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Selle aasta suvi oli viga vilja-
kas Reaalkooli 6pilastele, kes
rahvusvahelistel oliimpiaadidel
kdisid. Kui varemate aasrare
pealt kokku oli Reaalkooli l
7 rahvusvahelist medalit, siis
see aasta toodi neid koju ka-
heksa: kulla saavutas geograa-
fiaoliimpiaadil Mihkel Muhk
(119 lend), h6bemedalid t6id
koju |aan Vajakas (12a) in-
formaatikas ja Kaur Adamson
(119 lend)  keemias,  pronks-
medalid said Marius Andra
(12a) in formaat ikas,  Si im
Ainsaar (12a) fi i i isikas, faan
Vajakas matemaatikas ja |asper
Adamson (119 lend) keemias;
Margus Niitsoo (12a) saavutas
lingvistikas, kus medaleid ei
jagatud, III diplomi.

Vestlesin l2a klassi poisre-
ga ja palusin neil jagada rei-
simuljeid. Eredaimad mdles-
tused kiilastatavatest maadest
on jiidnud Mariusel ja Siimul.
Kui |aan ja Margus pidasid
Ateenas n ing Venemaal
kdimist  puhta l t  t6ore is iks,
siis Siim leidis, et sai l6dves-

tuda ka: "Enne v6istlust 6p-
pisin k6vasti, aga koha peal
sai isegi puhata". V6ibolla
aitasid kaasa jagatavad kin-
gitused, milleks olid koo-
likott, veepudel, kompass,
miits, T-sdrgid, toasussid ja
palju muud, aga kindlasti
ka ekskursioonid ja i lusad
m[lestused L6una-Koreast.

]aan, kes pddses koguni ka-
hele rahvusvahelisele oliim-
piaadile, sattus aga m6lemal
korral Kreekasse. Mariusele
jd i  seal t  meelde,  et  coca-
colat sai v6rta nii palju kui
tahtis ja tiihjade pudelitega
oli hea jalgpall i mdngida.
"Kiilastasime ka Akropoli,"
mdletas Mar ius.  Marguse
mdlestused Venemaalt nii
efbdad ei olnud: "Ma kdisin
lingvistikaoliimpiaadil ja ei
saanud isegi mitte nigelat
T-siirki," i i t les ta, "poleks
kodus oma aega paremini
raisanud".

Ki is imuse peale,  ku idas
nad nii kaugele on j6udnud,
vastasid poisi'rl, et ei piihen-
da kogu aega 6ppimisele.
Marius tunnistab. et veedab
pdris palju aega arvuti taga,
"aga msn ei aita just pro-
grammeer imisele kaasa".

Siimu hobideks on karate
trenn ja puhkpilliorkestris
Saku f loodi  mdngimine.
"Iga pdev ma ktill fiiiisika-
ga ei tegele," iitleb ta. |aan
vdi t is ,  e t  matemaat ikas
saab peaaegu k6ik  as jad
d ra  t eha  koo l i t eadmis te
p6hjal, aga raske on see, et
alati ei tule piihe k6iki asju
6igetesse seostesse panna.
Lingvistikaoli impiaadi et-
tevalmistamiseks Margus
oma s6nul mitte midagi ei
teinud. "Seal ei ole midagi
6ppida," iitles ta ja leidis, et
ainult andekus aitab. Samas
n6ustus Siimuga, et ftii.isikas
on m5lemat vaja- ainult
6ppimisega ei saa ja ainult
andekusega ka mitte.

Kui kiisisin, miks just ne-
mad j6uavad nii kaugele, aga
paljud teised andekad mitte,
ei osanud keegi midagi oel-
da. L6puks arvas Siim: "Asi
on viga palju suhtumises ja
ka hea 6petaja aitab kaasa."

Oktoobri alguses s6ida-
vad rahvusvahelisele ast-
ronoomiaoli impiaadile
Ukrainasse 10 klassi 6pila-
sed Edvard Ljulko ja Annika
Tiko. Hoiame neile poialt!

Eto

Opetajad riiiigivad...
loe lk 8

...ja palju muud huvitavat!

Vasakult: Marius, Siim, Margus ja Jaan

Eesti v6istkond informaatikaoliimpiaadi lipuga Ateenas
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Niiiid on jiillegi kool kdes, kestnud
juba kuu aega. Muutuseid on uuel
aastal palju nii 6petajatele kui ka 6pi-
lastele. Tegelikult algasid need k6ik
juba eelmisel aastal, kui poisse sunniti
suure vaevaga triiksdrke kandma ja kat-
setati, kuidas m6jub e-kooli siisteem.
Selle aasta pdhjal v6ib ilmselt vlita,
et m6lemad ettev6tmised olid edu-
kad, sest e-kooli laiendati enamustele
klassidele ja triiksdrke n6utakse niiiid
k6igilt peale 6petajate, kes vastavalt
oma maitsele juba niigi korrektselt rii-
des on. Enamikel 6piiastel endal aga
sddrane stiilitunnetus puudub.

Septembrikuu alguses juhtusin riiiiki-
ma iihe vilistlasega, kes vaid paar aastat
tagasi meie kooli seinte vahelt viiljus.
Tema oli harjunud koolis kdima t-siir-
giga ja ei niiinud selles midagi halba.
Tegelikult oli ta tulihingeline triikshrgi
vastane ja ei suutnud aru saada, kui-
das me lasime endale sddrased riieruse
normid piihe mdiirida. Ldpuks j6udis
ta jiireldusele, et tema lennu ajal ei
oleks 6pilaste vastuhaku tulemusena
sddrane asi kiill ldbi liiinud ja seega on
Reaali Vaim ilmselt t6esti kustunud.
Hakkasin m6tlema, et kui tema arvates
Reaali Vaim viljendub selles, et triik-
siirkide vastu koos v6ideldakse, siis ei
ole i.iks meist asjast oigesti aru saanud.
Kas mitte 123 aastat tagasi sflndinud
Reaali Vaimu algusaastatel koolimund-
riga ei kiiidud? Kaidi ktill! Seega on
Reaali Vaimule hoopis tema eluea
jooksul k6vasti liiga tehtud - temalt
on 6ra v6etud viigipiiksid ja fren5 ning
asendatud see kottpiikste ja t-siirgiga.
Ajad ja riided on kiill muutunud, aga
123 aastat tagasi peeti kooli korrektse
riietuse viiiiriliseks.

Kool on hoolimata oma argipdevasu-
sest siiski akadeemiline koht ja seda
peaks igaiiks juba ise teadma. Olgem
vaid 6nnelikud, et kool selle mitte-
teadjatele l6puks selgeks teeb.

Toimetus
Reaali Poiss 6nnitleb

|iillegi on aasta mo6das ning
29. september kdes. Tga aasta
tdhistab meie armastatud kool
oma stinniodeva traditsiooniks
kujunenui tordi soomisega,
millest v6tab osa terve kool.
T6endoliselt riputatakse ka
pildid k6ikidest tortidest kooli
kodulehele tiles.

Kuid ega kogu aeg pole nii
tdh istatud kooli si. in n ipdeva.
Enne tordisoomistraditsiooni
oli kooli l tavaks pidada siin-
nipdeval aktus, kuhu kutsuti
rdhkima vilistlased, kes andsid
ka klassijuhataja tundi.

luba mitmendat aastat jdrjest
on kool oma siinnipdeval jaga-
nud rahalisi preemiaid, mille
saavad need 6pilased, kes on
esindanud kooli ia hoidnud
k6rgel  se l le  au tdhtsama-
tel ohimpiaadidel ning tul-
nud tagasi kuld-, h6be- v6i
pronksmedaliga. Raha selleks
tuleb Tallinna Reaalkooli fon-
di aastasest kasvikust.

Samas autasustatakse ka
spordipdeva edukamaid, tule-
musi  v6 i te vaadata Reaal i
kodulehekrilielt.

Siinkohal kasutan v6imalust

08.sept

08.sept

15.sept

18.sept

23.sept

25.sept

27.sept

30.sept

03.okt

06.okt

10.okt

17.okt

19.okt

23.okt

25.okt

31.okt

Kui Mari klassiruumi j6udis, olid
tunnid juba alanud...

Kdigepealt soovil<sin kiita
meie koogitoimkonda, kelle
valmistatud toit on minu
arvates hea ning kohati isegi
suurepdrane.

Kahjuls ei saa meie kooli
toitlustuse aialist korralda-
tust kaugeltki elitaarseks
Iugeda. Ma m6istan, et koo-
Iis on tarvis pdeva jook-
sul teenindada umbes 900
niiljast 6ppurit ning selle
korraldamine on suureks
katsumuseks isegi nii tub-
lile juhtkonnale nagu seda
on meil. Kuid seda enam ei
tohiks probleemist mocida
vaadata: meil on liiga vfie
aega soomiseks!

Probleem ei ole ainult sel-
Ies, et 6pilane on laisk ning
socimise asemel ajaks parem
juttu. Suurem osa aga vit-
sutavad lobi nagu nad juba
m6tleksid kuidas jdrgmise
tunni 6petaja nendega pa-
handab, kui nad on tundi
hiljals jiiiinud. Kogu jutua-
jamine piirdub peamiselt
liihifraasidega "head isu"
v6i "anna kahvliC'ning asu-
tal<se kohusetundlikult toitu
hdvitama.

Mis on saanud k i i ibe-
tarkusest, et toitu tuleb
ndrida vdhemalt 20 korda?
Seda ignoreerivad teadlikult
v6i mitte 4/5 meie kooli
"6gimistiempionitest".
M6nede allikate jiirgi peals
soogikorra peale kulutama
vdhemalt 30min, kuid meile
on antud reaalselt umbes
400/o sellest. Seega - ainult
treenitud loualihastest ei oii-
sa! Pole ime, kui inimeied
ennast jergneva p6eva jook-
sul ebatiiieliku seedeorotses-

ning soovin ka omalt poolt
palju 6nne ning jaksu edas-
pidiseks koolile ning mui-
dugi direktsioonile ja 6pe-
taiatele. kelleta seda asu-
tust ei saaks eksisteerida.

si t6tnr kehvasti v6i vdsinuna
tunnevad (tekkep6hjusest
teadlikud v6i mitte).

Tegelikult ei tahtnud ma
kirjutada ainult probleemist,
vaid ka lahendusest. Siiniuures
arvan, et S-minutine sciogikor-
ra pikendamine rdiustala seda
juba piisavas ulatuses.

V6imalikud lahendused:
' KooLipdeva pikendamine:

K6ik soogivahetunnid muu-
nrksid 5min pikemateks, ehk
siis 2O-minutfisteks. Ooilane
ja 6petaja vabanelsid lioolist
20minhiljem.

'L6unapaus: Peale nt. 5.
tundi on-jdrgmise tunnini
aega 45min. Selle ajaga j6uab
nil jane 6pilane vahetada
ialan6ud, kdia koolikaaslaste-
ga soogikohas ning naasta hea
tuju ja k6hutdiega. Kaasneb
loomulikult koik vdlias
soomisega seonduv: suurem
valik, kuid soolasem hind.
Selle muudatuse tarvis arleks
teha ulatuslikke rimberkor-
raldusi ka kooli socikla tcios.

Ahti Pent

Anne Tiits

Tiina Tammik

Heli Stroom

Tarmo Saaret

Reet Eentsalu

Kristel Noodla

Kristi Koit

Marelle Silland

Villu Raja

Liilia Krartsenko

Nora Mals

Igor Kaasik

Irene Pukk

Tiia Luuk

Piret Otsa

' M6istev suhtumine (minu
awates koigile nrlusaim): Kooli
juh*ond osustab, et soojal 6pi-
lasel on peale scicigivahetundi
oigus hiJineda kuni 5min kella
he-linast. Tuba kohal olevatele
6oilastele v6ib anda mOne hu-
vilava liihiorobleemi iseseisvak
nuputamisils, kuid nrleb arves-
tada, et soojaid tilgub selle aja
iooksul klassi ulsest veel lisal<s.
F6hiuseta hilinemine ei ole
loomulikult lubatud. Sookla
juhataja arvates selline asjade
korraldatus ei tohil<s iiietama-
nrid orobleeme tekitada.

Pdeva liihendamise nimel
v6ib ju m6ne eelpool nimetatud
lahendusega kombineerida 10-
minutiliste vahetundide liltren-
damine 5-minuti l isteks, mis
v6imaldaksid inimestel kiill
iihest klassiruumist teise mo-
biliseeruda. kuid ititalsid vae-
valt aega l6dvestumiseks.

Igatahes edu probleemi fle
m6tisklemisel. Tiidn ootama
vastukaja.

Siim Sepman 124

Kadi Varda 10b



Rutiinne siindmus jei
seekord meelde

l gas  koo l i s  on  oma  t ra -
d i t s i oon id  j a  t avad ,  ku i -
das siindmusi ja tdihtpdievi
peetakse. Siiski on k6igilva-
bariigi koolidel iiks piiev, mida
ttihistatakse samal pdeval ja
iisna [ihtemoodi. See on pi-
duliku aktusega 1. september,
millega algab tiheksakuune
kooliaasta periood.

Mina kogesin see aasta oma vii-
mast esimese seotembri aktust
ja v6ibolla just sellepdrast kuu-
lasin direktorit mdrksa suurema
huviga, kui varematel aastatel.
Kui ma 6igesti aru sain, vAljen-
das direktor Gunnar Polma
oma pettumust selle ii:le, et me
hindeid liiga tiihtsateks peame,
sest need on k6igest "konk-
sud paberil", mis v[ljendavad
konkreetse inimese hinnangut
meie teadmistele. Kokkuv6ttes
palus direktor meil mitte 6p-
pida hinnetele, vaid iseendale.
Ma arvan, et direktor ei pidanud
silmas 6pilasi, kes niigi kodutoid
ei tee, vaid pigem oLi ta jutt suu-
natud liiga agaratele 6ppuritele,
kes kuld- ja hobemedalit piiiides
muud tdhtsad asjad oma giim-
naasiumi aastate jooksul taga-
plaani le  jd tavad.  Veel  sa ime
teada, kui palju aastaid kool sel
aastal selja taha jiitab - 1231

Alles l6una paiku j6udis va-

Viiendikud kihutasid
Reaalkool i  spordipdev

to imus l4.septembr i l .
Giimnasistidel ja iilejiiiinutel
pohikool i  op i laste l  o l i  mi tu
ala, kuid 5-ndatel klassidel
oli k6igest 500-meetri kros-
sijooks. K6igepealt k6ndisid
k6ik lapsed tee liibi, et jooksu-
radauurida. Peale seda iooksid
esmalt poisid, siis tiidrukud.
Meie klassis startisid poisid
koguni kahes rtlhmas, sest
korraga jooksma poleks nad
dra mahtunud. Rada oli kiink-
lik ja puude juured kippusid
ja$u jeema, 6nneks tee l6pp oli
allamdge ja lOpuspurt edenes
k6igil hiisti. V6ttis ikka v6h-
male kiill - pdrast kulistasime
terveid liitreid iuua.

3 Reaali Poiss, september 2OO4 uudised

nuseklasside kaupa toimuvate
aktuste aeg kdtte k6ige noore-
mateni - esimeste klassi 6pilas-
teni. Kohe kooli sisse asiudes
lahutati lapsed oma peredest
ja anti kaheteistkiimnendike
kdsutusse, kes neile koolimaja
tutvustas id.  Ki i id i  opeta jate
toas, v6imlas, neljandal komr-
sel ja veel mitmes kohas, kuhu
esimesed klassid jdrgneva nelja
aasta jooksul vdga harva satu-
vad.

Aktusel jagati igale i ihele
kdtte nende esimesed aabitsad
ja direktor pidas k6ne. Aktuse
pidulikkusele vastukaaluks
pani terve saali kaasa elama
;  , ,
la  k lass i  6pi lase Kar l -Er iku
esitatud "fikillps". Mina ise
ei mdleta oma esimese klassi
aktusel peetud direktori k6-
nest mitte midagi, kuid julgen
vdita, et selle aasta Reaalkooli
uuetel kasvandikel iiiid meelde
vdhemalt kaks asja: m66k, mis
oma tavalisest asukohast di-
rektori kabinetis aktuse tarvis
k6nepulti oli toodud ja kooli
siinnipdev. M6ned tublimad
v6ibol la  mdletavad v i imase
siindmuse kuupdeva ka, aga
umbes kolmekordse iitlemise
peale v6is number 123 ikka
meelde iddda.

Kuigi vanematel klassidel ei

;*;" vanet
Kiiremad jooksjad piiiisesid

koolidevahelisele v6istlusele,
kus saal'utati Tallinna Reaal-
koolile 5-klasside arvestuses

Direktor esimestele klassidele kooli m66ka neitamas

toimu esimesel kooliodeval
tunde, siis noorimatele tehti
kohe selgeks, kuidas need as-
jad reaalkoolis kdivad. Nimelt
toimusid peale mriLtside kdt-
teandmist neile keemia ia
fiirisika tunnid. Ei julge viiita,
et keegi neist vdga si.igavuti
reaalaineteid m6istma hak-
kas, aga huvi tekitamiseks
oiisas neist l0-minutilistest
;  , ,
Koolttundrdest Ku-u.

Minule kui abituriendile
jdttis 2004.a. l.september
palju siigavama jiilje, kui k6ik
eelmised kokku. Kindlasti
tuhmub ajapikku mdlestus
sellestki, aga paarikiimne
aasta pdrast vil istlaste
kokkutulekul endast 11 aas-
tat noorema vestluskaaslase
seltsis meenub see pdev taas.

Elo

IiI koht. Tubli tulemus!

|6udu ja jaksu ka tilejiiiinud
pika kooliaasta jaoks!

Tuuli Pungas 5b

Vditlejad leidsid
lahenduse majan-
duskatastroofi viil-

timiseks

Uhel stigisOhtul, reedesel
pdeval toimus meil kooli audi-
iooriumis midagi huvitavat ja
l6busat.

Tdpsemalt siis: lT.septemb-
rll2004 kell 14.45 leidis aset
niiidisvditlus. Omavahel viit-
lesid Tallinna Reaalkool ia
Rocca aI Mare kool (RAM).
Meie kooli esindasid Holger
Nomm (12b),  Ove Kangur
(12b) ja Gustav Kalm (11a).
RAM-ist olid siia saabunud
Martin K6iva, Kair K6sper
ning Heikko Gross. Seekordne
vditlus oli pilavariant. Teemaks
oli liiklusohutuse oarandamine
ehk siis liikluseesliiriade sdtes-
tamine hobus6idukitele.

Reaali v6istkond Reha kaitses
kavaljeeride huve tuues vdlja
nende plusspunkte. Samas
RAM-i Sputnik piiiidis selgita-
da, kui v6imatu ja mdttetu oleks
meie liiklusesse hobuseid tuua.
P6hil isteks plussideks toodi
hobuste keskkonnasiiiistlikkus
ning alternati ivne v6imalus
viilt'ida m aianduskatastroofi
nafta- ja bensiinihindade
t6usu korral. Veel leiti, et see
vdhendab tciropuudust maapiir-
kondades (hobupostijaamad)
ning v6iks iildse saada Eesti
brdndiks. Vastuvdidetest tun-
dus olulisim fekaaliprobleem.
V6ist lus osutus iarmisel t
tasavdgiseks l6ppedes viigiga.
Arvestades seda, et tegemist oli
pilaviiidusega, said esinejad oma
iilesandega igati hiisti hakkama
- naerda sai seal t6esti k6vasti.

K6ik vdidushuvilised on ooda-
tud reedel peale kuuendat tun-
di klassiruumi 307.

Tulevased vditlejad
10. klassistStardiks valmistumas
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Reaal valitseb jalgpalli GLOBE krilastas Reaalkooli
_ Pihlakad on punased, p61-
lul on l6ikevalmis kuldsed
v i l j apead  n ing  l i nnud  on
varsti lah kumas l6u namaale,
see k6ik annab mdrku sellest,
et taas on algamas Tall inna
kool inoorte rie istriv6istlu sed
jalgpallis.

Sel  aasra l  o l id  rore-
dad korraldajad T6nismde
Reaalkoolist viinud loosi mise
taas ausalt liibi nii, et nende
endi alag_rupp oleks k6ige
ndrgem. Seepdrast sart us-ki
R e a a l  n n . , . i u r m a g r u p p i "
koos mingite venelasle, flk-i
ja Uhisgi.imnaasiumiga.

E s i m e n e  m d n g  t o i m u s
Reaal i  ja  mingi te lenelasre
vahe l  n i ng  16p .pes  pd ras t
verdr  ndrvr l is t  a lgust  puhta
3 versus O voiduga. Mingid
venelased olid nagu mln[id
venelastest jalgpallurid ikla:
nokamiitsi, sihvkade, kehva
ja vigaderohke mingu ning
oma rovedate roppustega.
Mdngust j i i i  kindiasti enim
m.eelde Reaali vapper voitleja
Oliver ,.mees, kes'1Oi penaiti
mooda" Ndds, kes oma ar-
rogantse kdirumisega teenis
dra nii vastasv6istk6nna kui
ka kohtuniku meelepaha.
Mingi v.enelane hakkas pdrast
iiht olukorda Niidsiga viiskalt
6iendama ning loi ieiesti ra-
h u l i k u l t  s e i s v a l  O l i v e r i l
seejdrel kulmu korralikult
l6hki. Sellele Oliveri t6esti
ri lbele kditumisele reapeeris
k o h t u n i k  v d g a  a d e k i a a r -
selt ndidates Naasile kollasr
Kaarn.

Teine mdng TIK- iga,  kus
Reaal suutis luua suuiel hul-
gal vdravahongul isi vdimalu-
si. loppes vaid-ijhevdrava lise
v6iduga 1:0. Miing ei j: idnud-
k i  ku idagi  meelde.  tA i tsa
igav oli. Reaali vdravavahini
jdudis pall i kogu mdnzu vd1
tel.vaid kahel [orral. Aga eks
seda iga'urrst oli ka oodata, sest
ega jalgpall ja inglased on ju
sama voorad kui banaanid ia
pingviinid, aga see selleks. 

-

Kolmas ia k indlast i
k6 ige  .nd rv i l i sem mdng ,
m is  p id i  se lg i t ama  a t i
grupist edasipddseja, toimus
Uh isgi.lrm naasi umiga (kool,
mille direktor Mehis pever
miiid on). Vastaskoolil on sel
aastal koostoos FC Floraga
loodud _spetsiaal ne jalgpai-
l iklass (fftboli id i all '  kanna-
tavatele lastele). Samas kui
see kuulujutt ei vasta t6ele,

l ' l l8""r.T? arvata' et.tegu
o l r  u  n r s g u m n a a s l u m l
poolt kinnfmakstud pro-
fes ionaal ide v6is tkonna-
ga. Vastasv6iskonna tun-
demdrgid: pikkus umbes
1,5 meetrit, kaal alla 45
kilo, seljas rohelised Flora
d r e s s i d ' j a  k u i  m a  p o l e -
ks  t eadnud ,  e t  t es -u  on
Tallin na Uhisstmnalsiumi
v6istkonnagS, oleks nad
kergesti vdinud segi ajada
tu_tnukatesa.

Nii i. id"aga mdnzu iuur-
de. mis kuiunes k'indlasti
k o i g e  r a s k e m a k s  m d n -
guki kogu alagrupiturni i ri
l ooksu l .  Vas tased  asus id
esim.esel poolajal kaitsjate
la varavavah I  ekstmustest
j u h t i m a  1 : 0 .  k u i d  r e i s e
poolaja alguses suutsime
me seisu.  v i  ig israda n ing
hoida seda mangu lopunil
hoo l ima ta  vd i kes te  n ing
kiiresti .sibl ivate ning igalE
poore louctvate vastaste
priridlustest. Sellega oli
alagrupp v6idetud. 

-Show

liiheb edasi.
PS: Sooviksin kogu

v6iskonna poolt tdnaia
me i l e  kaas -e lanud  roh -
kearvulist publikut ehk
siis Takot.

22.  septembr i l  k t lastas
Tall inna Reaalkooli Gary
Randolph USA GLOBE pea-
kontorist Euroopa ri ikide
peaspetsialist.

Gary Randolp tuli Eestisse
teada saama, kuidas mei l
liiheb, millega me tegeleme
ja arutama i ih ise id tu le-
v ikuplaane.  Kohtumisel
remaga osales id Ul le  Kikas.
Imbi Henno, Ene Saar, Mart
Kuu rme  j a  4  op i l as t  me ie
kool is t .  A lgul  r i i i ig i t i  p isut
Eesti loodusest, hiljem liiks
j u t t  moo tm is te  va ja l i kku -
sest 6pilastele, 6petajatele
ja teadlastele. Opilased tut-
vustasid ka l i ihidalt oma
m66tmistu lemusi .  Mart
Kuurme nditas tema endi
koostatud opikuid ja tooleh-
t i ,  kus propageer i takse
GLOBE m66tmisi tegema.
Saime palju huvitavaid soo-
vitusi uurimiste alustamiseks
ja jiitkamiseks.

CLOBE on r i ik l iku l t  roeta-
tav programm. mis algatati
USA asepresident Al Gore
poolt 1994.a. 5 - 12 klassi 6pi-
Iased iile kogu maailma tee-
vad keskkonna moormisi ja
vaatlusi oma kooli umbruses.

Tulemused saadetake Interneti
kaudu GLOBE keskusesse USA-
s ning kasutatakse neid 6ppetoos
ja uur imustes.  Eest i  amet l ik
uhinemine GLOBE program-
miga toimus 1996a. Praeguseks
on osav6tuks registreerunud 39
kooli peaaegu k6igist Eestimaa
piirkondadest. Meie kool osaleb
akt i i  vselt rah vusvahelises GLOBE
programmis juba aasta id.

Marek Karm 8a

Ove Kangur 12b

L-

Vasakult: Marek ja Gary

Suur kool hirmutab uusrulijat
Mina olen siis see tegela-

ne, keda sunniti siinkohal
uue kooli esmamuljet kir-
jeldama. Ma tulen vdikesest
koolist, kus k6ik teavad ja
tunnevad tiksteist niigu- ja
nimepidi. Nii et kontrast
on suur. Vii ike kool oli
see t6esti ja seet6ttu oli
t i l em inek  pd r i s  v6 imas .
V6rdluseks v6iks kasv6i
tuua klasside suurused:
endise kooli suurim klass
on hetkel 20 6pilast. On
ndhtud ka 8 6pilasega klas-
si. fa seal koolis ei olnud
paralleelklasse. Nii et vahe
on nagu 15 vs 100. Niiiid as-
tud sisse uude klassi, uued
inimesed, uued 6petajad,
uus maja... ja k6ik on 10
korda suurem, kui hariu-
muspdraselt. Proovige ise
seda ette kuiutada, siis ehk

saate aimu, mis tunne see
siiski olla v6ib. See klas-
side riigastik, sada korrust
riksteise otsas ning v66rad
ni iod igalpool .  Seej i i re l ,
ku i  see on s i lme ees,  s i is
voite hakata ettekujutata-
vale pildile lisama runner.
Lisage k6igepealt tunne,
mis er is taks er inevaid
tasemeid, erinevaid tead-
misi, nditeks on ju k6igile
teada Reaalkooli vene keele
k6rge tase, ja ma ei ole jul-
genud siiani oma kall i le
klassijuhatajale, vene keele
6petajale mainida, et olen
tema ainet 6ppinud esime-
sest klassist peale. Keemia
ol i  a lguses td iest i  udu.
Kuid eks raske toci viib si-
hile, vdhemalt see on see,
millele ma siiani siigavalt
loodan.  Ia ka s i inkohal

v6in ma tuua ndite kasv6i
sellesama keemiaga: kui ma
alguses ei saanud midagi
aru, siis pdrast iihte-kahte
6htut  vd ikesr  juruajamist
oma vennaga (tuhat tdnu
siinkohal siis ka temale)
hakkasin ma juba peaaegu
et igast neljandast s6nast,
mida 6petaja suu lausus,
aru saama. Ei ole ka harul-
dased need 6htud,  mi l -
lal 6ppimine i i letab i ihe
piievapiiri ja j?itkub juba
teise arvelt.

Ag" r i ldvaatest  o len
ma v iga rahul  se l l ise
vahetusega.  In imesed,
kaas6pilased/6petajad, on
olnud vdga s6bralikud ja
abivalmis. Ma loodan, et
see tunne piisib ning et ma
saan siin hakkama.

Mdrten Kaldamde 9b



5 Reaali Poiss, september 2OO4 uudiseid
Reaalkool vallutab Eestit ka kaardimdnguga

9.-11.  juu l i  ke is  Tal l inna
Reaalkooli bridZiklubi voist-
lemas bridqifestivali l ,,Pdrnu
Suveturniir 2004", kus noored
ja pohivanusegrupp voistlesid
eraldi. Uritusl koiraldati ka
heksandat aastat, meie kool
v6ttis osa teist korda.

Eesti noorte meistriks paa,
rirumiiri l  oli piirgimas l2 paan
e .  24  m i i ng i j a t . -Pea le  l 9 -ne
reaal ika o l i  kohal  veel  2 ld t -
last, kes v6istlesid vdijaspool
arvestust, 4 6pilast Saaremaa
Uhisgiimnaasiumist ja 1 iiliopi-
l ane .  Vo i s t l us  ro imus  End la
teatri sammassaalis ja koosnes
kahest seansist. Esimene neist
reaalikatele palju loorust ei and-
nud. Voitjate positsiooni hoidsid
ldtlased, nende jdrel saarlased.
Alles kolmandal kohal olid
Riin ja Mats Reaalkoolist. Teisel
seansil suutsid reaalikad ennasr
kokku votta ja tehti miru vdga
ilusat mdngu. K6ige suurema
t6usu tegid Lauri Vaikjdrv ja

Riita Oidsalu, kes karlldkokku-
v6ttes v6itsid, nende jdrel teise
koha saatrrtasid Andre ja Lauri
Kaldamde ning napilt jeid kol-
mandaks Margus Niitsoo ja Elo
Madissoon. Pdale n6hiv6iitiuse
tegi me veel ka paklumisrurniiri
ja roberiturniiri, mille m61e-
mad v6itsid Riin Saar ia Mats
Ploompuu.

Nagu eelmisel aastalgi,
oobis ime Pi i rnu Soudeklu-b i
kdmpingus. Meie kasutada
olid peale 4-6 kohaliste maja-
keste ka vahirorn ia pesemis-
maja koos saunaga. Mina koos
Elo ia Janikaga olime koogi-
toimkonnas, mis tdhendab, et
vastutasime hommiku- 1a 6h-
rusookide eest kogu laagri vdl-
tel. Soime grilJirud vorsie,4iha.
salatit, hommikusooeiks helbeid
piima/jogu rt iga, ohrusoogi kor-
vale magusoicluKs t(ookl ntng
k6ike muud head ia paremar.
Kuigi lubati ki i lmi jd vihma,
oli meil kogu laagri vdJtel soe ja

pdikseline ilus ilm. Pdeva ajal
meil palju vaba aega ei olnud,
aga Kuna olme suvepealnnas
ei saanud ju jiirta ujumas kdi-
mata. Seet6ttu karastasid ena-
mus meist ennast Pdrnu j6e
krilmav6itu vees, m6ned aga,
kaasa arvarud mina, kdisiire
dosel Pdrnu rannas ujumas.
Ltihidalt oeldes: koik oli viga
tore ja [6bus. kui vdlja arvata
iii<s vdike vahejuhtum. Nimelt
iihel 6htu1 tungisid meie ter-
ritooriumile neli kohalikku
poissi, kes olid suhteliselt pur-
jus ja agressiivsed. Kui asi juba
liiga kaugele ldks, kutsusime
kohale Falcki. kes purjus ala-
ealised minema toimetas.

Nii palju, kui mina tean, jdid
k6ik iiritusega vdga rahule.
Ootan pdner.usega jdrgmist
aastat. K6ik, kes on huvitatud
bridZimiingust. rulge reedeti
Deale /.tundl klassr ZUb.

Mail i

Rahvusvaheline autovaba peev 22.09 Tallinnas
22 .  sep tembr i l  t dh i s ta t i

Tal l innas nagu ka muja l
maai lmas Rahvusvahel is t
Autovaba pdeva. Vihmast
hoolimata toimus rattas6ite,
Autovaba pdeva raames kor-
raldatud keskkonnatundides
kiiis ka meie kooli 6b klass
ning 6htune suursiindmus
oli kontsert Vabaduse vdl-
jakul. Vabatahtlikena aitasid
Autovabale pdevale kaasa
ka paljud reaalikad (tanud

neile!) ja pdeva peakorralda-
ja Erko Valk on juhtumisi ka
kunagine reaalikas.

Ag" mi l leks sel l ine
"Autovaba pdev"? Eelk6ige
selleks, et pan na inimesi mot-
lema: liikluse arvel on 90olo
Tall inna dhusaastest, kuni
3/4 linnaruumist on auto-
teede ja park imiskohtade
all, iga aasta sureb maailmas
autoavar i ides pool  mi l jon i t
inimest ja saab vigastada 15

miljonit, jalgrattaga saab
P i r i t a l t  Vabaduse  vd l j a -
kule 15 minutiga (ei usu?
Eks proovi siis jiirgi). Palju
Idks sul tdna hommikul
aega autoteel l i iklusum-
mikus passimisele?

Autovaba pdeva kor-
ra ldas  P russa  kov i
n imel ine Rat ta i ih ing
www.prussakov.ee

Kiimnendike
koolitunnetest

Palusin iihel kiimnendal klas-
sil kohe kooli alguses kirjutada
sellest, et kuidas on siis olla
kiimnenda klassi 6pilane. Nagu
arvata v6is on uutel kiim-
nendikel palju ja vdga erine-
vaid tundeid.

On uudishimu ja ootusire-
vust, sest k6ik v6i viiga palju
on uutmoodi - klassikaaslased,
6peta jad,  kogu s i is teem ja
ootused,  mida te ised k i im-
nendikele esitavad. Peetakse
enesestm6istetavaks, et giim-
naasiumis kdituvad 6pilased
kui  td iskasvanud ja peavad
nad ju niiiid puiidma ka se-
damoodi riietuda. Paljud tunne-
vadki end teistmoodi - t;ihtsa-
mate, arukamate ja tdsisemate-
na, kuid nagu kirjutas riks 6pi-
lane: "Palju on muutunud, palju
on samaks jiiiinud. Juuksed on
pikemaks kasvanud ja klaveri
on viilja vahetanud kitarr, aga
unistused ja lootused on ikka
samad. M6ned on neist tei-
tunud, teised jiille kasvanud."

On ka erinevaid hirme ja
peamiselt ikka tuleviku ees.
Hirmutab nii lihi- kui kaugem
tulevik.

Ootused on suured nii kooli
kui enda suhtes. kuid karde-
takse, et entusiasmi v6ib vars-
ti ldmmatada suur koormus,
st ress.  rut i in ,  vdsimus ja os-
kamatus. V6ib-olla ei ootagi
ees kolm unustamatut (heas
m6ttes) aastat, vaid hoopiski
kolm aastat "meeletut valu ja
orjatood", nagu kirjutas i iks
kiimnendikest.

Mina isiklikult arvan, et karta
pole midagi, ja usun, et kool
on ennek6ike ikkagi tiks tore
koht.

L6petangi taas iihe tsitaadiga,
mis on pdrit nendest samadest
kirjutistest: " Kooliaeg on nagu
lennuk ja tehnilise korrasole-
ku. korral ei ole m6tet hakata
langevarjuga vdljaplilisu otsima,
sest mida pikem on teekond
sihtpunktini, seda paremaks pi-
loodiks me saame".

Edu k6ikidele uutele giim-
nasistidele.

Reaali bridimdngijad lobutsesid grupipilti tehes

Edvard Ljulko 10b Liis Aavaste
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LainepLkkus

Me astume lab't magamlstub ade,
j uhlLub ade, p as sip iLtide,
kbnnime sad.ade eLude sees,
kurb ade s iLmade, v illaste v tltide,
meLe stuste mustay as y ees,
kus o mas o o du heLgib v a stu
see, keLlest Lahti 6eLda eL saa,
korgetelt katwte\t alLaLutu;
Iund ainalangeb, onvaLge me maa,
ku| igatsus hiiLib heldinult aILa
mb 6 da igijlis et mar mo r tr eppi
ja tammised uksed ta ees Loavad va\La,
et tantsi ta valssi, el tantsi ta steppi,
vaid katdab me meeLtesse 6hkdrnu l,oore,
mt s t ah av ad t agas i himar aid aegu,
jah, slnus onlaule ja slnus onkoore
vanadest va[udest, lust nitlJ:d.la pr aegu.
Sa ujud sadade elude sees
n[i' 6 hev LL er and\ikku s e st,
me rligime eLust ses mustavas yees,

me y 6 ngete Lainep lkkus es t.

Artur Sanglepp 104

KOIK KKMKSTUs ON

KLffiE,\DLIK2

Eest v1te omakardLnad,
Las Kuu nA"Ad patstab sisse,
s ee o n huLLume els e ar mu v aLgu s,
kLtr gat Kitr ga i meLi s s e
yatkusesse meievaheL,
on bo, keLL onkoLmveerandkoLm
javeLkeseL paheL on 1igustus;
sa v6tad meLanlroolseid vorme,
oLed ookeanja kujutad seLgeLt neid torme,
mis veayad meLd aLLa, miks t6mbume tagasL.
strgeidjakaveraid

"lh"l*l
.Hl

kurbLtkke vorme,
kirgLLkke vorme,
keerukaid, sOmeraid;
sa eL hooLL enda* vega paLlu,
kuLd piisavaLt, et vehem h"ooLida teLstest.
See on kasutu m6te,
vbtamukasi- ontahed,
on siLLad, onkiJLm, me et maga,
vbh aht-tei.st;
mu seLlataga sujuuksed
ja oLseLt tuhmunud ptLk,
tuLed sLLttamas su h"eLedaLd plski,
66 h-aaramas 6Lgwlirgset sinust,
oLid akn a kd r v aL kuninganna,
armastus Lahutab ning ta et anna -

sa omandad LennuLt ja seejireL kannad
o ma Liht s ame els u st mb 6 da tub a.

)ah, sukeLdunLitgseLt
pLnna aLLa 1 a p er ̂stp o oLe
t)usta eijaksa.
V e s i t inav ateL j a v e s i aLLe edeL,
see oLt LLmseLt kmsterdam,
mustadroosLd, h"oteLL ja need tanavad,
see poLnudm LstusLLk, see oLtLabivam.

)a sa tuLtd mu tuppa, slnkjas heLendus,
p oLnud ammu sLnd natnud.
Yihemalt su peas on alati kee3i
samakoLt moodakainud.

Artur Sanglepp 104

Argo Miller 124

l4"hrr FiqT €lFt T\rtlrl
lf, Er Ltr quTfi "",

LLLLeke Luvab 1a teeb tood,
mLna 6pLn ja soon,
vahest Lausun m6ne sbna
nLngjeen magama juba tana

Aga h.omme ma eL LaLskLe,
me eL mega, ma et soo,
ma eL vaata seda LLLLe,
vaLd 6ptnterve 66.

sisalik korbes

Ma ootastn sLnd...

Paike ergsaLt paktab,
hea, m6nus on oLLa,
tuuLeLiL p ehmeLt p aLtab,

j ub a ammu v lLksid s a tuLLa.

lgatsen su sooja hllLt
jakiusLLkke sbrmi,
sinuheadsadant
jaiLusaidstLmi.

Ma i[tsatan veeL vaLkseLt,
kuid sind et oLe,
maLahkun motLikuLt,
poLe huLLu, et se ei tuLe.

Maklnntn aegLaseLt
stLt paLgast ira,
f a < a  v t  a l t n  n ) i k  c < f- - - *  - - ' *  ' r - ' * - -

ja seLLe sira.

TuuLeLLL sLLttab mu suud,
patke pattab munagu,
tau vaatan 1ttsavat puud
ja s1idan muretuLt ira.

sisalik k6rbes

Argo Miller 124

,. _ sllt '  TA eH Tullrf
flA f nruHjhlJ fit ftr
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midagi riifikis?
Gred: Rddkis kiiLll, aga ei mileta mida.
Poisid: Me lihtsalt fanime asjad klassi dra
ja saime 6pikud kollaste kohvritega.
9.Mida te peale aktust tegite?
K6ik Tiihistasime perekonnaga.
Roger: Me kdisime torti ostmas. Algul
tahtsin iihte, millel oli aabits peal, aga
seda ei saanud osta. See oli kliasi tafa
mingiks niituseks. Siis otsime iihe teise,
mille peale oli kirjutatud "tere kool".
f 0.Teil olid tunnid ka - keemia ja ftiiisika
- mis nendest meelde j?ii?
Poisid: Vulkaan pandi purskama ja pa-
berit p6letati nii, et sellest tekkis kass.
Klaasidesse pandi midagi juurde nii, et
tekkisid piim, mahl ja limonaad. Fiiiisika
tunnis iiks onu pani ennast keerlema.
Tiidrukud: Siis ied oli iiks roosa lill, mis
tehti heledaks.
|on: Jah, raputades ldks valgeks ja siis
piirast muutus jdlle roosaks.
Roger: Mina m6tlesin, et see on nagu
plris lill, mis siis, kui hapnikku ei saa,
ldheb tumedals ia kui saab. siis liheb
heledaks.
Poisid: Mingid magnetid olid ka. Neid
keerati hdsti palju kuni l6puks elekter tuli
sisse.
ll.Kellela te tulevikus saada tahate?
Riina: Kergej6ustiklaseks.
Gred: Tantsijaks.
fon: Kunstnikuks.
Roger: Kui ma jalgpalluriks ei saa, siis ta-
han traktoristiks saada.

f2.Kas teil mingeid huviringe ka on?
Riina: Mulle meeldib sport, teen koolis ka
sporti, kui meil kehaline on.
Gred: Ma kiin tantsimas Pdrnu mnt-I, kus

Vasakult: Roger, Riina, Gretlja Jon

6pime ladina-Ameerika tantse.
|on: Kdin Top-is trennis.
Roger: Kiin FC Floras j"lgp"lli mdngimas.
f 3.Kas tahate Reaali l6puni j:ieda(l2
klassini)?
fon: Tahaks kiiLll, aga vahepeal on katsed.
Riina: Mina tahaks veel kauemakski jliiida.
Mu isa, Priit (vend) ja vanaisa on ka siin
kdinud.
l4.Mida te vahetundidel teete?
fon: Lihtsalt istun ja puhkan.
Roger: Kui mobiil kaasas on, siis kuulan
helinaid. Kui ei ole. siis niisama istun v6i
rddgin teistega.
Gretl: Mina kdin korra 6ues dra.
Riina: Olen tavaliselt terve vahetunni
6ues. Mingime seal poistega igasugu-
seid mlnge ja tiidrukutega ka. Tulen alati
k6ige viimasena klassi.

Klisitluse koostasid
Mai l i ja  Elo

Eistvere loomaaias karu Karoliine
kdppadele t6usmas

4b klass jutustab vlljas6idust Paunverre
Minu teisipdevane koolipdev algas

tavaperasest varem - kell 8 hommikul.
Aga-tunde ei olnudki! LAksime koos
a-klassiga ekskursioonile Paunverre.
Ronisime kahekorruselisse bussi ja s6it
v6is alata. Tee moodus kiiresti, 'kuna
mdngisime igasuguseid mdnge. S6idu
ajal riiiikis giid meile kohtadest,kust me
mocida s6itsime.

Saskia

Minule j[i meelde jutt Ulemiste jdrvest.
Seal on ka Lindakivi. Nimi tuleneb Eesti
vanast legendist, mis rif,kis, kuidas
Kalevipoja ema Linda istus kivi peale
ja nuttis seal, sest tema mees suri dra.
Pisaratestsiindiski Ulemiste jirv, mida
meie joogiveeks tarvitame. |u siis Linda
pisarad k6ige puhtamad on.

EIiis

Teel Palamusele kii isime Elistvere
loomapargis. Selles loomaaias olid loomad,
kes olid abitud, perest vdlja heidetud v6i
keda ema oli so<igi otsimiseks iiksinda jdt-
nud. Ndgime, kuidas karupiisti t6usis, kuul-

sime. kuidas ilvesed tahaksid k6rvalaia kit-
sedele jahti pidada. Saime teada, miks ei
saa kahte tAiskasvanud p6tra lahti lasta ja
kuidas vdga ndrvis p6hjap6der ei leidnud
paaritumise ajaks emast p6tra. Veel kiii-
sime ndriliste majas. Ostsin mdlestuseks
p6drasarve tiiki.

Timm Rainer

Peale soogivaheaega liiksime Paunvere
kooli juurde. Seal rliiigiti meile kooli aja-
loost. Me saime istuda vanas klassiruumis
samades pinkides, kus ,,Kevade" tegelased-
ki. Saime teada, etvanasti ei oeldud l.kiassi
6pi1ane, vaid l.talve 6pi1ane. Koolis kliidi 4
talve. K6ik 6pilased kdisid samal aial iihes
klassis. Seal bli umbes 45 6pilast, nende
seas ka Toots, Teele, Arno T6nisson, Kiir,
Tiuks, Imelik. Me ndgime vana mooblit ja
r6ivaid. Mulle meeldis k6ige rohkem sah-
ver ja poiste magamistuba.

Saskia

Mul le meeld is  see re is  vdga!  NB!
Minge nii Elistvere loomaparkl kui ka
Palamusele!

Milda-Marleen

ro r r  .  
t t  

. , f

-'-zx**i:*****nm-mJ-*i,*SRHP l-!l3i? m
Sep tembr i kuu  s l imbo l i see r i b  6p i -

lase jaoks suvevaheaja l6ppu ja j i ir-
jekordset kooliaasta algust. 1. klassi
jaoks on see aga kordumatu kooliko-
gemus. Vestlesime Riina, Joni, Gretl i ja
Rogeriga nende muljetest.

l.Kas tahtsite siia kooli nrlla?
Jon: Tegelikult tahtsin minna 21.kooli,
kuid Reaal sobib ka.
Teised: Tahtsime just siia kooli tulla
2.Mis on teie lemmiktund?
Riina: Muusika.
Gretl: Eesti keel.
|on: Eesti keel ja matemaatika.
Roger: Matemaatika.
3.Mis koolis ei meeldi?
Gretl: See, et peab vara t6usma. Ennem
t6usin kell 8, niiiid pean kell 7 t6usma.
Jon: Mina t6usen juba kell 6.30
4.Kas kodus antaftse 6ppida?
K6ik Jah, kuid mitte eriti palju.
5.Kas vanemate abi liiheb ka vaia?
Roger: Uks kord kiill lilks, kui oli vaja
joonistada, mis aktusest meelde jei. Ma
joonistasin selle kuju (Reaali Poiss - toim),
mille ma pidin kodus iimber tegema. Siis
ema aitas mind.
6.Mis teile aktusest meelde j?ii?
Poisid: M66k. Direktor t6stis selle kahe
kiega niimoodi (niiitab) iiles. Selle m66ga
peal oli midagi kirjutatud ka - mingi
veneKeelne sona vrst.
Gretl: Direktor rddkis kooli siinnipdevast.
T.Millal see oli? Kui vanala kool sai?
Jon: 29. september, 123-aastaseks.
8.Kas klassijuh ataja ka teile aktuse pieval
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tagakulg
kannavad kriiskavaid varvel
ehte id n ing k ipuvad o lgu,
naDa Ja pesu naltama.

Seejiirel uurisime, kui tihti
6petajad ise kannavad triik-
sdrki v6i pintsakut. Peaaegu
k6ik titlesld, et tool on n6il
alati seljas triiksiirk ja siis vas-
tavalt ilmale selle peal kas vest,
kampsun voi pintsak. Ainult
riks 6petaja vaitas, et kannab
riideid, mis on mugavad ja
mida on kerge korraJhoida.'

K6ige lopu-ks uurisime, kas
6pilaste kditumine on seo-
ses koolivormi/tri iksiirkide
kandmisega korralikumaks
muutunud. Enamus 6petajaid
aryas, et meie kooli 6pilased
on a lat i  p i isaval t  akadee-
miliselt kiiitunud.

Suured tdnud k6igile 6pe-
tajatele, kes v6tsid 

-osa 
-eie

kiisitlusest!
Toimetus

"la koerad uluvad uuuu uuuuu
uuu. . . "

Jaup_1a emakeel
"Ma luban, et ma rohkem teid
oma intiimellu ei t6mba!"
"|a erit i vapustav oli see rin-
napartii"

"Nonii, paneme siis veel neid
naisi!"

Keemia 6p. Kangroga
"Rummel on absoluutselt ego-
istlik triiip, kes teeb k6ik, et
oma elu kergemaks teha."
"Nad on k6ik socidavad, nad on
soovitavad ka"
"Ma tootangi siin selle nimel,
et solvata. Mulle meeldib sol-
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Ktisitlus!
Viisime ldbi 6petajate seas

kiisitluse koolivormi teemal.
Vastused saime kaheksalt 6oe-
tajalt.

K6igepealt uurisime, mida
6petajad arvavad koolivor-
mist. Enamik suhtub sellesse
pigem positiivselt. P6hilisteks
aspektideks toodi vdlja, et see
on kena, kui terve kool riie-
tub i ihtlaselt korrektselt ia
koolivorm aitab dpilastel oma
riietusega (v6i selle puudu-
misega) majanduslikulf vdhem
sllma Dalsta.

Jdrgmiseks tahtsime teada,
ku i  pa l j u  6pe ta iad  ndevad
kool is  Opi las i ,  kes e i  r i ie tu
vastavalf n6uetele. Uldiselt
a r va t i ,  e t  r ea l i s t i d  r i i e tu -
vad enam-vdhem vastavalt
n6uetele. M6ni erand ikka
leidub. Mainiti ka, et k6ige
suurem probleem on p6hikooli
ja giimnaasiumi neiudega, kes

vata, ma elan ennast vdlja"
"Rummel, sa oled kohustatud
tulema 30 aasta pdrast minu
juurde!"

"Teeme nii, et uks oli lukus.
Olgu, teeme nii, et sa tulid
Iiibi seina"
"Kas pdikese tcidpdev hakkab
l6ppema?"

"Kas tiidrukud ka teavadbensii-
nil6hna?"

"Oh sa poiss,  k i i l l  o l id
16hnad!"

L. KravtSenko (vene
keel)
"Oli nii? Oli kiilll"

Maateaduse 6petaJa
Pihlak
"Istuge, lapsukesed!"

"Ma olen hea inimene"

Kuurme:
"Sa  es i t ad  d i s tan ts - tuup i j a
omadusi"

"Uks Oo on vahepeal, kii l l
j6uab"

"Ndete, kui nutikad te olete"

"Olgu, ma ei rddgi, ma olen nii
palju riiiikinud"

"Vohh, nriiid m6tlemel"
'120V - oi, see oleks kaif'

"Utle, Lenno, kas sa kodus
m6nda flliisikaiilesannet oled
lahendanud? Eelmise aasta
detsembris nditeks?"

'Nr i l id  
ma tu len,  mdngin

rongi"

"Ega elektronid ei ole nii lollid
kui mina"

"Mass on laiskuse m66t"
"Keeks ei pea vastu"

"Piiike on hulluks ldinud, tdies-
ti hulluks"

"Oppimine kiiib teisiti, hoopis
teisiti, kullakesed!"

"Kvaliteetne energia muu-
detakse taas ebakvaliteetseks
energiaks. Sakibl"

Kuurme lajatab opikuga mitu
korda vastu lauda: "Mis pau-
gud ktiisid?"
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Opetajad rit1evad...
Saukase fuusikatunc

on suurem

Tulevased riritused
1.okt. - rahvusvahelise muusikapdeva
puhul kontserdid p6hikoolile.
1.okt. 6htul - PUDI ROCK 2004
2l.okt. - omaloomingu6htu
22. akt. - vditlusturniir 6pilased + 6pe-
tajad
22. okt. - 11-ndike s6rmustepidu
NBI Alates 1. oktoobrist on kooli kodu-
Iehel iileval k6ik kootis tegutsevad huvi-
ringid ja nende toimumisajad.


