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Selle aasta j6ulud r
paganlikud ja piiiirased

Ostuhulluse : Ristid, kadakasuits ja surnud saunalised
pealetung

|d1le on kdes aeg, kui j6u-
lupiihad uksele koputavad.
Esimesi mdrke oma peat-
sest saabumisest ilmutasid
nad juba novembrikuu
keskpaiku k6iksuguse
temaatilise kila-kola, suur-
poodide j6ulukataloogide
ja esimeste kingiostlejate iI-
mumisega. Niiiid on nad aga
praktiliselt kohal ja valmis
iile ldvepaku astuma. Mida
aasta edasi, seda valusamalt
tunduvad need prihad tule-
vat. Tohutute kingikuhilate

L i i heks  5 ige  tagas i
aega, kus piihadestressi
tekitavaid tegureid veel
ei tuntud, aega, kus va-
nad  ees t l ased  p idas id
p6neva l t  pagan l i kke
j6ule. Talvist pooripdeva
peet i  perer ingis ,  kogu
elamine kiiiiriti piinlikult
puhtaks ja k6ik tood teh-

ti varakult 6ra, sest ega
j6ulude ajal tood teha toh-
tinud (siin midagi teile,
toonarkomaanid - pange
aga k6rva taha!). Vaaritati
valmis eri l ised road, mis

- t6si ktill - tdnapdevase
j6ululaua k6rval kahva-
tuda v6ivad. Siiiia tuli oo
jooksul vdhemalt 7 korda.
Ajal, mis raske puhkamis-
ja soomistoo k6rvalt tile
j i i i , miingiti pereringis ja
vesteti jutte. Igasugune

soome-ug r i l i k  n6 idus  kd i s
otse loomulikult asja juurde.
Piihadeool ei tohtinud toas
valgust kustutada ega lasta sel
ka 6ue peale ja voodi alla pais-
ta. Meiserdati ohutisi - tdhti ja

riste, mis peale piihi
p6letati. Tubadesse
tehti kadakasuitsu
v6 i  r apu ta t i  soo -
Ia.  Osa soomaajast
j i ie t i  lahkunukes-
te  h ingede le ,  kes
pea le  e ines tam ise
ka  saunam6nus id
naut ima suun-
dus id .  P idus tus te
jaoks spets iaalsel t

kiipsetatud leiba ei tohtinud
aga mekkida, uue aasta kar-
jalaskepdeval jagati see kodu-
loomadele. Magada j6uluool
ei soovitatud, kui uni t6esti
niiv6rd kallale tikkus, v6is
tukkuda tdisriides, p6randal,
mis 6lgedega kaetud.

ja l6putu toidupoolise kokku-
ostmine paistabki olevat j6u-
lude eesmdrgiks - veel riks
tarb imishul luse tdhtpdev,
veel iiks pugimispidu. K6ige

sel le  sees on
keeruline kainet
m6istust sdilita-
da ja igasugune
j6ulutunne, mis
vaid korra aastas
piihalikult 6ndsa
meeleolu looma
peaks, kipub
kogu selle virr-
varri ja Merry
Christmas'i sisse
Ara uppuma.

Vaata ja f oef
Teeviit niiitab teed tule-
vikku

tk.2
* * *

Reaalne valik!
38 pilti rippusid iileval
neljanda korruse kori-

doris.
tk.  3

* * *

Mida te amelete?
tk.4

P6hikool nditas
fantaasiat j6ulu-
karnevalil 

* 
lk. 5

Pastaka ja
pliiatsiga

tk.  6

t-upr"r.r., 
", "ur"rut

* *  *  
lk '7

Kes on k6ige tubli-
mad?

tk. 8

...ja palju muud huvitavat!
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i6ulusimman
SeI aastal peetakse p6lis-

rahr,-uslikkuse tiihe ali ka
gtimnaasiumi j 6ulupidu.
Mitmemeetrist kuuske kiill
lakke ei riputata, aga 6led
tuuakse kindlasti tuppa
(aulasse) ja mitmesuguseid
vanu traditsioone piiiitakse
taas au sisse viia. Selle koh-
ta, mida k6ike j6ulupeol
tdpsemalt niha ja teha saab,
on korraldajad napis6na-
lised. Teada on. et kind-
Iasti liiiiakse peomeeleolu
tekitamiseks rahvatantsu ja
et k6igil kiilalistel on ko-

h u s t u s  -

lik kanda
r6ivaid,
mis oleks
paslikud
vanadele eestlastele. Kas kooli
juhtkond kadakasuitsu, Ioitsi-
miste ja 6lgedel magavate 6pi-
lastega pdri on, pole kahjuks
teada. Samuti pole usutav, et
aula aknaid valguse talletamise
eesmdrgi l  k inni  naelutama
hakatakse. L6busat peomeele-
olu ja meeldejiitivaid j6ulpiihi
k6igile! 
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Uks heategu Teeviit 2004 ehk:
"Liitu m6ne erakonna
noortekogug a!!!"

Tdnavune Teevi i t
toimus 2. - 4. detsembri-
ni taaskord Eesti Ndituste
Messikeskuses. Esindatud
ol id  k6ik  tuntud ja
vdhemtuntud korg- ja
kutsekoolid, vllismaised
dppeasu tused ,  ku l t u -
u rikeskused, noortei.i hen-
dused ja ka erakondade
noortekogud.

Seekordne mess oli ja-
gatud teemade kaupa
tdnava te  k  s .  Noo r te  -

i.ihenduste ja -asutus-

te tdnaval olid oma hari-
dustee jdtkamise huvides
messi le  tu lnud oppu-
rid sunnitud pagema
pealetiikkivate n oorpolii-
tikute eest. Kas aeg on
joudnud s inna,  kus pol i i -
tikasse v6ib rninna igaiiks,
omamata mingitki kdrge-
mat haridust? liii igatahes
selline mulje. Hea kiill,
tegemist  o l i  s i isk i  kut-
sega rulla tutwma selle-
ga, mis poliitikamaailmas
toimub, kuid kas taoline
ldhenemine on 6 ige?
Teevi idal  k i i ib  omet ig i
Iisaks gimnasistidele ka
p6hikool ide opi las i  ja
miks peab poli it ikahu-
viline noor tingimata olu-
korra jiilgimiseks m6ne
"erakonnaga" l i i tuma?
Vaevalt, et nii noores va-
nuses kindlad poliitilised

veendumused
olemas on.

Sellegipoolest
polnud k6ik
nii negatiivne.
Soovi jad said
sooritada mitmesuguseid
teste, Iaskmist proovida,
sii i ia, komme lutsida,
esinemisi jelgida ja niisa-
ma meeldivalt aega veeta.
Omamoodi "vaatamis-
vddrsuseks" kujunes IT
College'i ala, mille esi-
algsel vaatlemisel, pean
tunnistama, ei saanud
arugi, millega tegu on.
Sinistel klaviatuuriklahve
meenutavatel patjadel
vedelevad noored IT-
gurud ei paistnud aga
erit i alt id olema teabe
jagamisel. Selle asemel
olid boksi servades ole-
vate torude vahele pis-
tetud flaierid, mis pidid
k6ikidele krisimustele
vastama.

Ka Tartu Ulikool ri l-
latas oma apaatsusega.
Kohapeal istusid vane-
mat sorti "tiidid", kelle
eesmdrk oli iiritusel ilm-
selt rohkem kommi siiiia
ja omavahel juttu puhu-
da,  ku i  teavet  jagada.
Kindlasti oli ka m6ni tore
ja abivalmis infotciotaja,
ent iildmulje jiii kehvaks
TU ja m6ne teisegi kooli

puhul. Paljud osalejad iillatasid
siiski vastupidiselt vdga meeldi-
valt oma positi ivse suhtumise ja
abivalmidusega ning hea taht-
mise juures oli v6imalik k6ik
vajalik informatsioon peaaegu
igalt poolt kdtte saada.

Ei tahaks kiill pessimist olla,
aga Teeviit jddb aasta-aastalt
kehvemaks. Urituse korralda-
jad v6iks end kokku v6tta ja
mitte lasta asjal kdest minna,
tdnuvddrt iiritus ju ikkagi. Aga
niikaua olgem entusiastlikud ja
otsigem ise vajalik info iiles, see
k6ik on tegelikult meie silme all,
tuleb ainult mdrgata.

Karin

Uudiseid
Tallinna

Reaalkooli
hoolekogust
Hoolekogu neljas koosolek

k i i eso leva l  6ppeaas ta l
toimus 7. detsembril, arut-
leti ,,Reaali Poisi" toimetuse,
saabuva  v i l i s t l aspdeva  j a
REKi p6himiii iruse i i le.

Kooli lehe selle aasta tegevu-
sest ia nrlevikuvisioonist rdd-
kisid Maiii ja Elo Madissoon.
Hoolekogu otsustas s6lmida
lepingu peatoimetajaga keva-
deni lehe igakuise ilmumise ja
aruannete saamise kohta.

Vilisdaspdeva jaoks osusrad
,,elava muusika" kasuks, kus
saaks esineda ka uus 6petajate
biind ja vilisdaste esindused.
REKi esindaia Gustav Kalm tut-
vustas muutLrsi p6himddruses.
Sisse nrli viia muudatus seoses
6pilase esindajaga hoolekogus,
et p6himddrus oleks seadusega
kooskolas. REKile tehti et-
tepanek t ihendada s idet  v i -
lisdastega ja oma esindaja vi-
lisdaskogusse panna.

Ene Saar

?
J6ulutraditsioon on piisinud sajan-

deid, mitte kiill muutumata kujul, aga
ta on piisinud. Viimasel ajal teeb aga
murelikuks see, et tarbijakultuuri pidev
siivenemine ei teeni enam j6ulude tege-
likku eesm[rki.

Juba novembri alguses v6is vitriinidel
mdrgata jbuluteemalisi kaunistusi. Pool
kuud hiljem j6udsid reklaamid ka tele-
visiooni. Olgugi et iga reklaam v6i
viiljapanek on iseseisev ja omapdrane,
on m6te tiks: Ostke, kui palju jaksate ja
rohkemgi! Kas j6ulude eesmdrk on siis
tuua poodidele iiha suuremat kasumit ja
tiihjendada inimeste rahakotte?

Riiiikimata sellest, et j6ulud on muu-
tunud iisna suureks majanduslikuks
iiriks, on kinkide otsimine ka piiris suur
ettev6tmine. Kellele ikka meeldiks tor-
mata mo6da poode, mis on ndrvilistest
inimestest pilgeni tdis tuubitud ja meele-
heitlikult otsida sobivaid kinke. Algselt
polnud jOuludel kingitustega mingit pist-
mist ja Piiha Nikolausest vdlja arenenud
J6uluvana tegelaskuju polnud sugugi suu-
re kotiga kingitooja, vaid hoopiski en-
nastsalgavate heategude tegija.

Seega proovigem murda viilja end
sellest iihiskonna poolt loodud joulude
stereotiiiibist. J6ulude peamine eesmdrk
on ju ndidata oma ldhedastele ja s6pradele
oma hoolivust ja miks mitte ka aidata
v6hiv66raid inimesi. Iga kingitus, mis on
ise tehtud, on tuhandekordselt vidrtus-
likum ja kallim, kui mistahes poest os-
tetud masstoodangu produkt. Kingituste
asemel vSib j6ulude veetmiseks ette v6t-
ta niiteks suusaretke pere v6i s6prade-
ga ldhedal asuval metsateel, kiipsetada
iihiselt piparkooke vms. ]6ulude veet-
miseks on t6esti palju v6imalusi -
tuleb vaid oma fantaasia toole panna.
j6ulud on aeg, mil iga heategu on veelgi
kaalukama vdertusega. Miks mitte juba
homme libistada m6ne tuttava kotti iiks
vdike omatehtud kaardike? Ehk on see
just see heategu, mis annab talle paraja
annuse puudujddvat r66mu- v6i lootuse-
siidet?

Reaal i

01 .dets

03.dets

09.dets

10.dets

11 .de ts

15.dets

21 .dets

23.dets

Poiss onni t leb

Erkki Otsman

Mai Gross

Andrus Kangro

Anu Ermann

Mart Kuurme

Kai Anier

Ave Veermde

Lehte fdrve

Puuhobune anti iile
16. detsembril, nagu

koolimajas rippuvatelt
s i l t ide l t  lugeda v6is ,
toimusid REK-i presi-
dendi valimised. Sellel
aastal sai REK-i presi-
dendiks kaheteistkiim-
nedik Ove Kangur, kel-
lele anti ka v6imusiim-
bol-puuhobune-pidu-
likult ri le. Hii i i letasid
k6ik REK-i liikmed, ka
need, kes ise kohal ei

olnud. Nende hii i i led
edastati telefoni teel ja
klassikaaslaste kaudu.
Ove andis palju toredaid
lubadusi, mida meil oli
v6imalus ka plakatitelt
lugeda. Lubaduste tdide-
viimiseks vaiab ta oma
s6nul meie k6igi abi.
Seda peame talle ikka lu-
bama-. sest: iiks k6ikide.
k6ik iihe eest!

Sophie Dragunevit5 l lb
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Paari kuu eest poleks ma
uskunud, et kooliteemalise
fotokonkursi tegmise m6te
tegelikkuseni viiija j5uab.
Aga ometi niigid k6ik 5pi-
lased mitu nddalat 4.kor-

Fotohonkurss
ruse koridoris ii{eval seisnud
fotosid ja 10. detsembril said
k6ik enda lemmikule vahe-
tundidel hiitile anda.

On t6si, et see aasta kor-
raldati Reaalis fotokonkurssi

esimest korda. Ilmselt
sellepdrast ei olnud-
ki huvi viiga suur.
Konkursil osales vaid
38 seitsme fotograafi
piiti. Oma tr66li lem-
miku viiljavalimiseks
andis nelia vahetunni

, - i- - .,
looKsur / / opltast.

Konkursil oli ka Ztirii.
mis koosnes Opetajat-
est. PEK-i liikmetest
ja kooli fotograafist.
Nemad hindasid pilte
kahes kategoorias -
elus ja elutu. Elusas
kategoorias sai enim
hiiiili Mihkel Soolepi
pilt, elutu kategoo-

gus peale
vanemad
t i i t a r -
I a p s e d
- r2b.

P d r a s t
mdngu mollasid k6iksugused emot-
sioonid - suurest vihast iilima 6n-
nelikkuseni. Aga 6nneks suuredtun-
ded kadusid tiinu kiilmale du5Sile ia
magusatele kommidele...

Koolide-
vahelised

Nagu igal aastal. toimusid
ka tdnavu korvoal l i -
voistlused grimnaaiiumi
ti i tarlastele, kus meie
kooli v6istkond, nagu on
tavaks saanud, osales ru-
gevamas liigas.

Peale esimest mdngu,
milles nditasime Tallinna
Uldgi.imnaasiumile koha
khtte, ldksime teise mdn-
gu Piiiiskiila Gii mn aasiumi
vastu kindla sooviga see

v6ita - ia 6nnestuski!
Seeidrel ldksime r66msalt mee-

lestatuna finaalmdngule. Esimene
ja teine kolmandik sellest (mdngi-
sime 3x10 min) l6ppesidmeie jaol<s
katastrooflLiselt - olime suures kao-
tusseisus. Viimane kolmandik algas
hdsti, tegutsesime osavalt ja hhe-
nesime tasapisi Jakob Westholmi
Giimnaasiumi neidudele, kuid

uudised

r ias |onatan
|6ksi  oma.
Pubtik (ehk
siis koolidpi-
lased) hindas
konkurent-
sitult pari-
maks Marius
Andra tehtud
foto. K6ikosa-
vdt jad said
osalemise eest tdnukirjad
ja kolme parima foto au-
torit premeerit i Fotoluxi
kinkekaardiga.

Elus kategooria parim

Kogu iirituse liibiviimise osas
tenan kdiki osavOtjaid, kor-
raldajaid, abistajaid ja 6pilasi, kes
hedletamas k[isid. Eriti suut tiinu

kuulub huvijuht Karmela
Molod6kile, ilma kelleta
poleks kogu iir itus nii-
moodi viilja tulnud.

]drgmisel aastal ehk
tuleb uus konkurss m6ne
muu teemaga, nditeks
loodus v6i inimesed ja
loodan,  et  s i is  on huvi
suurem ning oma pilte
julgevad ja viitsivad saata
k6ik 6pi1ased, kes leiavad
koolis midagi talletamis-
vdiirset. Kaasa lodmiseks
ei pea kiima fotograafia-
6pingutel, et valgust ja
varju 6igesti seada. Igatiks
v6ib h:iid pilte teha!

Jonatan Joks 8c

kahjuks sellest ei piisanud ja
kurva meelega pidime vastu
v6tma kaotuse.

Aga siiski - me olime tublid ja
ka teine koht ning h6bemedal
on hea saal'utus. Aitdh v6istkon-
nakaaslaste le,  6peta jate le,
treenerile ning kaasaelaj atele.

Korvpallur
-  -=-€

Publiku lemmik

Korvpallivdistlu-
sed tiitarlastele
Klassidevahelised

Meie kooli t i idrukute
konpalliv6istlustel ei olnud
kiill palju osav6tjaid, aga
see-eest said pealtvaatajad
ja miingijad osa vdga huvi-
tavatest ja pingelistest mdn-
gudest.

I-IV kohtade pdrast hak-
kasidv6isdema 10b, l1b, 12b
ja 12c. Poolinaalis mdngisid
10b ja 12c, kus j i i id peale
vanemad ja kogenenumad
- 12c klassi tiidrukud.

Finaalmdng toimus seega
ilb ja 12b vahel. See oli
kdikidest mdngudes k6ige
tasavdgisem ja pingelisem -
oma roll oli siin ka publiku
kaasaelamisel, miingij ate
ndrvilisusel ning kohruniku
otsustel. Esimene poolaeg
I6ppes llb eduseisuga 11:4.
Teise poolaja need 5 minu-
tit v6isid m6ne miingija jaoks
olla ndrvesoovaimad, mida
ta eales on kogenud. Mdng
muutus viiga j6hkraks ning
kohtunik ei suutnud seda
enam kontrolli all hoida.
L6puks jiiid ka siin mdn-

Eluta kategooria parim

NB!!! Reaalne Valik !!!NB
faanuari teiseVkolmandal nddalal saadame kaks reaalikat pimekohtin-

gule. Eelnevalt palume tdita poordel oleva ankeedi ja tuua see Reaali Poisi
postkasti. Uritust sponsoreerivad m6nusad tegijad Tallinna meelelahutuse
turult ning garanteerime
unustamatuit koomilise
elamuse koolivenna v6i
-6e seltsis. Osaleda v6i-
vad k6ik p6hi- ja kesk-
kooli 6pilased.

Tule ja osale, tee elu
huvitavamaks, kasv6i
-  ^ l  i - ' . x * ^ - *rrdr jdPdr dJL,
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Paarikesed koolipildis Tule kirjuta jazzist!
Viimasel aastal on koridoris

amelevad paarikesed mu silma
eriti riivama hakanud. Esimene
reaktsioon neid ndhes on ala-
t i  negat i ivne,  huvi tav,  kas

ma olen a inuke?
Ku id  vaa tep i l d i
kordudes hakkan
paratamatult m6t-
l ema  esmaemot -
s ioon i  t asand i l t
j i ir jest kaugemale.

Vahe tunn i s
i i k s te i sega  tege -
l eva id  paa r i kes i
on l ihtsalt ebaes-
teeti l ine vaadata,
ku id  ku i  t unn i s
m idag i  sa rnas t
toimuma hakkab,
vdib see klassikaas-
lasi 6ppetocis sega-
da. Arvatavasti rii-
vab see vaid uudis-
h imu l i ke  p i l ke
v6 i  on  mdrka jad
l ih tsal t  kadedad?
Mu idug i  t eeb
kadedaks ,  ku i
te ise l  on ja  s inul
m i t t e ,  ku ig i  t a -
haksid. Siiski, kas
peame n i i gema
ja  kuu lma ,  m ida
minu arvates vaid
kahekesi olles te-
hakse ja 6eldakse? Siinkohal
t undub  l uge ja le  k i nd las t i ,
et ma olen oma otsustes kas
veidi iilekohtune v6i lihtsalt
vanamoeline. Pigem oleksin
see viimane ja tunnistaksin,
et suhted on tdnapdeval palju
vabamaks ja avalikumaks muu-
tunud. Sellest annab tunnis-
tust meie rikkalik televisioon.

kuhu v6ib igaiiks minna oma
suhte-/pereprobleeme avama.

Piiiiaksin asja natuke ka paari
seisukohalt vaadelda. Tore on
ju riksteist iga pdev nAha, ei

pea eraldi teine-
te ise jaoks aega
v6 tma .  M i tu
t i he  hoob iga ,
nagu tdnapdeval
i kka  kombeks .
Oppetoo k6rvalt
na tuke  roman-
tikat selles 66vas-
tavas koolimajas.
Ku id  t e i sa l t  on
just  er i l ine oma
armsama jaoks
eraldi aega leida.
Kui muidu kooli
poo le  m isk i  e i
t 5mba ,  s i i s  on
igat i  posi t i ivne
s i i dame  p6k -
sudes igal  hom-
mikul kooli lipata
lootuses oma teist
poolt ndha.

Asi  on ikka
p d h i m 6 t e t e s .
Nagu  tava l i se l t
oeldakse:  too ja
eraelu peab lahus
ho idma ,  mu idu
hakkab  e rae lu
t o o d  s e g a m a .

Kui olin uurinud oma tuttavate
arvamust sel teemal, sain teada,
et vaid iiks.kiimnest jagab minu
arvamust. Ulejiidnud leiavad, et
ndhtus on igati tore v6i jd[vad
siigavalt iiksk6ikseks. Inimesed
on erinevad, seega ei peagi k6iki
samad asjad hairima.

Pil le Kose' l0b

J azzkaar e vee bia j a kiri
rihendab vabatahtlikke
kaasautoreid rile Eesti.
Meie seas on kool iopi -
lasi ja i. i l i6pilasi, erine-
vate elukutsete esinda-
jaid.

K i r j u tame  k6 iges t ,
m i s  v 6 i k s  j a z z -
fdnne  huv i t ada :
-  vahendame Ees t i
j a z z i s  t o i m u v a t  j a
o lu l is i  vd l isuudiseid
-  k o o n d a m e  p u b -
l i ku  h innangu id
kon tse r t i de  koh ta
-  t eeme  l i i h i i n te rv -
j u u s i d  m u u s i k u t e g a
-  k o g u m e  p l a a -
d i - , kon tse rd i -
j a  f es t i va l i i n fo t .
V e e b i a j a k i r j a
to ime tuses  saad :
-  un i kaa l se  koge -
muse  ndha  j azz i -
e lu  koog ipoo l t
-  koh tuda  p6ne -
va te  i n imes te  j a
m 6 t t e k a a s l a s t e g a
- pri i pdiisu kontser-

tidele, mil lest kirjutad
-  as ja tund l i kku  n6u
k i r j u tam isega  seo -
tud  teemade l ,  m i I -
l ega  o led  sen i  p6gu -
sal t  kokku ouutunud
Kui  soovid Landidee-
rida I azzkaare veebiaj a -

kirja toimetusse, kirjuta
lrihiessee jazziga seotud
teemal pikkusega 2000-
3000 t i ihemi i rk i  (A 4
formaadis 1,5 -2lk tek-
sti). V6ib olla kontser-
d iarvustus,  kontserd i
olustiku kirjeldus, prob-
Ieemi lahkav kirjutis,
muusiku l i ihiportree,
p laad ia rvus tus  vms .
Lisa kiriale enda kon-
tak tandmed  n ing
Itihike kirjeldus sellest,
kes sa oled ja millega
tegeled. V6tame sinu-
ga kindlasti i ihendust!
Saada k i r ju t is  ja  k i is i
I isa e-kirja teel: webtoi-
m e t u s @ w w w . j a z z -
kaar.ee

Uleskutse ei aegu!
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Unknown
flying object

Neljapdeva 6htu oli
esoteerika pdralt, ehk siis
meid valgustasid nendel
teemadel Annika 10a ia
Igor Volke. Esimesena
nimetatu k6nelemist ma
kthjuLr ei kuulnud hiline-
mise t6ttu, siiski rahule
v6is jdiida ka vanameistri
etteastega. Kuigi koneleja
paistis valdavat paljusid
teemasid, nrlid kiisimused
kuulajatele enim huvi pak-
kunud teemast - UFOd ja
muu metafiiiisika.

Meile seletati seene-
ringide piritolu ja liikati
iirnber bioloogide varian-
did sellest. Anti vihjamisr
moisu, rnis on need asjad,
rtris teavas aeg-ajalt ringi
tiirutavad ning millest
kollane ajakirjandus ar-
mastab kirjutada. Tdpset
ja konlreetset infot ta just
liiga palju ei jaganud, sest
tema arvates Deab inimene

ise rohkem
huvi iiles
n ; i i t ama
(kui iiks
k6ne v6i loeng), et saada
n6nda vddrnrslikke tead-
misi. Samas nditas ufofinn
meile mitmeid erinevaid,
esmapilgul untsu ldinud
fotosid. Enamikel piltidel
joonistusid vi$a selged sar-
nasused, valged ringid, milie
kohta seletati, et need on ka
omaette uurimist vdiirt ning
on v6imalik seletada nende
teket.

lgal juhul - kellel asja
vastu huvi, on tehke en-
dale,,imelikest" piltidest
viiike album, uurige
natukene taustainfot ja
seejiirel v6ite juba ise Igor
Volkega iihenudst v6tta, ta
lubas lahkelt k6igile huvi-
tatutele rohkem metafiitisi-
kast riiiikida.

Siim Sildoja 12a

"Reaalse valiku" Ankeet
Nimi:

Sugu:

Vanus:

Hobid:

Liihikirj eldus endast:
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Koolimaja sai vallutatud! ! !
Ku i  sa  17 .  de tsembr i

Shtul meie koolimajja olek-
s id s isenenud,  s i is  o lek-

sid ndinud maja peal ringi
jooksmas erinevaid tuntud
tege las i .  N ime l t  t o imus
p6hikooli j6ulukarneval,
mis oli heaks v6imaluseks
tiheskoos saabuvaid piihi
t ih is tada.  Karneval  o l i
m6eldud kiill p6hikoolile,
kuid vaatajaid oli ka teis-
test vanuseastmetest.

6htu algas loomulikult
se l lega,  et  iga kost i i i im-
Iane tutvustas end n ing
teised said teada, kust ta
pdrit on ja millega tegeleb.
Mdngis ime r ingmdnge ja
k6ik, kes vdhegi soovisid,
said vahetult enne ja pdrast
tantsumaratoni jalga keeru-
tada. Tantsumaratonist v6t-
sid osa peaaegu k6ik, kellel
kostiiiim seljas ning selgitati
ka tantsija, kes pidas k6ige
kauem vastu imelikule muu-
sikavalikule, mille jnrgi oli

raske tantsida.
Selgitati viilja ka parimad

Iimbotajad - Lisett ja Laura
- kelle ees
murdus id
k6ik osav6t-
jad.  Pi i rast
jirjekordset
tantsupausi
k o g u n e s
drahajunud
r a h v a s
u u e s t i
a u l a s s e ,
sest  laval
o l i  koha
sisse v6t-
nud meie

i i l la tusesineja -  6peta-
j a te  b i i nd ! ! !  Koosse i su
kuulus id teada-tuntud
6peta jad:  Kuurrne (k la-

Ja veel madalamale ja veel
ver), Reimann (akordion,
vokaal), Ahti (kitarr) ning
huvijuht Karmela (vokaal).

Esitamisele kuulus kaks
lugu, mis said ette kan-
tud suurepdraselt ning
ma usun, et vali aplaus
ol i  igat i  6 igustatud.
E n n e  m e i e  n . o .  6 h -
tutdhte oli k6igil v6i-
malus ka ise mikro-
fon katte v6tta ning
m6ned viisi jupid esi-
tada. Ainsateks julgeks
osutusin aga mina koos
s6brannadega.

Kui seier oli j6udnud
umbes i.iheksanda tun-
ni juurde, oli tunda ini-
meste seas teatud dre-
vust, sest 6htu k6ige
oodatum esineja o l i
saabunud (!) ning siit-
t is juhtmeid ja muud
sddrast. Inimesed me-

uksele j6udsid,  v6 is id
niiha ligikaudu kahtkiim-
met noort, kelle juuksed
lendasid k6ikv6imal ikes

Karnevalitajad koos. pidu hoos,pidu hoos!

taII-kettide, tank-
saabaste ja pikkade
juustega olid ninad
vastu bdndi kohad
sisse v6tnud ning
oo tas id .  Oo tas id .
la  s i is !  Kui  sa
ni i  umbes v i ieks
minutiks null-kor-
rusele o l id  kadunud
ning siis tagasi aulasse
olid minemas. v6isid sa
kuulda maa miirtsumist
ja Monohordi klassika
k6rvulukustavat heli,
mis levis iile terve koo-
li. Kui siis l6puks aula

Ehita ise lumelinn!!!
H.C. Anderseni 200. siin-

niaastapdeva puhul ehita-
takse Tallinnasse muinas-
jutu-lumelinn. Ioonista
paberile kavand m6nest
Anderseni muinasjutu tege-
lasest, millisena seda lumest
ette kujutad. Lumekujul
peab saama liugu lasta v6i
ronida, sellest ldbi pugeda
v6i k6ike korraga!

Lumelinna ehitatakse 6-
10 liikmelistes v6istkon-
dadeks ja  osalemiseks
tuleb eelnevalt dra saata

kavandid, mille vahelt
valitakse parimad. Nende
teostust v6ib igaiiks juba
oma silmaga n[ha. Enne
linna kerkimist eelneb
osav6tjatele 6ppepiiev ja
lumelinna avamine.

|uhend ja registreeri-
misankeet on kdttesaa-
daval Falck l{ubi kodule-
hel www.falker.ee ja Taani
Kultuuri Instituudi kodu-
lehel www.dankultur.ee
Tee oma talv huvitavaks
ja v6ta osa!

suundades ja kehad vddnlesid
ning hiiplesid ja tegid k6ikv6i-
malikke muid v6imelmisharju-
tusi muusika rtitmis. Aeg-ajalt
kiikasid aulasse erinevad 6peta-
jad: m6ni raputas pead ja muigas,
teine kuulas huviga, kuid lahkus
siiski. Fdnnid, kes ennast kohale
tassisid, olid t6esti lojaalsed ning
ei n6ustunud enne lahkuma, kui
polnud lisalugu saanud. Isegi siis,
kui kangekaelsed korraldajad
l6puks juhtmed vdlja t6mbasid,
lahendas Monohord probleemi,
esitades instrumentideta Koit
Toomega kuulsaks lauldud
Nexuse hiti.

Kes sai k6ige vaimustavama
muusikaelamuse, kes kultuuri-
Soki osaliseks, aga loodetavasti
oli karneval oma eesmdrgi tliit-
nud ning rahule jiiid k6ik. Ahjaa!
Muidugi oli ka autasustamine. Ei
tasu mainimata jdtta, et velja anti
auhinnad ja diplornid k6ige- k6i-
gematele kostiiiimidele, Iimbota-
jatele, tublidele diskoritele ning
ka 6htujuhid Printsess Ktilli ja
tinas6dur Oliver 8b-st said au-
tasustatud!

Printsess Kiilli
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Arvasin, et elu ilma sinuu
on k6ige hullem, ,ni, olta sa"b.
Aga niiiid, mil olen sinuga,
m6istan, et elu vastuarmastuseta on jubedam.

Lootsin, et olles sinuga,
ununeb k6ik halb ja alles jiiiib hea.
Uskusin isegi, et sinu peas
m6tted teisest kustuvad pea.

Ntiiid, mil kuud on moodunud,
sinu embusest end leian taas,
rnil minu tunded tugevamaks muutunud
ja sinu omad ikka sama jiiigad kui klaas.

Tean, et kdigest mingukann olen sullegi,
et pealsin iidema: "Niiiid on sel l6pp!",
kuid mitte tunda enam su puudutusi ja suudlusi
toovad kurgust esile hiiiile "h6k".

Vajun kokku ja nutan,
tunnen, et otsatud pisarad hakkavad l6ppema.
T6usen siis piisti ja naeran,
piiiides varjata, et olen kurbusest n6rkemas.

Niiiid, hiigelsuurest murekuhjast
ning hingevalust hullumas,
v6tan appi vana t6siasja,
et suurem valu leevendab vdilsema...

Hetlin

Minu kallis pdrslane,

Vii mind iira siit, sellest maailmast, mis nii v66ras.

Ainult sina tundud tuttav,

Sest ka sina pole siit,
Vaid piirineme m6lemad kohast, millest teised ei tea.

Ja kuigi sinna me tagasi ei saa, jiiiib meile mdlesrus,

se'st kohast, kus olime 6nnelikud.

Koos vaid meie.

Alendreia

* * *

Sa tegid mu mdrjaks,

ma muudan su hiirjaks.

Sind silitada tahaks,

ei muudaks see sind pahaks.

Hellitada sind ma prooviks,

karata sinuga ma sooviks.

Ma vaikin kui haud,

mu kallis lumelaud.

AlarAgukas 11B
* * r t

Elas kord nks pnkapikk,
kiill ta oli imelik,
ta tundus mulle parim,
mind ldbis erutusevArin

/ '  L t .

.  D A

6
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ja see jiitkus kuni hommikuni,

seni kuni dra sulas lumi.

kSrrus kostis kole kumin.

siidant ldbis j6uluvdrin.

ahjust levis seaprae sdrin.

moes on hevi mandariiniglogi,

mis peksab k6igi meeled segi
ja hullutab kui lauluregi,

on k6iki kriitnud lauluvdgi.

me ees paistab kingimdgi.

see on see ilus j6uluaeg,

mil k6igil slra silmis
ja j6ulusoovid valmis

ning peas on j6ulusalmid

ja vdikesed nddrivalmid

ning pisikesed pikapikud,

kellel kiies on vdiksed,

mddrdunud kiipikud,

keda iga pdev ei nde,

piikapikk tuli tile mie.

kas ta kingipakki saab?

seda teab vaid j6ulutaat.

tal on valge habe ees,

kiill ta on tiks tore mees.

Glimnaasiumi 6pilased
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Margus, Susan, Eeva, Juhan, Ulla, Eva, Ulla T., Lotta, Janno, Annika, Aile, Inga, Kdrt, Maire, Kairi, Sophie, Triin, Maili, Marlen, Antoniak
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Tallinna Reaalkool saadab iga aasta laialij6ulukaardid umbes 80.1e asutusele. Sel aastal
kaunistab koolijoulukaarti 4b klassi 6pilase Betti Vainkiila joonistatud pilt.

D,
A"luulutunne |6ulutunne on siis, kui terve pere

koos on ja soob koos. Kui inimene
enda perega on koos,  hakkab ta l
siidames soe. |6ulud on ptihad, kus
inimesed saavad koos olla ja m6elda,
kuidas nad teisi armastavad.

Sander
Somelar 3b

Pdev Sagadis
2.  k lass is  me tegime i ihe too.

Kolm poissi tegid lehtpuumetsast
too, mina tegin aiast. Siigisel saa-
deti meile kutse, et kas me tahak-
sime osaleda konkursil "R66m ja
mure metsas". Siis me saatsimegi
lehtpuumetsa toci. Varsti tuli meile
kiri, kus seisis: "Te olete vditnud
1 p6eva Sagadi ekskursiooni. Meie
klass s5itiski Sagadisse. Seal v6eti
meid lahkelt vastu. Me kdisime
vaa tamas  oma  tood .  m i l l e  me
saatsime ja ka teiste toosid, veel
ndgime looma topiseid. Seal oli
rebaste, hundi, mdgra, metssea,
ilvese ja isegi libahundi topiseid.
Siis me ldksime piikapiku juurde
ja saime 6nne valada ja piparkooke
siiiia. Pdrast seda vaatasime m6isa-
maja hdrra ja proua tube. Toimus
ka piknik, kus grillisime vorste ja
j6ime vaarikavarre teed ning pi-
dime dra arvama, mis puu on mis.
Ldpuks liiksime metsa muuseumi,
kus oli vdga palju metsseakihvu ja
4 tuba p6drasarvi. Siis hakkasime
ira minema.

Kokkuv6ttes oli piev vega tore.

Gretel-Marie Siimar
3.b klass|6uludel on m6nus tunne,

Nii vaikselt suikub unne,
Nii m6nus tunne on siis,
Kui tunnistusele tuleb viis.

Kui jSuluvana avab kotisuu,
Siis unusta k6ik muu.
Siis kohe astu ette tal
|a loe ette salm!

Niiiid on kingid k6igil kiies
ja j6uluvana juba ldeb,
niiiid l6puks p6hjap5tra niieb.

:r. * * 

Veronica3b

Minus tekitab j6ulutunde punane
vd rv ,  p i pa rkoog i l 6hn ,  p i i kap i -
kumiits, kingitus, j6ulutaat, lumi ja
lumememm.

Punast virvi on j 6ulutaadikostiitim j a
minu toas j6ulude ajal akna peal olev
suss. Piparkoogil6hn ajab piparkoogi-
isu peale ja siis tuleb mulle meelde, et
on j6ulud. Piikapikumtitsiga meenub
mulle pdkapikk, piikapikuga kingitus,
kingitusega j6ulutaat ja j6ulutaadiga
tuleb j6ulutunne. Lumega saab teha
Iurnememme ja mis j6ulud need on
ilma lumememmeta!?

Minul meelest on
kui on j6ulude ajal
valge ja m6nus on

on head, tekib lca
j6u lu tunne .  See ,
kui kuusk tuppa
tuuakse, dra ehi-
t akse  j a  sea l  a l l
on k ingid ja  kui
pAkapikud mulle
hea o lemise eest
k inke toovad,  et
ma  hommiku l
hea tu juga o lek-
sin, loob ka j6ulu-
tunde.

Kui sul j6ulu-
tunnet ei tule,

siis m6tle neile,

kellel pole perekonda!
Martin Kuks 3b

* * t (

Vahest rikuvad m6ned inimesed
j6ulutunnet. Nditeks pahad mehed,

kes teevad koledaid hddli.
Ines Tambaum 3b

j6ulud head siis,
rahulik, k6ik on
olla. Kui i6ulud

15. detsembriltoimus 2. B klassis karneval, kus 6pilased riieta.
sid end raamatu- v6i filmitegelasteksCarmelTel l in 3b



Tallinna Reaalkooli 6pilased on tasemel igas valdkonnas
Kooliaasta on kestund vaid

neli kuud. Sellest hoolimata on
kooli sadanud palju tunnustusi
ja auhindu, millest olulisimad
toome siin vdlja:

Ohimpiaadide koolivoorude
tulemuste pohjal kutsuti Tal-
linna matemaatika piirkonna-
vooru 46 ia informaatika 15
meie kooli 6pilast. Lahtistel
v6istlustel fiiiisikas ia mate-
maatikas olid paremad Kristel
Kosk, Edvard tintko, Rauni
Lillemets, Maria Vita ja Indrek
Klanberg 1 0-ndatest klassidest

:t 

O" Rebane, Siim Ainsaar,

Sepp: "Natuke amorfsed,
rohkem amorfsed,  pdr is
amorfsed ja iildse amorfsed
klaasiti ikid voolasid poran-
dale."

Tulevased uritused

laanuari II niidal - stiiliniidal

21. jaan.  -  keskastme moe-
etendus

29.jaan. - vilistlaste pdev

Opetajud titlevad...
Aavaste:
"Ma annan teile teema ka,

millest te kinni ei pea pida-
ma."

"Mul on praegu kuri ndgu
peas."

Gunnar Polma:
"Millal tulid maale esimesed

homod?"

tagakulg Reaali Poiss, detsember 2OO4 8

Margus Niitsoo ja faan Vajakas
12-ndast klassist.

Tallinna koolinoorte Meist-
riv6istlused 2004/05 on praegu-
seks toimunud teate- ja murd-
maajooksus ning korvpallis.

Teate jooksus saavutas
p6hikool t i ldarvestuses VII
koha ja giimnaasium i koha.
I kohale jooksnud neidude
4x400 m v6istkonda kuulusid
Ulla Miinni, Katrin Talvik,
He len  Ob ja r te l  j a  Ke rs t i
Miller. 10x100 m jooksid lisaks
neile veel Kaisa jakob, Mari-
Liis Alakiila, Laura Randaru,

Kristi Koit: "Erki, mis
sinu lause on?"

Erki: "Mul on see sama."

Andrus Kangro:
"Me k6ik oleme siin vaid

l i ig i  p t is imise eesmdrgi l .
Mis te arvasite, et tulite
siia kunsti tegema?"

"V6ta laht i . . .mi t te  en-

johanna Vunder,  Sandra
Suppi, ja Mari-Liis Kauts.

Murdmaajooksus pdlv is
p6hikool V koha ja giimnaa-
sium II koha. Individuaalselt
olid paremad: Kersti Miller -

500 m II koht, Helen Objartel
- 1000 m I koht, Sandra Kentel
-  1000  m V  koh t ,  He r l e t
Kivimaa - 1000 m VI koht ja
Martten Kaldvee - 3000 m VI
koht.

Korvpallis saavutasid giim-
naas ium i  noo rmehed  I I I
koha ja neiud II koha. Raplas
toimunud Eesti Koolispordi
Liidu korvpall iv6istlusel B
klassis v6istlesid p6hikooli
tiidrukud end III kohale.

Tall innas oeetud Estonian
Junior  Open karate meist -
riv6istlustel saa\.utas German
Mumma katas h6bemedali ia
kumites pronksmedali.

igas kiilas - pole siis ime, et nad
seal suuri v6i vdikeseid koletisi
ndevad."

Seletades iner ts i :  "Ma v6in
siin monad aega posida - palun

Tallinna ja Harjumaa vokaal-
ansamblite v6istlusel "Voliiiim
5" saavutasid 5. -6.  k lass ide
laul jad Ci i ro l -L i is  Mets la,
Kristlyn-Lisett Pisang, Liisa
Prciom, Tuuli Pungas, Annika
Mrilder. Kai Sarv. Merili Luuk
ja Bianka Sikemann III koha.
Pohikooli ansambel koossei-
sus Elise Altroff, Hanna-Liisa
M6tus, Anneliis Volmer, Anni
Lember. Hil le Savi. Kristi ina
Talts ja Maarja Aarma said I
koha Crand Prix' i. Ka giiLm-
naasiumi ansambel ,  kuhu
kuulusid Janika Leisalu, Elo
Madissoon, Maili Madissoon,
Marit Vdin, Annika Puura,
Mar i l i  Merendi  ja  Maar ja
Aarma saavutas I koha.

Palju 6nne tublidele 6pilas-
tele! Soovime k6igile jaksu ja
j6udu ka edaspidi Reaalkooli
hdsti esindada.

Toimetus

pea pdris kummist pole, siis
kdsi ikka veidi saab haiget."

"... ia siis teeb konn oma vii-
mase prddksu."

,,Ma ei hakka teile siin nast." hakake li ikuma!" 
Ave Veermde:

aastaarveiit lema,agaesimesed "Ega trendika inimese "Seega oleks sangpommi "*" *' ir""rra" pat 
"_kaladtulidmaale425mln.aas- veres peabki mrirrki ole- peatamlseks vaja Kalevipoega, _,,_;_;;

tat tagasi." ma..." iga Kalevipoega enam ei ole -"ta ptill

"Asjad hakkavad paremini "See on vdga miirgine pindi raamatusse" "Ei ole oksiideerunud' vdr-

toole siis, kui nad rirr" f i i f i- 
"in*-A;g"-murersege, 

"V6i ekki munevad piiksid 
vilaigudsegunesid!"

tada." meil Lddnemeres on ka maha nditeks?"
seda - me olerne. ka mil- ,,Mina noorp6lves ei uskunud Mart Kuurme:

'rairi 
Tamme-Amjiirv: legi poolest rikkad"' Newtoni seadusi ja siis ma iiri- "Vaata tana 6htul v6ib juh-

*Ma iitlen seda teile ainult tasin ennast iuukseidpidi riles tuda midagi imelikku ja hom-

iiks kord: paberit 
"i 

;;;; faak Saukas: t6mmata ja niir id on tulemus me ka!"

kokkul Maiordan: paberit ei "Loch Nessi jdrve juu- naha'" "Uks auto s6itis jiille rongile
murta kokku!" res on viskivabrikud'pea "Kui mul oleks kummipea, siis pihta. Suhteliselt m6ttetu te-

mu kdsi ei saaks haiget, aga kuna gevus."

Kerli Viksi:
"Oh, mul on koik valesti!"
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