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9 kilo torti - tfikike sulle, teine sulle, kolmas sulle, etc, etc, etc...
ja v6isdustantsijad ning Argo - 6htupooliku suurstindmustest oli
6petas k6igile selgeks vdga 16- miirgikandjate toostide iitlemine.
busaseltskonnatantzukikapuu, Tooste oli iihes6nalisi kui ka k6ne
midahakatikiill jiirjestveidra- stiilis, kuid iils oli tihine: k6ik iiri-
ma muusika jdrgi keerutama. tasid teistele soovida just seda head

Kui kell tiksus 21:00, koope- ja paremat, mida ise tdhtsaimaks
reerusid abituriendid noore- peeti. Reiska: "Saluut!". Martten:
mate v[ljalaulmiseks. Kuigi "Arme unustagem kes me oleme ja
hiipoteetilineinimkettoliauk- kust me tuleme!". Teravmeelseim
lik ning lauldav'vdlja, viilja..." toost tuli seekord Karl-Erikult:
stinkoobis v6i kaanonis ning "Okkaline saab olema meie tee
sajas erinevas helistikus, said piiha tee juurde!". Kuulda v6is palju
nooremadsiiskiaru, midaneile stigavam6ttelisi ja ka ladinakeelseid
edasiandatahetininglahkusid tooste, millest peegeldus midagi iga
s6nakuulelikult majast. inimese hingest.

Alles ntiiid algasid p[eva Pea]e zuurt soomist oli vaja endid
k6ige vingemad 3 tundi. veidike liigutada ning seega v6eti. esinesid pidulistele noored peo- Esimene - ehk ka tihtsaim ette iilisalajane "suguharude tana",

mille sizu mul pole surma fivardusel
kahjuls lubatud kellelegi avaldada.

Seejiirel oli jiirg mirkide lunas-
tamise kdes. Klassidele anti teemad
seoses "Nl'drkide isandaga", 6petajate
teemals oli: "Kuidas 6petajad oma
miirgid maha miiiisid". Ndidendid
olid pungil fantaasiast ja teostatud
suurima leidlikkusega. Nditeks
kasutas Siim klassivenda Gerti ho-
busena ning direktor taipas pudeli
Sampuse vastu vahetada viimase
kooli auraha.

Pidu oli mitmekordselt oma ees-
mdrgi tnitnud, meeleolu oli lihtsalt
suurepdrane. Kel oli veel viihegi jak-
su, see zuundus koos kaasmitgistatu-
tega edasi tiihistama. Mina isiklikult
s6itsin linnaliinibussiga oma kodule
I'ihemale ning piirast kolmveerand-
tunnist jalutuskiiiku vihmas olin taas
kodus. Tundsin, et pdev oli t6epoolest

' kordumatult korda ldinud.
Siim Sepman 12aKool pandi vdr isema suguharude tantsu tantsides
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Tallinna Reaalkoolis, nagu ka paljudes teistes
koolides, on iils tore traditsioon - rebaste ret-
simine.

Urituse m6te peaks olema selles, et kui
noored ja rohelised kiimnendikud tulevad
giimnaasiumi, v6tavad viimase klassi 6pila-
sed nad uhkelt vastu ja nditavad igau eeskuju.
Abituriendid saavad sellest meelelahutust, sest
teadagi vdivad nad rebastele m6istuse piires
mitmesugpseid iiLlesandeid anda ja kdsklusi
jagada. Uute opilaste tervitamine foimub tra-
ditsiooniliselt siigiseti, kui algab 6ppeaasta.
Tundub kiiLllnatuketobe, et meie koolis toimus
retsimine nii hilja, kuid l6ppkokkuv6ttes see
midagi halba ka ei toonud: kaheteistkiim-
nendikel oligi piisavak aega valmistuda ja en-
dale sobiv rebane valida ning ktimnendikud
said rohkem aega kohanemisels.

Viimasel ajal on aga aina rohkem rAdgitud
sellest, et rebaste retsimine on pigem tahtlik
uute 6pilaste m6nitamine kui viisakas vas-
tuv6tt. Neiteks mitukiimmend aastat tagasi
Tartri Ulikoolis esmakursuslased lausa niu-
tisid rebastels olemist, kui nad said vanade
fiopilaste kulunud peakatete ees oma uusi
tekleid kergitada. Paari viimase aasta jooksul
on aga ajakirjanduses rddgitud mdningatest
riinkade tagajiirgedega retsimistest. Ka meie
koolis paljud kiimnendikud algui kartsid re-
baseks olemist, sest arvasid, et sellest tr:leb
ainult nende m6nitamine, et abiturientidei
voimalikult 16bus oleks. Aga niiiid, kui see
iiritus liibi sai, v6ivad k6ik uued grimnasistid
rahulikult hingata, sest midagi hullu nendega
ei tehtud. Enamus v6ib nentida, et neil oli 16-
bus ning tore rebaste nddal ning veel huvita-
vam retsimise 6hru.

Sellest v6ib jiireldada, et Reaalkoolis on
vaimukalt heatahtlikud abituriendid ja see iiLri-
tus vaid liitis juwdenrlijaid,,veteranidega".

K6ik on v6imalik!
30. oktoobril toimus TIKis

Edu- ja modvatsioonikon-
verents. Antud teemadel
k6nelesid |uhan Kivirlihk,
Karoli Hindriks, Ando
Meritee, Hans H. Luik
ning UNESCO saadik Ziga
Var,potit. Ettekannete va-
hele mahtusid hoogsad
vahepalad korraldajatelt ja
maitwat sooki- jooki kooli
kokatAdidelt.

Ise kohal olles t6desin,
et meie kolmekordne
maailmameister renZus,
Ando Mer i tee,  on i rks
enesekindlamaid inimesi,
keda tean. Tema ettekan-
dest vddrib mdrkimist eest-
laste p6hirdga siimboiiseeriv
lause: "Arge hoolige sellest.
mida elevalt teist m6deb!"

"Eest lane.  venelane ja
ameeriklane seisavad
loomaaias e levandi  a ia
juures. Venelane tahaks
hirmsasti teada, kui palju
ta joob; ameeriklast hu-
v i tab,  pal ju  ta maksab.
Eestlane motleb aga: "Ei
tea, mis ta mhust arvab?"
Ando Meritee

Tore iirirus oli kriLll. aga
seoses Z.Vavpotiii, meie
jaok nii tundmaru inimese
esinemisega tekkis vdike

kiisimus: "Kuidas saab k6igest
19.a. noormees rddkida meile
ideede miiiimisest maaiknas?"
Seda ldksime aga tema enda
kdest uurima.
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UN ESCO saadik, Sloveenia
Noorteorganisatsioonide liidu
esimees, teeb koostood sealse
valitsusega ja k6igest 19-aas-
tane. Esimene mote oli, et
ta on m6ni jiirjekordne "ime-
laps", kes 14.a. ifikooli liil<s,
kuid tegelikkus on iipriski
tavaline: ta l6petas keskkooli
16 .a . ,  osa les  Lambr ldge  s
kolm kuud kestnud noorte
juhtide seminaril, samal ajal
Ljublianas juurat oppides ning
niiiid jiitkab rahvusvahel isre
suhete aial. Et ta meile vaid
6nnestuva inimese mde jiit-
tis. tahtsime teada. kas Ziga
m6ni eesmdrk ka luhtunud
on. "Oi, neid on palju. Aga kui
sul poie isegi eesmdrke. mis
eba6nnestuda v6ivad. siis oole
elul ju iildse m6tet."

Ifu idas inimesed reageerivad,
kui nad kuulevad, et Sa oled nii
noor ja r?iiigid edusf

"M6ned kiisivad et kes ma
selline olen. Teised iiille iirita-
vad leida iutust vdhemalt iihe
lause, mis neile kuidagi korda
liihels."

REK peab istungeid pausideta
Ajal, kui meie Riigikogu on

iisna mures oma toopeevade
venimisega oopdevadeks, on
minu jaoks kaheldavaks muu-
tunud igasuguste koosolekute
m6tekus. Niisiis iisna skeotiliselt
liiksin ma 18. novembril REK-i
koosolekule.

Kui niirid koik ausalt dra rdd-
kida, siis peab alustama selle$, er
"spiiker'Gustav Kalm hilines 5
minutit. Kui aga tead, er pead 8
rundi koolisisruma, siis5 minutit
siia-sinna ei loe ju midagi, seega
koosoleku kdiku see ei hiiirinud.
Istung v6is alata.

Olgugr et vastuseis koolivormile
praegusel kujul on 6pilaste seas
olnud iisna suur. polnud otseseid
iahendusi seniajini keegi viilja
pakkunud. Niisiis tegi Gustav
ettepaneku luua tooriihm, mis
tocitaks vdlja vormikandmise uue

reeglistiku. Minu iillatuseks l0-
minutilist vaheaega ei jdrgnenud-
ki, kuigi ma olin valmis isegi oo
koolimajas veetma, j6uti jaatavale
otsusele vaevalt paari minutiga.
Sama kiiresti leiti sellels sobivad
inimesed ja algus vdrskendavatele
ideedele oligi tehtud.

Ndhes, missuguse rahulikkusega
voeti vi imane otsus vastu, siis
kadus minus loofus ndha tomatite
pildumist. Rahumeelsest iil<smee-
lest eratas mind tohutu awamus-
hulk kooliscjogi kohta. Huvrtav,
kas vdljend: "Me elame selleks, et
siiiia," peab paika? L6puls otsus-
tati jetkata toidu igapdevast kom-
menteerimist sciokla pdevikus.

Viimaks j6uti "isiungi" taht-
saima osani - aeg oJi valida REK-i
juharus. Koigepealt oli pikk, iisna
iilaluine arutelu selle iiie, kas iuha-
ruses peaks olema 3 voi 5 liiget jms

formaalsus. Igatahes j6uti iisna
s6bralikult otsusele, et juhatusse
kuulub 3 inimest l0-ndik, 11-
ndik ja abiturient. Kandidaatide
s6elast pddsesid iisna tervena 4
giimnasisti. K6ik kandidaadid
esitasid oma ndgemuse reaalist
ia REK-ist, millest iils vaimu-
kamaid koias jiirgmiselt: "Ma ta-
han, et meil oleks siin haamer
ia oleks 16bus." Kui ametlik
aeg o,li liibi saanud, algas hiilile-
rus. Onaeks ei votnud see just
viiga palju aega ja juhatus oligi
selgunud: Ove Kangur, Gustav
KaIm ia Paula Solvak.

Tundub, et meie koolis su-
jub koalitsiooni ja opositsiooni
koostoo mdrksa paremini kui
Riigikogus: nad oskavad pida-
da istungeid pausideta.

01.nov

12.nov

14.nov

20,nov

28.nov

01.dets

03.des

09,dets

10.dets

11.dets

15,dets

21.dets

23.dets

Kas sugu m6jutab Sinu ar-
vates edu?

"Oleneb kultuurist. Olukord
muurub korl.jal meeste ja naiste
vordsuse poole.  Sloveenias
neiteks t6usevad just naised
suurettev6tete juhtideks.

Mida sa soovitaksid Reaalkooli
6pilasele?

"|ulge unistada! Piistita ees-
mdrke ja v6it1e nende eest.
Ainuit nii saavutad sa rahul-
olu. Minu puhul see nditeks
toimib."

Tdnasime Zigat, et ta leidis
aega meiega vestelda ning lu-
basime talle ka Reaali Poisi saa-
ta, ehkki ta seda lugeda ilmselt
ei m6ista. Kes iiritusel kdisid, on
rahul, kes mine - lootke, etnileb
uus ja parem v6imalus.

Kui 19- aastare sloveenlane
suudab nii enesekindel olla ja
oma eesmdrkide eest v6idelda,
siis zuudame ka meie, eesdased.
A l ^ ^  + ^ ^ * ^ : ^ : ^ l l
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Ene Saar
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Andrus Kangro
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Ave Veermde

I ohta Tdnra

Lise-Lotte
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Istu, too, tee! Ara virise, rebane!

On reede, 19. november.
Vdljas sajab lund, enamik
kiimnendikke on iuba kodu-
teel. Madalahiiiilne meesre-
rahvas teatab raadiost: ..K6ik
rebased esmasDdeval  7.40
aulasse!". Uudis levib kulutu-
Iena, rate.ee postkaste liibib
mitmeid kordi selleteema-
Line ahelkiri. Novembri nelias

niidal oli rebaste retsimine!
Tdhtsaim rilesanne oli olla

abiturientidele meelepdrane.
See ga kaheteistkiimnendikud
v6isid meiega teha pea k6ike,
mida tahtsid. Ja nende tahet
niigi igaiiks rebaste mrrudes,
sabades ja mitmesugustes ilu-
protseduurides. Samuti v6is
ndha rebaseid hommikuti

koogikarpidega kooli ruttamas ja
vahetundides puhvetijiirjekorras
sendihunnikuga seismas. M6nele
lohutuseks oli ka tore t6siasi: triik-
sdrgi sai kappi j?itta ja kanda uusi,
sageli kummalisi riideid.

Si isk i  e i  a idanud rebase-
isandatele kookidest ja teenetest,
pidime veel nende meelt lahutama.
Niiiteks kolmapdeval l6bustasime
abituriente tantsu ja karaokega
ja neljapdeva soogivahetunni ajal
jahmatas ktimnendikke apsakas
meniit is, kus polnud kirjas, et
suppi ja magustoitu oli ette ndhtud
sii i ia kahvli ja vdikese diameetriga
k6rrega.

Kuigi iga abiturient oli endale re-
baste poolt tiiidetud CVde pohjal
valinud iihe ktimnendiku, ei ku-
junenud olukord pdris ideaalseks
- vdga palju rebaseid ei niiinud

Ajakirjanikke hdirib tundmatu
pdritoluga valge kummik ke-
set musta kilet. Selle otstarvet
variatakse kiivalt. Kolmandas
emakeeleklassis toimub toidu
alternatiivkasutuskursus "Kala
ja muna kui  Soki teraapia
vahendid."

Olles tagasi punaste laternate
riipes (koridoris), miirkame val-
Iarut vahukoorega maiustamist,
vaid maasikad on puudu. Veidi
eemal tehakse aga taas kehali-

oma retsijat terve nddala jook-
sul. Kurb on veel ka see, et tore-
dat traditsiooni v6etakse kohati
alandamise v6i inim6iguste rik-
kumisena. K6ik nriiidsed retsi-
jad on kunagi rebased olnud
ja teinud ldbi taolise ristimise,
paari aasta pdrast saame ka ise
rebaseid endale allutada

Seistes julgelt vastu k6ikidele
jaburustele. pidasime vastu ja ei
lasknud uutest hirmudratavarest
iilesannetest ennast heidutada.
Nddal oli sisukas, retsijate kdske
tdites saime tuttavaks mitmete
vanemate kool ikaaslastega ja
kellel vedas, sellel igav ei olnud.
Naerda sai palju, kuid k6ik see
oli alles algus pohil isele retsi-
misele reedel.

Karli Ki.itt 10b

si harjutusi- rebasekollektiiv
roomab entusiastlikult mooda
p6randaid ja treppe.

K6ik atraktsioonid edukalt liibi-
tud, kogunetakse aulasse. Toimub
traditsiooniline ristimistsere-
moonia, misidrel kiimnendikud
on tarsvaartusllKuo gumnasrs-
tid. Nliiid liiheb meel kurvaks,
tarvis lahkuda. Kes koju pesema,
kes peole, kes hoopis koolimaja
ktiiirima.

"Pane kdsi sisse, rebane! See pole midagijubedat, aus6na!',

Rooma/ rebane,
rooma!

Kdes on reede 6htu ning
reaalkool on liibi teinud hdm-
mastava muutuse vaoshoitud
haridustemplist rajuks rebase-
Iinnakuks, kus iga giimnasisti-
hakatis k6ikv6imalikke 16bus-
tusi omal nahal tunda saab.

Keldrikomrs:
Baar (garderoob). Leti taga

on meelad baaridaamid, baar-
manid, kes lasevad kummalis-
tel viigijookidel ojadena voolata.
Hais kiiib iile pea ja olemine on
KUUm.

SPA (aeroobikasaal). Peale roh-
ket kehakinnitust baaris, saab
end taas vormi ajada vdikese
trenniga. Fiiiisilise pingutuse
jArel aitavad teil l66gastuda ko-
hupiima- ja kodusjuusturavile
spetsialiseerunud kosmeetik-
terapeudid. Tekib kihk lahku-
da. Kiiresri. Suundume edasi.

Esimene korms:
Karaoke-loun ge (muusika-

klass). Keegi amatoorlaulja
teeb hiiiileharjutusi. P6geneme

kabuhirmus.
Teine korms:
Uurivat ajakirjanikku riinnatakse

kahdase tuubiga, puudub igasu-
gune austus ajakirjanduse vastu.

Hevimetal mumifitseerimine
(vene keel): Raskemuusikast tar-
dunud rebased (kes 5okis, kes
afektiseisundis) rullitakse r66m-
salt paberisse. Kellegi sokid levita-
vad uimastavat aroomi. Ajakirjariik
kaotab oma nohu. Suundume kor-
rus k6rgemale.

Punaste laternate tdnav (kolmas
komrs):

Romantika kiiiinlavalgel (ema-
keeleklass nr. 1). Keset tiilli,
siidi ja sametpatju iiksteist vdga
ldhedalt tundma 6ppivad krim-
nendikud panevad abituriendid-
ki punastama. Jdrgmises ruumis
(emakeeleklass nr. 2) tegeletakse
aga rollim:ingudega. Et vaeste re-
baste enesevidrikust veelgi jalge
alla trampida, kohustatakse neid
osalema rollimdngus "Kujuta ene,
et sul on saba ja topi see pudelisse". Karin ja Siim



ajals j6udis vaid Karin,
seda kiill peale vdikest
kahev6itlust idise as-
faldiga kohas, kus
hukkusid Julija, polit-
seikoer ja hull pom-
mipanija k6igest 8,5h
hiljem. Teistel Kadridel
(Lise-Lotte, Ullabritt,
Siim ja autojuht Siim)
oli kellatundmisega
natuke probleeme
ning uus kogunemine
pidi toimuma 19.00 op.
Saukase kodu ldhedal.

L6puks kokku saanud, imet-
lesime tiksteise valget ja nal-
jakat riietust ning kordasime
tiLle esinemiskava. Etendus pidi
algama sissepalumise lauluga,
jdrgnema tutvustus ning loos
6petajatele, mil lega nad en-
dale esitatava "6nn--eniiidendi"
t6mbasid. Traditsiooniliselt oli
plaanis ka rahvam6istaruste
pdrimine ning muu tants-trall.
Etendus v6is alata.

Kortermaja ldvel tekkis pisike
probleem - uksed on ju lukus.
Muud ei jliiinud iile, kazutasime
Ara lahkeid majaelanikke, kes
meid sisse lasid. Ttikk aega itsi-
tanud, alustasime oma sisse-
palumisega. Laulsime, mis me

midagi: et mifte sajarusi piilvida,
lasti meid seal siiski sisse. Uks
tore rddi (opetaja abikaasa) andis
Kadridele maiustamiseks kom-
mikarbi. Kava ette kantud, vil-
ja6nn soovitud, jdtkasime oma
teekonda.

Uueks v66rustajaks olime
valinud Kristi Koidu. Pika
ootamise peale hakkasime ndp-
pima ukse k6rval olevat domo-
foni-nimelist seadeldist. M6ne
aja pdrast lasigi tubh naaber meid
sisse (niipalju siis turvaustest).
Peale m6ningast laulmist 6petaja
ukse taga ja naermist, etpeagihul-
lukambale politsei kutsutalise, rc-
gime sealtki minekut. Samal aial

keerles peas vaid iiks m6te
- kus meie 6petajad kiill oma
kolmapdeva6htuid veedavad?

M6istatus jiitkus. Lahkete
naabrite abil saime ka 6o.
Kangro trepikotta sisse. L6ime
sealgi laulu lahti, ent vastuka-
jals oli vaid koera haukurnine.
Tuli leppida paratamatusega
- 6petajad olid kadunud. ldi iile
loota, et kesklinnas elavad Nora,
Tairi ja Kerli oma 6htut kodus
veedavad.

Esimesena ldlsime sooia otsi-
ma 6petaja Malsi juurde.lulgelt
astusime autost kr6beda pakase
kiitte ja siirdusime ootusdrevalt
sissekAigu juurde. Ullafirs, iilla-
tus: uks kinni! KahjuJa puudus
ka vana abimees domofon.
Meie nupukates peades siindis

Kadrid miillasid Tatlinnas
Kadrisandid pole tdnapdeval

eriti tihe ndhtus. Et elus hoida
vanu traditsioone ja pisut nalja
saada, otzustas kamp reaalikaid
oma esiemade kombel valgesse
riietuda ja 6petajaid rillatada.
Kokku lepitud aeg oli 18.45 6p.
Raa maja juures, kuhu digels

laulsime, ula ei avanenud. Jdrgnes
m6istatus: "Kas fliiisikaopetaja
veedab ka kadrisandina kuskil
aega?"

Midagi polnud teha, tuli asuda
jiirgmise ohwi juurde. |a dpetaja
Raa nigu OLI rillatunud, ndhes
Iaulvaid 6pilasi ukse taga. Egas

kibekiirelt uus plaan: viskaks
paar lumepalli akna suunas.
Uus probleem oli aga kohe
varnast v6tta: meie visked ei
tabanud kuidagi miirki ja 6iget
akent ka ei teadnud. Umbes
veerand tundi mdngisrme
mdngu "Viska ja taba". Siis
juhtus iiJa moodakiija kesk-
Iinnas kolavatest Kadridest nii
meeldivak iiLllatunud olevaq er
pakkus meile 6uau (meie mui-
dugi esinesime) ja veidike en-
tusiasmi oligi meie kiilmunud
varvastes tagasi.

Pdrast veerandtunnist
loopimist oli meil t6siselt
k6rini. Onneks tuli iihel
"mitte -nii-kiilmunud-aga-

siiski-on-kiilm-olla" Kadril m6te
vdlja uurida Nora telefon. Number
hangrtud, olimegi pea soojas toas.
Opetaja l6kerdas naerda ja r66mus-
tas igati meie kiilaskiiigu iile.

Seeidrel asusime lAbi tuisu teele
Tairi Tamme-Amjiirve juurde.
Ldrmakad nagu me oleme, hak-

'kasime hoovis k6va hddlega
laulma. Meie esinemine saigi tee-
nitud tdhelepanu ja kunstiOpetaja
n:li meid 6ue uudistama.

Sel koral oli esinemise kulminat-
sioonil<s m6istatus. Kiisisimusele:
"Mis see on - eit all, taat peal, taadi
tolk eide augu peal?" vastas 6petaja
k6heldes, "No ma ei tea, rnina oma
vanuses pakun, et eks see ikka su-
guiihe ole." Kuuldes Siget vastust
(<aev- toim.), oli k6igil raske naeru
tagasi hoida. Preemials saime see-
kord Koidula, sest kadrid pidavat
seal v[ga harv ndhtus olema ja
seet6ttu polnud midagi varurud.

Egas midagi, tagasi autosse ja
edasi. |drgmisena kiilla 6peta-
ja Viksile. Leidnud 6ige maja,
vdhemalt enda arvates, suut-
sime naabrite kaasabil taaskord

trepikotta hiilida. Oma ehma-
tuseks polnud tegemist mirte
ainult vale trepikoja, vaid lausa
vale hoonega. Vabandanud uk-
sele ilmunud unesegaste isikute
ees, lahkusime ja otsisime 6iget
aadressi.

Peagi paistis 6ige maja kdes
olevat ning lumepallilahing v6is
taas alata. Viimasega kiskusime
rahuliku elu nippest lahti veel
iihe siiiitu linnakodaniku,
kes meid 6ige korteri aknaid
pommitama juhatas. Onn pol-
nud aga sugugi meie poolel,
matemaatika6petaja oletatava-
test akendest lahutas meid

\6rge aed ja hulk maad. Kuna
Onn kavatseski pipardama

jddda, nrli meile appi hoopis Pime
]uhus vastutuleliku noormehe
niiol. Muidugi oli see ka ainus kord
kui Onn end ninapidi vedada lasi.
Aadres oli seekord kiill6ige, aga
koht vale. Tegemist oli 6petaja
vanemate koduga (mis muidugi
ei takistanud meid kohusnrlikku
eeskava maha mii"gmm|.

Paistis, et kadritamisega oli seL
leks korraks l6pp, vaevalt keegi
meid nii hilisel kellajal olekski
vastu v6tnud. Vdsinuna. kuid
endiselt positiivsusest pakatavalt
suunouslme pltsat ostma, man-
dariine ja 6unu scidma ning 6htut
l6plikult mric;da saatma.

Vdrske Veri
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+ Riietusnormid
juh, poolt!
5 .  novembr i l  oea le

k u u e n d a t  t u n d i  t o i m u s
audi toor iumis vdi t lus
"Kool ivorm -  pool t  v6 i  vas-
tu". Pealtvaatilaid oli te*e
ruum td is .  V6istkonnas
triiksiirgi poolt olid kooli-
d i rektor  Gunnar Polma,  v i -
listlane Mati Kaal ning lap-
sevanem ja vilistlane Mart
Mikk.  Vastasmeeskonnas
osalesid Stardi v6itja 2003,
Eest i  Meist r iv is t luste
h6be 2004, TTU Tegusate
Eest i  Noorte l i ige Ove
Kangur,  Br i issel i  Eest i
Vditlusmeistriv6istluste
v 6 i t j a  G u s t a v  K a l m  j a
S ta r t  2003  v6 i t j a ,  Ees t i
Meistriv6istluste h6be 2004,

ei, vastu!
Eesti Koondise kandidaat
vditluse MM'l , 2004 aasta
Suvelaagri individuaalne
parim Holger N6mm alias
Tomster.

Kuigi arutluseks oli koo
livorm, peeti vditlust teemal
"r i ie tusn6uded Tal l inna
Reaa lkoo l i s " .  Poo lda iad
t6id viilja mitmed plussid:
reaalkool i  t radi ts ioonid,
teiste mainekate koolide
vorm, reaalkooli logo kand-
m isega  koo l i  p ropagee r i -
mine.  Hool i rnata heast
ettevalmistusest oli si iski
mdrgata amatociride seas
m6nede vdidete pu ud u mist.
mis aga ei heidutanud vas-
tasmeeskonda neile vastu

rim 6oetamismeetod. hoole-
kogu-otsused on alati k6ige

tanud Hollandit ning hanki-
nud meile v6imaluse osale-
da siigisesel MEP sessioonil
ia loosi tahtel esindada seal
Soomet .  Tasap i s i  pand ig i
kokku kooli esindus.

Kogu iir itus kestis niidal
aega,  se l le  a ja jooksul  o l id
k6ik iaotatud erinevate ri i-
k i de  j a  kom is jon ide  va -
hel  ( In imoiguste- ,  Kai tse- ,
Viilispoliitika jne). Kolm pde-
va oli k6igil komisjonidel aega
panna kokku resolutsioonid
antud teemal ning hilisemal
ti ldassambleel neid kaitsta.
P6hiliselt oli kasu vditlemis-
oskusest, sest MEPi eesmdrk
ongi  pal ju  vaie lda.  Nddala
t ippsr indmuseks sai  peaas-
samblee, kus tuli 'oma reso-
lutsiooni kaitsta ning teistele
eriti raskeid kiisimusi esitada
ja plaanides n6rku kohti leida.
Hiljem pandi iga resolutsioon
hddletusele. Kahjuks oli see
aasta eriti karm, sest peaaegu

Jah-meeskond: vasakult: Gunnar Polma, Mati Kaal, Mart Mikk,

vaidlemast. Tdnu sellele ei 6igemad, Reaalkool on raud-
jiiiinud ndgemata pilt Eesti selt parem kool kui k6ik teised
Pdevalehest, kus vaatamata ja kiisimuseie, kas Reaalkooli
oma korrektsele r6ivastuse- 6pilased on rumalad, ei olegi
le istusid tuntud poliitikud nii kerge vastata.
aknalaual. Samuti toodi Voitia otsustas publik ja sel-
t6endusmaterjaliks ameeri- leks osutus loomulikult 6pilas-
ka teadlase uurimistoci, te v6istkond. Samas ei saanud
mille kohaselt triiksdrk oi teema ammendatud. Peale vdit-
gem kahjustab 6pitulemusi, Iust jiiid asjaosalised veel samal
kui parandab neid teemal arutlema. Tulemusena

Vdi t luse k6ige p6neva- lubas d i rektor  omal t  pool t
mateks osadeks v6ib julgelt t6esti natuke triiksdrgi suhtes
lugeda ristkr.ilsitlusi, kus sel- jdrele anda. Ehk varsti on seda
gus, et kriit ja tahvel on pa- ka kooli peal ndha.

Reaalikad esindasid
Europarlamendis Soomet
Novembris oli kuuel

kiimnendikul (K.Kosk,
| .Aasamets,  P.Lehiste,
A . S o o l e p ,  K . O l e s k
ja  m ina )  a inuko rd -
ne  v6 ima lus  s6 i t a
Eu roopa  Pa r l amen t i
mdng ima .  Mode l
European Parliament'i
on Hollandis korral-
datud juba 15 aastat .
Tava l i se l t  on  se l l es t
osa v6tnud Hollandi ia
Belgia opilased, kuid sel

korral otsustas eesistuja-
maa Hol land pakkuda
v6imalust ka uute liikmes-
riikide 6pilastele.

Kevadel  kadusid
nddalaks koolist dra di-
rektor Gunnar Polma ja
ajaloo6petaja Heli Ahuna.
Keegi tdpselt ei teadnud
kuhu, kuid tekkinud va-
bade tundide t6ttu ei ol-
nud kellelgi mahti sellele
m6elda. Kui nad naasid,
selgus, et nad olid kiilas-

Aile Keskelja
Inga Poldsalu 10a

pooli lahendusi vastu ei v6etud
ja tekkis tunne, et sinu kolme
pdeva tood ei hinnata.

Reis i l  j i i ime napi l t  v i i l ja
viiga kri it i l isest konfl iktist
moslemite ja kohalike vahel.
Nimel t  kr i lastas ime Haagis
Inim6iguste Kohust ja vaid
paar tundi pdrast linnast vdl-
jas6itu suleti tdnavalahingute
t6ttu viiljapiiiisud.

Kokkuv6tteks v6ime oelda,
et see oli unustamatu iiritus.
Leidsime palju s6pru ja tekkis
ka idee midagi taolist Eestis
korraldada. Nii, me kutsume-
gi iiles k6iki, kellel oleks en-
dal  jube soov taol isest  as jast
osa v6tta, seda propageerida
hoopis Eestis, kust see v6iks
areneda ka i imbritsevatesse
EL riikidesse. L6petuseks ka-
sutame oma komis joni juhi
s6nu: ,,Niirid ma m6istsin, et
ega see poliitika polegi lihtsalt
suur bullshit."

Ave Lauren, Kristel Kosk 10b"Meie koos Hollandi v66rustajatega"
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Ma olen palgam6rvar ja ei eita seda.
O m a  o h v r i t e  t i l e  m a  a r v e r  e i  p e a .
ls tun  va ikse l t  Iaua taga,ku i  u  kse  ta -
gant poetatakse nahkkindas kde poolt
s isse  i imbr ik .  A jan  end ohates  p i . i s t i
ja v6tan oma jdrjekordse tel l imustcio
kdtte. Uus toci.  Pol i i t ik, kes teab l i iga
palju. Saabun varakult tema kontoi i
vas tas  o leva
ma ja  ka tuse -
Ie.  Lc ion pr iss i
l i i i k ima ,  m is
on talvisel ajal
uduseks ja  lu-
miseks ld inud.
Sean oma asjad
v a l m i s ,  t e s t i n
s ih i ku t ,  uu t
summuta ja t  j a
l as  e rs ih i ku t .
K6ik on tcicikor-
ras.
Poli it ik saabub
tumedate aken-
dega  l um iva l -
g e s  M e r c e d e z
B e n z i s
T u r v a m e h e d
tunglevad ta i imber, et teda kaits-
ta. Ta astus sisse. Paariks minutiks
kadus ta s i lmist ,  aga jd l le  i lmus
ta  n6up idamissaa l i s  ndh tava le .
Ta kdtles teisi poli it ikuid ja astus
poodiumi otsa.  Ta hakkas k6net

Jama lugu

Sa oled kui lumi -
ilus ja 6rn lumehelves,
mille kohal lendab tuvi
k6rgel k6rgel lumepilves.

Ma olen kui pAikesekiir -
nii hell ja soojendav,
mis soovib, et sa oleks siin,
kus universumi ilu on meelitav.

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

Palgamdrvar

pidama.
Niiiid v6i mitte kunagi, ritles sise-
mine h i i i i l  mu sees.  Pi ihk is in s i -
hiku uuesti puhtaks ja laadisin rel-
va. Vaikuses k6las relva laadimise
hedl natuke masendavalt. Suunasin
relva ta pea poole ja tundsin mingi-
s u g u s t  e r u t u s t .  E t  m i n a  o t s u s t a n

tema saatuse i i le .
Nae rs in  va i kse l t .
Lugesin sekundeid.
5 , 4 , 3 , 2 , 1 , . . .

Argo Miller 12a

K6las lask. See oli
su rmav .  N i i g i n ,
kuidas turvamehed
koha le  t o rmas id .
S e l l i n e  m a  o l e n .
Veel i iks l6petatud
elu,  veel  r iks v6i -
ma lus  m i i ng ida
jumalat .  Aeglasel t
ja  natuke kurval t
p a n i n  o m a  a s j a d
k o k k u ,  I a h k u d e s
sr indmuspaigal t
p  o l i t se  i s i  r e  e  n ide
saatel.

anoniii,imne

ra vasl

MArka mdrke mdrkamisest,
pakimakarone keetes
dra vdsi drkamisest
siidal innas aega veeres
mdrgi dra tdrkamisest
oma t6elist palet reetes
vaiksest uduhommikusest
hdbelikku pilku peites...

Iseenda kummastusest
silmini ses vees kui seistes
vihkamisest, armastusesr
hingescicivast meeleheirest,
puudumisest, kuulumisest,
nukralt vdsind silmavaatesr
kindla meele teesklemisesr...
kurdistan end kurtmisest...

mdrka mArke mdrkamisest
iillatusest iillatunud
6ppida saab eksimisest???
m6istus mOtteist ktillastunud.

Ning ei pane punkti loole,
veidi nagu suudlus suule,
kirge palju, m6tet vahe,
uinumine meelest ldheb.

Si im

Hommikune post

Kui ma hommikul posti rooma liiksin,
ei kujutanud ettegi, et mulle v6iks tulla
m6ni huvitav kiri. Ometi leidsin teiste
valgete iimbrike seasr helebeeZi l6hna-
vasse paberisse pakitud kiria. Hakkasin
h-u_viga lugema. Kirja sisu on jdrgmine:
,,Me pole juba pikalt ndinud, igatsen Sind
vdga! Tulen reede 6htul kell 6. S.V." ma
ji i in hrimmasrunult kirja vaatama ja
ei osanud kuidagi reageerida. Kes see
S.V. veel on? Ma kiill ei teadnud kedagi
taoliste initsiaalidega. Aga kui nririd
jdrele m6tlema hakata, siis 7. klassis oli
t6esti riks Siim Viimiste, kes kogu aeg
lootusetult mul jiirel jooksis. fol ajal olii
veel noor ja ei osanud teda korralikult
hinnata. See pidi olema tema! fust nddal
tagasi me veel kohtusime Kaubamajas ja
jdime viir.uks rddkima. Ma tundsin, kui-
das k6hus keerama hakkas. . . mul poinud
ju mitte midagi selga panna! .f a reede oli
juba jiirgmine pdev.

Peale kahetunnist shoppamist leidsin
endale armsa tiitarlapseliku kleidi, mis
sobis ideaalselt mu roheliste silmadega.

Nriiid oli veel sdogimure. See probleem
leidis endale lahenduse toiduosakonnast
kalaleti taga: ema 6petatud rersept oli siia-
ni hdsti meeles.

Jdrgmisel piieval ruttasin koolist kiires-
ti koju. Olin viiga 6nnelik, er vanemad
koos vdikevennaga veel nddala l6puni
Soomes viibivad. Koristasin kiiresi maia
dra ja tegin valmis kalaprae. Viis minu-
tit enne kuut oli k6ik valmis ia hakka-
sin ndrviliselt oorama. Tdpselt 6igel ajal
helises uksekell. Kiirustasin arratna. Aga
seal ei olnud Siimu, ukse taga oli hoopis
mu vanaisa. ,,Tere, kullake, palju 6nne
srinnipdevaksl" iitles ta mulle kinki ula-
tades. Ma ei osanud kuidagi vastata ja
naeratasin ndrgalt. Nii et t i jhed S.V.
olid siis tdhenduses ,,Sinu Vanaisa"? No
muidugi, ma olin kogu ndrvitsemisega
dra unustaund, et vanaisa alati mu stin-
nipdeva puhul mingi i i l latuse teeb.
Niisiis taganesin kiiresti s6ogituppa, et
kdrmelt kaks romantilist kriiinali laua
pealt dra t6sta.

EloArgo Miller 12a



vaikenema
Isadepieva iiritus

Isadepdeva iiritus oli vdga tore. Veetsin
selle toreda pdeva koos oma ristiisaga,
kuna minu isa oli samal ajal Eestist dra.
Ristiisale meie tiritus meeldis vdga.
Loodan, et ka teistele (isadele, vanai-
sadele, onudele, vanematele vendadele
jne) jai sellest tiritusest tore miilestus.
Isadepieva iiritus algas meie poolt et-
tevalmistatud ndidendiga "Seene var-
jus". Mina esinesin isadele luuletusega
"Isadepdeva luuletus".

Edasi oli isade etteaste. Nemad pidid
kohapeal vdlja m6tlema niiidendi ja
seda esitama. L6puks oli tihine mdng,
kus pidi 6hupalle koos tdis puhuma ja
need kinni siduma. Need, kes puhusid
k6ige rohkem palle t[is, olid v6itjad. Siis
mdngisime samade 6hupallidega mdngu,
kus tuli neid palle vastaspoolele visata.
Kelle poole peal oli k6ige rohkem palle,
oli kaotaja.

Ootan juba p6nevusega jlrgmise aasta
isadepdeva iiritust.

7 Reaati Poiss. november 2004

Meie koolis toimus l3.novembril
isadepdeva pidu. Pidu toimus suure
maja v6imlas. Peolised olid 2a ja 2b
klassi lapsed ja nende isad. V6imlas
ol id  i i les pandud laste por t reed
isadest. Iga isa pidi leidma oma port-
ree. Enamus isasid ei leidnud oma
pilti iiles. Kehalise kasvatuse 6petaja
korraldas meile v6istlusi. K6ige nal-
jakam oli kotijooks. Tavalise riidest
koti asemel oli ki lekott, mis ldks
kogu aeg katki. Sass 2a-st leiutas,
et kui kilekott ldks katki. siis tuli
see iimber jala siduda. Niimoodi sai
edasi joosta.

Toredad olid ka noobikorjamine,
varbseina peal ronimine, pallide libi
korvi viskamine ja torbikujooks.

Kuid k6ige toredam oli see, et
isadel oli aega peole tulla!

Karl |6este 2a klass

Henrik Innos 2a klass l6butsemas issi kukil

ooPekapikud Vanalinnas"
Joonistusv6istlus

Autasu andis i i le Marit Maripuu
(linnavolikogu esinaine - toim.) ja
eriauhinnad andis iile kirjanik Leelo
Tungal. Autasuks sain ilusa diplomi,
martsipanist pdkapiku ja kinkekaar-

di. Piirast autasustamist pakuti kdikidele
lastele torti ja limonaadi.

Liiksin koju 6nnelikuna!

|uba te is t  aastat  v6ts ime osa
joon i s tusv6 i s t l uses t .  Ee lm ise l
aas ta l  t u l i  v6 i t  me ie  k l ass i .
V6itjaks osutus siis Eleen Laul. Sel
aastal oli teine teema - "Pdkapikud
Vanalinnas". Oli vdga raske m6el-
da, mida joonistada, m6ned olid
v6tnud kaasa isegi plaani, kuidas
joonistada. Mina sain idee iihest
jalutuskdigust klassiga vanalin-
nas.  Kahe tunniga p id i  o lema
meil too valmis ja 6petaja toimetas
need pildid Ztiriile edasi. Moodus
umbes 1,5 kuud. Uhel 6htupoo-
likul helistati mulle koju ja teata-
ti, et minu too on vllja valitud
500 too hulgast. Pidin minema
Raekotta autasustamisele, kuhu
v6is kaasa v6tta ka oma vane-
mad. Nii ma siis lliksin koos oma
ema ja vanaemaga. Autasustamisel
selgus, et olin I-IV klassi 6pilas-
te hulgas parim. Minu pildist oli
tehtud kaart, mille sain ka mina.
See kaart ldheb miitiki ja selle tulu
liiheb laste turvakodu toetuseks.

Milda-Marleen Luige 4b klass

#fiffi{tfrffiEil
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Reis kosmosesse ehk kuidas ma kdisin
LL-ndas klassis

,,Tere tulemast kooli! Meie
riritus kestab koos vaheaega-
dega orienteeruvah seitse ruridi.
Palume liilitada mobiiltelefo-
nid vail<seie reZiimile. Kooli aial
pole lubarud pildistada, filmida
ega teha heliiilesv6tteid. palume
kanda triiksdrke ning vahetus-
jalatseid. Lisaks tuletame meelde,
et kooli territooriumil pole luba-
tud suitsetada, tarbida alkohool-
seid jooke ega narkootilisi aineid.
Tdname ning soovime teile meel-
divat koolipdeval"

Neljapiieva hommik kell
kolmveerand kaheksa Estonia
puiesteel. Sudune 6hk, autod, ini-
mesed. Upris vaiksel moel kiirus-
tatakse sihtmArgi suunas. Niiitels
kooli. Koolimaja on avar ja valge,
suubun koos kaas6pilastega vene
keele klassi. T6tt-<ielda iillatab
mind iimbritsev suhteliselt ergas
meeleolu, sest kellaaeg on, ofu6m
ausad, siiski varajane. Tunni tee-
ma on soversenie- nesoversenie
vid ning selle raames saan maha
oma koolipdeva esimese faux
pas'ga.

|iirgmine kadalipp saabub ema-
keele tunnis, mil avaneb v6imalus
kirjutada kontrolltcio sijntaksi tee-
maI. Sobran parasjagu oma mdlu
tagataskutes, lootes leida kadunud
teadmisi, kui 6petaja meil silmad
kinni ja pastakad kiiest palub pan-
na: ,,M6elge ometi, mis on alus ja
oeldis, mis krisimusrele nad vas-
tavad. Niirld tehke silmad lahti,
vaadake harjutust kaks ja kolm
ning veenduge, kas te ikka olete
tdie m6istuse juures!"

Vaatan. Hirm hakkabl
Aga et asjadel on soodumus

ikka halvemuse poole poordu-

lu levased uri tused:
1 0.dets. -fotonditus,,Kool" pari-
mate pi lt ide aurasustaminl
10.dets. - G-5 pidu sooklas
16.dets. - klaveriklassi kont-
sert
17.dets. - 5.-9. klasside i6ulu-
k a r n e v a l , . J d u l u v o l u m a a "
aulas
22.dets. - j6ulupuud
22.ders. - 12.00 kon palli56u
23.dets. - i6ulukontserdid
23.dets. - giimnaasiumi j6ulu-
DUU

da, siis on jdrgnev keemia tund
kahtlemata reis kosmosesse.
Tundmatule planeedile. Istun
pingis, loen seinaddrseid kraani-
kausse kokku ja juurdlen, kas
on v6imalik, et ma midagi sellist
t6epoolest kunagi olen teadnud,
mida 6petaja parasjagu tahvlile
kirjutab?

Ainus tund, mis meelest pole
li i inud, on muidugi vahetund.
Lobisemise ja naermise oskus
pole sugugi rooste ldinud ning
kui meie kool vahepeal nooren-
duskuuri liibi poleksleinud, olek-
sin ilmselt meeieldi sriogivahe-
tunnil mooda kdsipuud srioldasse

s6itnud.
Viipan hiivastijiituks val-

vuritddile ja k6mbin m6tteid
m6lgutades.oma igapdevase elu
Juuroe ugasl.

Hdmmastav, kui palju me siiski
rnustame k6igest sellest, mis ku-
nagi 6pitud. Muidugi, viiga palju
on juurde tulnud, erialast, spet-
siifi list informatsiooni. Li htsa tt
natuke kahju on, tegelikult ma
hea meelega mdletaksin, milline
nrieb vdlja mertri:leerer. Aga ma
loodan, et ma kunagi readsin ning
see arendas minu mddemist.

Teiselt poolt, jittes k6rvale
unustatud faktid, polnud siiski

viga on? Rebased olete v6i?"

Mart Kuurme:
"See paat l i igub siin. Liigub
kiill."

6petaja: "Kui kaua veel see laat
kestab?"

klass: "Meil oli eelmine tund
vene keel."

Aita Ottson:
"Dientelmenid k6ik tormasid.
Niigite, jah? Opetajal kukkus
kriit maha."

Silvia Mumma:
"By the way, I haven'r eaten
my breakfast. I usually have
one person for breakfast."

Reaali Poiss
Tallinna Reaalkooli ajaleht nr. 6 (55) november 2004
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Opetaiud titlevad...
Anu Ermann:
"Seda ma tean, et Vilgo on
loll, aga et Orav on ka dra
pcioranud...?1"
"Kuuie, Vilgo, i ir le isale. et
ta sind ukse taha arenema
saadaks"

Andres Raa:
"Kuig i  o lgu oeldud,  et  . . . .
Nii."
Raa: "TeisipAeval on suu-
line vastamine, rikshaaval
vastate."

Sten: "Nagu, et rikshaaval
vastame tagaruumis ve?
Raa (kahtlane naeratus)

Heli Ahuna:
( t i idrukute le tagapingis)

"Te kdite mulle niirvidele. Ikka
rliigelt kiiite. Noh, mis te niiiid
vahite nii lolli niioga?"

Andrus Kangro:
"Amrlised numbrid."
"Plahvatus on vdga kuum tee-
ma viimasel ajal."
"Etanooli ma ringi laskma ei
hakka - mis sa ikka pagarile
saia pakud!"
"Arge te arvake, et siin ilmas
midagi eriti ilusat on, k6ik on
puhas keemia."
"Nii et need, kes kahed said -
paras teile!"
"Nriiidsest alates te v6iksite
raamatuid kaasas kanda... kui
te viitsite."
(1O-ndale klassile): "Mis teil

kuigi raske 6pilase rolli endas
taaselustada. Olgem ausad, kals-
teist aastat on noore inimese elus
ikkagi pikk aeg ja muidugi oli soe
tunne ndha neid samu 6petajaid
maja peal Jiikumas. Renoveerirud
koolimaja ei tundunud pormugi
v66rana, pigem oli hea meel nfia
korrastatud klasse ja sriciklat.

Ainult r6omu, ainult si irasr
r66mul

,,Lugupeetud 6pilased. Kool on
tdnaseks l6ppenud. Soovime teiie
turvalist koduteed ia tere nrlemast
tagasi hommel"

Eike Ulevain 113. tend


