri
ja saalihoki klassidevahelised
turniirid, ning lisaks indivi-
duaalarvestuslik maleturniir.
Maikuus ootab sportlasi veel
ees jalgpalliturniir. Igal spor-
dialal v6istlesid nii poisid kui
tiidrukud. Lisaks nimetud iiri-
tustele toimusid loomulikult
ka iga-aastased spordipde-
vad ning koolidevahelised
v6istlused, aga jdrgnevalt ;'ust
koolisisestest turniiridest.

4. detsembril 2003. siis kui
6petajad streikisid, leidsid osa
9.-12. klasside 6pilastest tege-
vust Kuulsaalis, kus liiks lahti
bowlinguturniir. Igast klassist
osales 5 poissi ja 5 tiidrukut.
Nii ti.idrukute kui ka poisre
arvestuses tuli v6itjaks 12.,
kes kokkuv6tteski (poisid +

tiidrukud) sai esikoha, olles
parem teiseks jiidnud 11b-st.
Individuaalaryestuses oli pa-
rim tiidruk Liis Peets (1lb) ja
poistest Mihkel Lahe (12").

1 2. detsembril leidis aset tiid-
rukute korrpall, kus oma klas-
si au kaitses 4 opilast. Ohtuks
selgus, et k6ige osavam sel
alal on p6hikooli tiidrukutest
koosnev koondv6istkond,
kes suutis olla edukam k6i-
gist giimnaasiumi klassidest.
Teisele kohale suut is  end
mdngida 10b ja kolmandale
1 2" klasside naiskoondised.

N[dal piirast tiidrukuid - 19.
detsembril - v6tsid konpalli
klitte poisid. V6istkonnas ikka
4 inimest. V6itjaks osutus 10"
meeskond, kellele jlirgnesid
10" ja 12" .

26. jaanuaril said 6pilased
s6udeergomeetritel oma j6udu
ja jaksu ndidata. 4 poissi ja 4
tiidrukut igast 9.-12. klassist.
S6uda tuli 500 meetrine l6ik.
Uldkokkuv6ttes tuli v6itiaks
12' klass koondajaga 13.51.9
minutit. |drgnesid 1 1' ( 1 3.54,8)
ja 12b (13.58,5). Tiidrukute
arvestuses tuli v6itjaks 12b
ajaga 7.33,0 minutit, kellele

ji irgnesid 12" (7.36,3) ja 10"
(7.40,3). Poistest ldbis vahe-
maa k6ige kiiremini 11" klassi
vdistkond ajaga 5.59,0 minu-
tit. Teiseks ja kolmandaks
jdid vastavak 12^ (6.1I,7) ja
11' (6.i3,3). Kokku osales 27
tiidrukut ja 24 poissi, ning in-
dividuaalarvestuses osutusid
parimateks tiidrukutest Kelly
Veske (12"), Brita Tiik (12b)
ja Aet Tani (12") ning pois-
test Margus Sahk (11"), Erik
Ounapuu (12") ning Roland
Pauklin (12b).

5. veebruaril toimus Reaal-
kooli aulas maleturniir. See
oli individuaalne v6istlus,
kus osalesid see aasta umbes 15
6pilast. Esimeseks tuli 12" 6pi-
lane Sven Telliskivi, teine oli
AndresThmm (10") ja kolman-
da koha suutis omale kindlus-
tada Risto Kaarna (12").

18. mdrtsil toimus v6rkpal-
liturniir. Platsil mingis kum-
malgi v6rgu poolel 6 6pilast:
neist vdhemalt 2 tiidrukud.
Mdngiti 2 geimiv6iduni. Finaa-
li pdiisesid alagruppide v6itjad
10", 10" ja 11". V6itjakstuli juba
enne turniiri algust soosikuks
peetud 10^ (kes ei kaotanud

turniiri jooksul iihtegi geimi),
jiirgnesid 10" ja 11".

8. april l i l  kogunesid saa-
lihoki mdngijad v6imlasse,
kus kohe ldks lahti j6uline
ja kiire mdng. V6istluse tegi
huvitavaks asjaolu, et i ihe
poolaja miingisid tiidrukud ja
teise poisid, kusjuures punk-
tide arvestamine ldks 2. pool-
ajal edasi 1. poolaja tulemus-
test. Pingelises finaalduellis
tu l i  v6 i t jaks 1 lb,  a l is tades
11' seisuga 4:3 (kusjuures pd-
rast tiidrukuid oli seis 3:0).
Kolmandaks tuli l[bi 6nne 12",
kes iihtegi mdngu tegelikult ei
mdnginud.

fa selliste tulemustega ongi
tdhtsamate spordialade tur-
niirid l6ppenud (vdlja arva-
tud jalgpall, mis veel ees).
Osav6ttu 6pilaste poolt v6ib
pdr is  korra l ikuks p idada.
K6ik andsid endast parima
ning suutsid konkurentsile
vaatamata hea meeleolu sdili-
tada. Kes see aasta ei v6itnud,
sel avaneb jdrgmine aasta jllle
v6imalus end t6estada. Kuid
pidagem meeles, et hoopis
SPORT v6idab.

Brita Tiik
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uudiseid

Loeng Energiakeskuses, Siidrase plastmasskarbist "trummi.
ga" saab tekitada mitmete meetrite kaugusele levivat tuult,

Sisseastumiskatsed

22. mdrtsil toimusid sisseas-
tumiskatsed Tallinna Reaalkool
10. klassi. Kokku kandideeris 107
vabale kohale 4446pilast (loomu-
like kadudega 1 inimene, kes ei
j6udnud klassiruumi, ja 2 inimest,
kes iihtegi testi iira ei andnud).
Peale selle registreerus veel 25
inimest jiirelkatsetele. P6hiliseks
erinevuseks v6rreldes eelmiste
aastatega oli p6him6tte muutus,
et nelja-viielised enam katseteta
giimnaasiumisse sisse ei saa, vaid
peavad tegema katseid nagu k6ik
teised. Ulejddnus miirkimisviidr-
seid erinevusi v6rreldes eelmiste
aastatega ei olnud: kokku v6is saa-
da 100 punkti, neist 50 matemaa-
tika, 30 fiiiisika ja 20 eesti keele
testist.

Arvamusi katsete kohta on ar-
vatavasti sama palju kui katsetel
osalejaid (ja ilmselt veel rohkem-
gi), kuid m6nes asjas paistab val-
dav enamus inimesi iihel meelel
olevat. Kuigi tulemused selguvad
alles 5. aprillil, v5ib iitelda, et
midagi,,absoluutselt absurdselt
l i iga kohuvatavalt raskemat
kui on ikka sisseastumiskat-
setes olnud" see aasta ei olnud.
Vastupidi, fiiiisika ja eesti keele
testid olid iildiselt eelmise aasta
omadest lihtsamad. Hoolimata
mitmete as jaosal is te p ingsast
ja  puur ivast  i i lekuulamisest ,
i ihtegi virinat katsete organi-
satoorsele kii l jele ei tulnud.
Uleiildiselt peeti meie kooli sis-
seastumiskatseid paljude teiste
koolide omadest paremini or-
ganiseerituiks. Garderoobis olid
viisakad garderoobitddid (tublid
10. klasside tiidrukud), regist-
reerumine toimus tdhestiku jiir-
gi ja selleks, et teistest koolidest
tuli jad ekslemiseta 6igetesse
klassiruumidesse j6uaksid, olid
koolimaja seintel suunaviidad.
Nii et igati tubli tod!

Peale reaalteaduste ja gram-
matika po6rati sellekevadistes
katsetes tdhelepanu ka 6pilaste
loominguliste v6imete testimise-
le. Eesti keele testi viimaseks har-
jutuseks oli kirjutada liihike jutt

,,Mis on inimese juures k6ige
tdhtsam". Kahjuks kulub pari-
mate jutustuste vdljavalimiseks
palju aega, nii et neid ndete alles
jdrgmises Reaali Poisis.

ta l le  vaid pdikesepatare i
krilge panna. Oma s6nade
kinnituseks. et elekter ei
pea tulema alati seinast v6i
poest ostetud patareist, tegi
meie giid keefirist. tsingi-
ja vasetiikist vooluall ika,
mis t6esti pirnikese p6lema
pani (t6si kiill, siin ei olnud
p6hil iseks energiaall ikaks
mitte bioloogil ine tooraine
keefir, vaid tsink, mis tasa-
pisi keefiris lagunes).

Minule avaldasivad k6ige
enam muljet katsed 6huga.
Popkornikarb is t  " t rummi-
ga", kus karbi p6hja on l6i-
gatud iimmargune auk ning
karp on pealt kaetud kilega,
saab tekitada vdga ptirsiva
6hulaine, mis v6ib hajuma-
ta levida mitmete meetrite
kaugusele. Sarnased (kuid
muidugi palju v6imsamad)
ringlevad 6hukeerised ole-.
vat isegi lennu6nnetusi p6h-
justanud, tekkides suurte
lennuki te lendamisel  n ing
pi . is ides ohus vahel  mi tu
tundi.

Koolis
Pdrast Energiakeskuse kii-

lastamist poordusime kooli
tagasi, kuJ sai kuulata tead-
laste loenguid. Mina sattusin
kuulama Henn Kidmbre
loengut i i l i juhtidest ning
mitte -iilijuhtivatest "auku-
dest" rilijuhtides, tdnu mil-

Henn Kddmbre loengut
pidamas

lele magnetviili iilijuhist
liibi saab minna.

TeaduspAeva l6petas
aktus, kus pidas k6ne ka
Riigikogu astrofriiisikust
esimees Ene Ergma, kes
mdlestuseks kinkis Reaal-
kooli le foto suoernoova
ji i i igist N49. Peale selle
toimus ka oli impiaadil-
Kalnute autasustamlne.

Kokkuv6tteks
sai veelkord selgeks, et

teaduspdev vdga tore tava.
Ainsaks hiidaks oli see-
kord vahest vaid see. et
mitmed riritused sattusid
ldhestikku ning seet6ttu
kippus vahel pisut kiireks
minema.

Porgandipatareid ja
kvaasibosonid

14. april l i l ,  kolmapdeval, oli
Reaalkoolis teaduspdev, kus
k6 i k  rea l i s t i d  sa id  aga ra l t
teadusega tutvuda. Siinkohal
kirjeldan 11" teaduspdeva.

M6ned esimesed tunnid
meie klassil kti l l  toimusid
(needki juhtusivad fiiiisika-
tunnid olema), seejdrel aga
j  a lutas ime Energiakesku-
sesse.

Energiakeskuses
oli vdlja pandud palju hu-

v i t ava id  as ju ,  m i l l ega  sa i
ise katseid teha. Peale selle
saime kuulata ia vaadata iihte
vdga huvitavat loengut.

"Ma raagin t6siselt"
See oli meie lektori ehk

giidi lemmikvii l jend. Et ta
t6siselt rdiigib, seda iiritas ta
meile ka t6estada igatsugu
katsetega: demonstreeris ele-
ktrilisi j6ude penoplastipuru
peal; korjas elektrilaenguid
lus ika ja  fool iumpaber iga
tdiustatud plastpurki; pakkis
iihe 6pilase tolmuimeja abil
vaakumpakendisse; tekitas
tolmuimejaga u ltraheli.

Saime teada ka alterna-
tiivsetest energiaallikatest:
milleks kulutada naftat ja p6-
levkivi, tulevik kuulub por-
gandipatareidele ning vllja-
heidetest elektri tootmisele!
Mobiiltelefonil poleks tege-
likult samuti akut vaja, kui

Ene Ergma poolt koolile kingi.
tud foto supernoova plahva-
tuse jddnustest Jaan Vajakas, 11' Edvard Ljulko,9"
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Su sdnad
Need magusad s6nad;
ei suuda uinuda;
kuulen ikka veel su s6nu,
s6nu, mis eile mulle iitlesid.
Paitavad need mu k6rvu:
tahan veel;
korda neid mulle:
kui sa ei mdleta,
v6in oelda,
meeles need mul,
s6na-s6nalt.
Need magusad s6nad;
ei suuda uinuda:
kuulen ikka veel su s6nu.

Kiiks

Tapan su olemise olematuks!
Siis sind enam pole!
Oled ldinud!
Olemiseta.
"On" ei kiii sinu kohta!
"Oli" on 6ige s6na.
Tapan su olemise olematuks!

Vihkan sind.
sest liiga kallis siidamele.
V6i armastan?
V6i vihkan, sest armastan?
V6i armastan, sest vihkan?
V6i vihkan end, sest armastan sind?
Segi k6ik,
kuid armastan sind
ning vihkan.

Kiiks

Olen vara iileval.
Piiike hakkab t6usma.
T6usva pdikese punane kuma
valgustab mu valget jume.
Istun aknal, ciosdrgis veel.
M6tlen sinust, minust.
V6iksid olla siin.
Naudiks pdeva algust.

Kiiks

Not much has changed since I wrote last
Still think too forward, still not past
The faults and things that I can't teII
The life ain't heaven and ain't hell

All change can only be within
Can't change the outside world that thin
Accept the things the way they are
Or try to change them, both seem far

So stuck right in between two sides
And seen the fact that I can't hide
I cannot change, thus have to cope
And slowly staft to give up hope

The life is meaningless for me
Can't change a thing, why then to be?
Still have some hope and still fear death
Why then do I still cling to breath?

For one, the fact that I still can
Life finds a way and so does man
Hope things can change, no matter thin
Is there yet still, deserves a grin

For now, the things are not aII bad
The mood is balanced. not that sad
I have few doubts and few regrets
The life for me as good as gets.

anonuumne
Kiiks

Omaloomingudhtute allakeik?
Viimasel ajal on erinevate

kesklinna koolide 6pilasi
tabanud innustuslaine. Kas
siis p6hjuseks ilusad ilmad,
saabuv suvi v6i lihtsalt loom-
evoog, aga omaloomingu6h-
tuid on niiiid j[rjest erine-
vates kohtades korraldatud.
N6nda toimus 15. aprillil ka
Reaalkoolis jdrjekordne oma-
looming.

Kes teab, ehk oli selles si.iii-
di v[hene reklaam ning teave,
kiire neljapdevane 6htupoolik,
iilekiillastumus loomingust
v6i hoopis midagi muud, aga
rahvast oli seekord kiill vdhe.
Kui ma m6niteist minutit en-
nem tirituse algust koolimajja
astusin - valitses siin tdielik
ti ihjus ja vaikus. K6ndisin
siis esimese korruse jiirel lfbi
nii teise kui ka kolmanda
ning olin segadusse sattunult

valmis lahkuma, eeldades, et
ma taaskord midagi vdga va-
lesti olin m6istnud, kui iiks
vastutottav noormees mulle
lahkelt seletas, et seekord
neljandale korrusele tuleb
minna. K6mpisin siis tilesse
ning astusin geograafiaklassi,
kus looming toimuma pidi.
Mind tabas jdrjekordne h[m-
ming - mis toimub? Ega ma
ometigi ikkagi valesse kohta
ei saabunud? Kalleid reaa-
Iikaid v6is s6rmedel kokku
lugeda, n6nda vlihe oli teisi.
See-eest olid iilej[iinud toolid,
lauad ning seinaddred t[idetud
v6hiv66rastega.

Leidsin endale ruumi ning
jdin ootama. K6igepealt ndi-
dati meile erinevaid filme.
Tiiitsa lSbusad ning naljakad
olid. Kahju ainult, et hilise-
mad tulijad klassiuksest enam

sisse e i  mahtu-
nud ning ukse
taga vaid filmide
soundtrack-ev6isid
kuulata.

Pdrast f i lme
suundusime klas-
sist koridori, kus
er inevad punk-
bi indid es inema hakkasid.
See siis seletab ka asjaolu,
miks kohal viibis viiga palju
punkareid. Olgugi, et oma-
Ioomingu6htud peaksid pak-
kuma noortele v6imalust oma
Ioodut ka teistele esitada ning
ndidata, siis seda, mida ma seal
kuulsin, ma ktill kuulda ei ole-
ks tahtnud.Ehk on selles stiiidi
minu v6hiklus, aga tuleb tun-
nistada, et see muusika, mida
mdngiti, oli lausa KOHUTAV.
Onneks sai iiritus ka viiga iikki
tebi.

Tuli kiisiva ndoga minema
jalutada - midagi sellist kohe
kiill ei oodanud. Samas ei ole
halba ilma heata ning hdid iiri-
tusi ilma halbadeta. Siis viihe-
malt jlirgmine kord tunneb
hea dra. (Ma ise nimelt olen
mitmetel eelnevatel oma-
Ioomingu6htutel ka kiiinud
ning ma k inni tan,et  need
palju paremad on olnud.) Aga
seegi oli omamoodi huvitav
kogemus. Et siis jdrgmiste
omaloomingu6htuteni!

Karit Kaasik



Reaali tiidruk aitas turvakeskust
Kust sulle see m6te tuli, mida joonistada
postkaardile?

Mu vanemad soovitasid joonistada
Tallinna vanalinna, sest see iseloomus-
tab k6ige rohkem meie linna. |oonista-
singi pildi valmis ja m6tlesin, et midagi
v6ils veel olla. Siis joonistasin ma torni-
dele piikapikumiitsidpdhe. Teema oli ju
"f6ulud Tallinnas".

Mida arvas Ene Ergma su kingitusest?
Minu arust meeldis see talle viiga.

Mis sulle kohtumisest meelde jli?

Mdletan seda nii histi, nagu oleks see
eile juhrunud. Me liiksime tuppa, kus Uku Erik Tropp, lllb

a  a  a  l  a  o  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  o  o  a  a  a  o  a  o  a  a  a  a  a  a  a  a  o  a  o  o  o  a  a  o  a  a  a  a  a  a  a  o  a  a  a  a  a a  a  o  o

Mina 20 aasta pirast Viiike maia
Mina arvan, kahektimne aasta pd-

rast olen ma tavaline inimene, kel-
lel on tavaline maja, tavalised rii-
ded, tavaline too, aga auto on hea,
nditeks Mersu (Mercedes), BMW,
Audi v6i Porche, aga v6ibolla isegi
Ferrari v6i Lamborghini. Majal on
kaks komrst. Esimese kormsel on
kook, elutuba, garaat, vannituba
ja puhketuba. Teisel korrusel on
vannituba, magamistuba ja elutuba.
Tootan ma mdnes heas firmas, aga
v6ibolla on mul oma fi.rma. Palk on
normaalne, umbes 15 000.-. Siinni-
pdeva pean ma kuskil sellises kohas,
kus saab palju sporti teha. Nditeks
bowlingusaalis, jalgpallivdljakut
v6i m6nel muul spordialal. Elu-
koht on mul iiiirelinnas, kus on ra-
hulik ja vaikne elu. Pikkust on mul
180-200 cm. Puhkusel kiiiksin ma
kuskil soojas kohas. Nii er tegeli-
kult on mul piiris hea elu.

Karl Oskar Lember. 4.

Tahaksin elada viilismaal, mul
v6iks olla oma firma. Mu firma too-
daks luksautosid, oleksin seal boss.
Mul v6iks olla suur ja ilus maja koos
vdga suure aiaga. Mul oleks enda
auto, mu maja taga v6iks olla bas-
sein ja ilus aed. Maja v6iks olla mitte
piiris kesklinnas, sest seal on palju
autosid. Palka saaksin ma palju. Siis

Eelmise aasta l6pus korraldati joonis-
tusv6istlus "|6ulud Tallinnas", kuhu
kokku tuli iile 300 too. Tore on, et esi-
mese auhinna oma vanuseriihmas v6i-
tis Reaalkooli IIIb klassi tiidruk Eleen
Laul. Eleeni pildil on kolm vanalinna
torni, millel valgete tuttidega punased
piikapikumtitsid peas. Eleeni toost tehti
j6ulukaart, mille miiiigist saadud rahaga
toetatakse Tallinna Laste Turvakeskust.
Turvakeskus on varjupaik neile lastele,
kes vajavad abi (nt. narkomaanid, rdna-
valapsed...). Eleen kutsuti ka iile andma
oma joonistust Ene Ergmale, Riigikogu
esimehele.

Tegime ka Eleeniga intervjuu.

Ene Ergma ktilalisi vastu v6tab. Seal
j6ime kakaod, s6ime kooki ja rddkisime
juttu. Kui me olime soonud, kinkis Ene
Ergma mulle m6ned raamatud. Ning
m6ne aja pdrast jiitsimegi hiivasti.

Kas sa tahalsid tulevikus poliitikuks
saada?

Ma arvan, et ei. Viiiksena tahtsin ma
saada haldjaks, kuid niiiid tean, et see
pole v6imalik. Ma tahan saada targaks
ja selleks peab 6ppima. Kui ma olen
tark, saan ma valida endale too, mida
ma tahan.

kiiiksin viiga palju reisimas. Ma
v6iksin olla tiihtis inimene linnas.
Linnast viiljas v6iks olla vdga suur
suvila. See v6iks olla I km enne
randa. Mul v6iks olla tiks poeg
ja naine. Poeg kiiiks koolis, oleks
viisakas, ei suitsetaks, ei tarbiks
narkootikume. Naisega elaksin
majas ja muidugi lapsega ka. Lapsel
oleks oma tuba. Toas oleks telekas,
arvuti, suur laud, voodi jne. Majas
oleks 10 teenijat, 3 kokka, 20 ko-
ristajat ja 20 6uehooldajat. Suvilas
on mul jaht, skuuter jne. Selline
tahaksin olla 20 aasta pdrast.

Andry Padar, 4.

Ma elan kahekiimne aasta p[rast
Prantsusmaal. Ma olen juba 10 aas-
tat abielus. Mul on'kaks last. koer
ja kass. Me elame mere iidrei kahe-
komrselises majas, kus on kiimme
tuba. Seal on ka aed basseiniga.
Peale keskkooli liiksin tilikooli
arhitektuuri 6ppima ja niitid olen
edukas arhitekt. Too k6rvalt tege-
len ka modellindusega. Me rei-
sime palju ja veedame palju aega
iiheskoos. Tervele perele meeldib
ujuda ja rattaga s6ita. Olen 5nnelik,
et mul on nii tore pere ja too, mis
mulle meeldib.

Alghariduse siit ma sain,
head 6petajad meelde jdid.
Siit algas minu koolitee,
klassist 1.b.

Said selgeks siin tdhed ja arvud
ning ka s6nad, noodid ja murmd.
Tahaks 6ppida siin veel ja veel,
aga edasi. Seda niiitab koolitee.

Ralf Ahi,4b

Viiikses maias
Klassijuhatajad Lehte, Tiina
estas-matas meid ei piina,
kunsti-lotat ja veel muud
6ppisime, naerul suud.

Meil6petajad k6ik on head,
sa neid kindlalt meeles pead.
Musat meile annab Kai
ta on ikka n6nda pai.

Kui IGistel-Tiiu tulevad
ja klassi ette astuvad,
siis ingliskeelt me ridgime
ja s6nu piihe tuubime.

Kaiega me hiippame
ja veel jooksma hakkame.
Siis ta paneb hinded head,
seda ka ta ise teab!

Simone Peterson.4' Liisa Priiiim,4b
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Anagrammid
Aita tuvastada varjunimede taha maskee-

runud 6petajaid. Asetades iimber varjunimest
v6etud tlhed, saad teada 6petaja 6ige nime.

NORMAALPUNG

AEDLOKOMOTIIV

TONT OIATAS

TUME MURRAK

AUTU KIIL

TSIPA TORE

TARAND-SELTS

iuRr oe-ornvrr

STIVILAMAMMI

anagrammid koostas Siim Ainsaar, 11"

I "Ma tocitangi siin selle nimel, et
' solvata. Mulle meeldib solvata.

i -u elan ennast vdlja"

I "Rummel, sa oled kohustatud
! tulema 30 aasta pdrast minu ju-

Opetaiud iitlevad...
Saukase fuusikatund
"Kalevipoeg on suurem kui
mina."

"fa koerad uluvad uuuu uuuuu
uuu. . . "

Keemia 6p. Kangroga
"Rummel on absoluutselt egoist-
lik tiiiip(, kes teeb k6ik, et oma
elu kergemaks teha)"

"Nad on k6ik soodavad, nad on
sdovitavad ka"

"Kas piikese td6piiev hakkab l6p-
pema?"

"Kas tiidrukud ka teavad bensiini-
l6hna?"

"Oh sa poiss, kiill olid l6hnad!"

L. KravtSenko (vene keel)
"OIi nii? Oli kiill!"

Maateaduse OpetaJa Pihlak
"Istuge, lapsukesed!"

"Ma olen hea inimene"

FuusikadpetaJa Kuurme:
"Sa esitad distants-tuupija omadusi"

i urde!" "Vohh, niiiid m6tleme!"

"Teeme nii, et uks oli lukus. Olgu, "Mass on laiskuse m66t"
teeme nii, et sa tulid l[bi seina" "220 V _ oi. see oleks kaifl,,

Kuidas eestlased rahvusvahelisel vene
keele konkursil kiisid

25.-29.  apr i l l i l  to imus l l l
rahvusvaheline vene keele
konkurss, kussee aasta osale
s in ka mina,  te ie kool i6de
Stela Kilk 11b klassist.

Konkurss sai alguse 2002.
aastal Armeenias, mis see-
kord toimus aga Kasahstani
endises pealinnas Almatys.
See imeilus ja kuulduste jdr-
gi ka kSige rohelisem linn
riigis v6ttis meid vastu kun-
inglikult. Elasime "Alatau"
sanatooriumis, kust paist-
s id Kasahstani  lumised
miietipud.

Programm oli tihe ning ko-
halikeks sanatooriumim6nu-
deks j[i aega napiks, mis aga
ei heidutanud meid, sest ees-
mdrk oli ikkagi v6isdus, mis
oli pealegi vdga huvitav.

Osalesid 3 Baltimaad ja 9
SRU riiki. Iga maad eiin-
das iiks v6istkond, kus oli
6-7 osalejat ning paar esin-
dajat. Konkursi teemaks oli
"Venemaa ja vene keel minu
elus". Individuaalse v6istluse

moodustasid kirjand, vene
kirjanduse teemaline test
ja suuline vastamine. K6ige
keerukamaks osutus test,
ent samas pingeliseimaks
suuline osa. V6istkondlik
Ioominguline tcio seisnes
venekeelsete laulude meel-
detuletamises, kokkupa-
nemises vastavalt antud tee-
male ning nende esitamises.
Eestlaste hea huumorisoon.
visa harjutamine ning an-
dekad esitajad - k6ik see.t6i
meile esikoha! See oli kogu
konkursi iiks tipphetki.

Ohtuti toimus suurepd-
rane kultuurprogramm,
kus igal riigil oli v6imalus
esineda oma rahvatantsu ja
-lauluga ning ndidata rahva-
riideid. Eesti v6istkond tuli
vlilja tuljakuga ning laulis
ka paar eestikeelset laulu.
Eestlased olid pidevad lem-
mikud nii kaasv6istlejate
kui Ziiriiliikmete seas. Kogu
konkursi ajal valitses s6bra-
lik 6hkkond ning juba m6ne

Eesti v6istkond Almaty ooperiteatri ees pdrast Ljudmilla Putina vastu-
v6ttu (artikli autor k6ige paremal)

pdevaga v6is tunda end tdiesti
nagu omade keskel.

Selle aasta konkursi l6peta-
mine leidis aset Almaty oope-
riteatris, kuhu tuli kohale ka
Venemaa presidendi abikaasa
Ljudmilla Putina, kes k6iki
osalisi isiklikult kiitles. Kingi-
tuseks proua Putina poolt oli
hiigelsuur tort. Auhindu ja-

gati k6igile osalejatele, kuid tiks
parim igast riigist sai ka diplomi,
mis annab vaba sisseastumispdds-
me Moskva tilikooli.

Kokkuv6ttes jiii konkursist ja
kogu reisist parim mdlestus, mis
olla saab, kusjuures sinna pddse-
mine ei olnudki vdga raske... 6p-
pige vene keelt ja proovige ka!
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