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Reedel,  28. septembri l
pidas Tal l inna Reaalk-
ool i  kool ipere oma 126.
stinnipdeva. 126 aastat

see tlhendab umbes
8000 reaalikat, iugema-
tul hulgal matemaatika-
ia fi.i i islkatunde. seitset
akadeemikut jpm. Ntitid
voime nende seitsme

Reaal, Reaal, Reaal hurraa!

l k2 Eva Mar ia  Poldm6e

korgelt hinnatud koolivenna-teadlase
(Ottomar Maddison, Arvo Ots, Raimund
Hagelberg, Harald Arman, Olaf Eisen,
Mihkel Veiderma, Karl Rebane) pilte
koos nende sententsidega vaadata teisel
korrusel. Kuuenda tunii ajal toimuski
nende seitsme akadeemiku piltide
pidulik avamine koos mone eelpool
nimetatud akadeemiku. nende kihikond-
laste ning kooliesindusega. Parast pidu-

likku avamist kuuenda tunni
aial idrqnes kauaoodatud
grande f i iale - pidulik tordi-
sooming. Loomulikult peeti
meeles ka meie koige tubli-
maid ja targemaid oppureid
diplomite ja autasudega oliim-
piaadidelt ning meelde tuietati
veel ka kdimasolevaid voistlusi

,@
".:*t" '

.'. teenida veidikene
Eesti kroone. Niisi-
is koolimiits prihe
ninq iaksu veel
eduT<amaks alanud
l27.aastaks!
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Peatoimetaja Au toole!
Kooli silnnipdevapidusrused on
seljataga. On ikka uhke tunne
kiill kiiia 726 aastat vanas koo-
tis. Voi mis?! Iv{inust on saanud
patrioot, Reaalkooli patrioot.
Loodan, et koik, kes te seda
loete, tulete mu mottelongaga
kaasa. Motlesin laialt meie lio6li
traditsioonide ja ijhrehoidmise
peale. Mina ei ole ndinud veel
iihtki teist i.ihiskonda (voime ju
kooli nimetada omaette vdii<-
sek ilhiskonnak), millel oleks
nii pikaaialine kombestik, mida
ka nii ptihenaunult jargitake.
See on suur vddrtus. Mitte, et
igaii{<s ise ei teak, et see on suur
vddrtus. Reaalselt aga hinnata
oskavad seda meist vdhesed.
Si.ivenege sellesse.

Veel tahakin tiina riidkida
tiimitodst, mis puudutab ka
koolipere kokkuhoidmist. Mis-
ki ei toimi, kui seda ainult !i<si
teha. Ma ei rririgr vene keele vdi
keemia kontrolltoost. Voi mis-
tahes kontrolltocist. Ma riidgin
millestki, mille tegemisest 1ta
teised kasu peaksid saama.
Niiitek klassielu iuhrimine voi
koolilehe toimetamine. Uritada
teha ise seitset asia, saab teha
koike vaid keskmiselt hiisti.
Andes aga igaii,hele oma kindla
tilesande, saavad koik seitse asja
ideaalselt tehtud. Ja uskuge,
tunnustust ja kiidusonu ,,Ohh,
kui rubli sa oled" ei saa sugugi
vdhem olema. Peavalu asu [iil.
Meeskonna kui sellise ioll on
ka iiLksteist mitte ainult fiiiisil-
iselt vaid ka emotsionaalselt ja
moraalselt toetada. Meeskond
on kooli ialkavois&ond,
meeskond on kiass, meeskond
on kool ja meeskond on riik
Igaiihel on oma vdike iilesanne
selles suuremas voi vdiftsemas
iiksuses. ]a kui me koik ajame
oma asja nii hiisti, kui suudame,
toimib kogu struktuur.

Reaal i  Poiss onni t leb:

luba esimesel koohpneval juhtus minu silmadesse erakordselt
pikk sooklaidriekoid Eeakriulik kom-noor nazu ma ikka
blnud olen,'aslLsin sijs ka is'e sappa - kes teab, ioib-olla on
teisel pool saba vorstigi! Peale kaheturLnist ootamist joudsir
ma op-timistliku.lt, naeiarus ndol. lafrke sooldatridi iuuriie, kelle
noudmine rabas mind korraga ialust. Pitsatiga toidutalongid!!
Kuidas sainE ma unustada ii loota saada hia fliki rarnmlsat
toidupoolisi ilma selleta. K6ikdest kiipidega ia magnetriba-
dega kaartidest mis tditsid minu kapitalisdiklu raFakotti ej
olnud kasu: tarvis oli oige templiga prhast paberilipil-ut.

Ahastrses votsin kol<ku omiee'lviimased ioud ia iookin.
Lihtsalt jooksin. |ooksin ukse poole, sest mdletasin-mis on
teisei pool. Tahtsin teada, kas terve maailm ongi niiiid selline,
aea iuba seisid ul$e ees reas vasurad vall.Lrid. hbides mind isa
himaga tagasi vdlias vaLitsev;t korras, mis ndis meenut-ariat
demoftraati"at. Maolin valmis voitlema ia iiritama, anarhisti
kombel mdssama kuid siis juhtus see,'et meie suur juht ja
6petaja ise ilmus meie ette ning vaga alluvana taandusin ma
opinguruumidesse

Teadsin, et on veel tls viis iouda toeni ia saada iihendusl
vdlismaailmaga. SelJe samaga. k;rut ma homhilail olin tulnud,
naiivsena ja teadmata, et see jiiiib rninu viimasek konals.
Peaaegu agoonias, joudsin ma viimaks neljandale komrsele
ja sisenesin vaelu hingates raaliruumi, kus seisis ees haud-
vaikus ja pingetest niiike ohk Internet oli veel kittesaadav
ja ma sr.Lrusin ennast anuti taha. Peagi avastasin aga toe, et'minu 

hiir ei ole ainult minu. vaid kikoil"/oimsa idminis
traatori k*uhrses, kes liigutas seda masirLlildt ia sulges koik
aknad, mis sisaldasid mdrkonu ,,demokraatiai ,,ffiOizuS'
voi ,,kapitalisml

Juba iiirgnisel koolipdeva.l votsid akiivseimad anarhiahu.
vilised noored iou kokku ia alustasid vdgede koondamist. Aga
ka see i.Lritus luhtu otsekohesell, sestiiisteem oli meid ei-
netanud ja vdlja tootanud sellise tunniplaani, et k6ik noored
segadusse ajada ja piirsida lendudevihelist suhtlust Milla.
moni hrnd algab voi lopeb, et siiamaani misteerium ja oigel

ajal oigesse ldassijoudmine voneldav vaid noela leidmisega
heinakuhjasL

Nazu iik kondik Kalevipoia muistend, seletab ka see
avastr.rilahti vdea mitrxeid ndhrirsi koolis. Teame hdsti, kui-
das toimus hdaletamine Noukozude Liidus. Valida sai sama
partei liilcnete vahel ning k-Lri keegi osutus valitula, siis koik
blakutasid. Kusjur.res iplausi lo-petada keegi ei julgenud,
iest esimesed lded taskudse paniiaa viidi koh;iira - ktlmale
maale. Sijt ka meie iga-aasiased aktused, kers pealik peab
konet ja siis koik kiie-d kokku loovad ning istungi boikot-
tiiad oGitalae pd'rast irles. Olen alati kangekaelselt-bioloogia
id kirianduse tiLndides iritanud oma raimatul lueeda niilg
sijs sianud opetaialt mone mdrkrse voi noomitude, iustkri
lusemine olda keelatud Niiiid alles iouab minuni tode,
et"tezu ei ole mitte lugemise keeluea, vaid lihsalt keelatud
raan;atutega. mis tooivad meie mloisnsteni kapitalistiiku
lddne eelised ia mentaliteedi. IG kodukorras viisakalt sonas-
tatud kuiv seadus leidis niiiid minu silmis loogfise pohjen-
duse.

Niisijs voime niiiid rahulikult opingurd jdtkata teades,
et liihimal aia.l on oodatud paliu muutusi. Garderoobi ei
tohi jiitta miite ainult opikuid vaid tildse midagr Koik, mis
idetakse konfiskeerital&e automaatselt ia on-koigi oma-'Hindamissiisteem 

muutub sotsiaalsela: i*ia viis, mis s:u kont-
rolltoo pea.l on, jagatake klassikaaslaste vahel, krujuures
kolm viiendiklt' sellest lfieb koolile. Riisiekamitele ias-
lakse ainult paneiqa liitunud opilasi ia jdllegi votab kool 60
protsenti ekamitilemusest. KboLi aialeht iruurub oseselt
kontrollinr.ks siisteemi poolt ning see'artikkel (tihes Kris$ani
Omaga) On a.n'/atavasn vUTIane, m$ Oma maSs[meelsusega
lehes'i vdlia kiireab. Kui pnaezu on meil sooklas iik piiev
niidalas supipiie-v siis oodata o-n sddstlikku siisteemi. I<us tlks
paev naoans on soospaev.' 

Eile sain artildi vilmis ia pole veel trtrl.ki lastudki, kuid
iuba tdna lasti meid koiki koolist vdlia- Seda kahiuk ainult
selleks, et kom-noored saaksid eeshilulikLrlt staadionile ko-
guneda ja ruuporist pealiku juttu kuulata. Seegi saawtus.

Autoole, noored!

Viktor  Nikonov

M6ni s6na iseseisvusest
Kristjan Kalam

Rahvarinne moodustati l9 aa-
stat ta gasi, etavaldadaleeaalselt
toetus"t uue liberaalse piliitika
tekkele, arendada rahva tead-
likkust ja kodanikualgarust ja
luua deinokraatiameh-han rsm.
Rahvarinde moodustamine oli
tdiest i  loomulik vdl iund rah-
va.le, kes iiritas kedagi provot-
seenmata oma suure pereme-
he moju alt vdlja.saaila. Suur
perembes iai ni ikuini i  mele
kohale oma ndppu viibutama,
kuid vdhemaft '  saime oma

sdltumatuse. Sarnaseid ndhtusi
voime ndha toimumas 19 aastat
hiliem. aastal 2007 umbes 1000
ko'rda vdiksemas mastaabis. Suur
Juht ja vaimne isa, Reaalkool, on
kiill alati olnud liberaalne, vastu-
tulelik ia koiki inimoigusi austav,
kuid viimasel aial on fronel tipp-
poliitikul ilmselt voim no. piihe
I<ionud. Nimelt on keeei v6imu-
koridorides otsustanu{ et meie
riigikord toimiks paremini, kui
telia lihtrahvas dunnismaiseks
justkui tsaari-aial. Tekkinud on
3urnud rinq, kus tavakodanikud
tulevad ieafhommikul oma riiki
teenima,"kuid t<ioposti l  nende
rnlmolzused Kaovad, samas er
saa ka"tookohta vahetada. oled
juba andnud sorme ja seega kdtt-
bidi ukse vahel, p6aleeii vanas-eas 

on raske iimtjer oipida ka.
Klassivoitluse masinavi'r'k liisub
edukamalt, kui Darwin ise #da
loota oleks osanud, iga seisus on
enda eest 'vi i l ias. Aadlike-opeta-
iate pdralt on i.ilemvoim, Fehtib
bdhihote: ,,koik on v6rdsed, asa
ineie oleme vordsemad." Kesk-
klass voi -kool on monevorra
priviliqeeritud, kuid nende suurt
inoiu Fartes votsid aadlikud neilt
oigirse vabalt liikuda, pannes

keskklassi s6na otseses m6ttes
paika. Lihtsatel talupoegadel,
kes pole veel keskklassi'ioudnud,
pold peaaegu ijldse sohaoiqust.
Sellini: kord on meid paisinud
iuba mtusada aastat aies tasasi,
inine ainult 19 aastat, ftuid sYiski
Ieiab keegi kuskil, et just selline
kord viib-meid edasi, kus liiku-
misvabadus on piiratud pisikese
maalaoisa ia toit-umisvoiriralused
on vist ilreieleqa korraldatud nii,
et vaLmistada ilamatele klassidele
meelehdrmi, samas kui aadel nau-
dib priviligeeritud toitumissijs-
teemj, kuigi soltumatust peetakse
iiheks inimese suurem'aks va-
iadusek peale esmaseid vaiadu-
!i, mille h'ulka kuulub omaftorda
toitumine. Tulen taeasi iutu al-
suses esitatud ideede iuurde ia
friisin, millal moodustatal<ie
sellise korra vastu Rahvarinne,
mis koigutaks natukenegi trooni,
mille pdal aristokraadid istuvad.
Need' erandlikud aadelkonna
esindaiad. kes vdidavad. et ala-
mate keekdik neile korda ldheb,
neid ei maksa eriti uskuda. l9 aas-
tat tasasi rddkis Edsar Savisaar
ka, et" voitleb ,,EestY asja" eest.
Koik teavad, mis mees temast
niiiidseks saanud on.

Ahti Pent
Tiina Tammik
Erika Vatsel
Reet Eentsalu
Kristel Noodla
Mirja Siirg
Kristi Koit
Kristel Korvits
Marelle Silland
Villu Raja
Lilian Krar,'tsenko
Nora Mals
rgor KaasrK
Tiia Luuk
Piret Otsa

08. september
15. september
25. september
25. september
27. september
29. september
30. september
04. oktoober
03. oktoober
06. oktoober
10. oktoober
17. oktoober
19. oktoober
25. oktoober
31. oktoober



And16 Tamm

$u.q kji-igid pdhikoolis? Tallinna Inglise
KolledZis
Sisse said? Niisama... katseid ei

pidanud tegema.^ 
Miks nea"al? Koige nomedam kiisimus!

Ei avalda... bau{ Daus paus) teeelikult
paliu erinevaiil pohjuseid: uus ko"semus.
ieidtsugune keskkcind, tuleb ehis ehk
I(aSuks.
Mida teadsid Reaalist enne siia tule-

kut? (kompromiteeriva materiali tot-
tu iiidb p:ool vastust avalikistamata)
Teail-sin,- et-siin on palju traditsioone,
iihtehoidev kool.
Vanas koolis paistsid silma... Olin

hdsti tark. Oli.impiaadideqa, Kdnguru
voistlusel ( esikilmie koht...Y
K6iqe suurem hirm esimesel aastal

uuesloolis. Hirmu ei olnudki. Ei kart-
nud, et istud kuskil i.iksi nurqas ilma
sopradeta? Ei, teadsin, et Reaalis kdivad
sobralikud inimesed. (Tegelikult sai veel
hiliem lisatud, et vene keelt kartis ia kar-
drib siiamaani.)
Kas oma rebaseaastal kuidasi abitu-

rientidele meeldida ka kavatsEd? Peab
meeldima vri? Ei noh, voib iu kodused
tood dLra teha... Daar kiriandit ia nii. :D:D

Reaalained =^lemmikaineii? Meeldi-
y3d kiill, jah. Lzihevad nagu leegiheitja
I , . t  r  r . . . .

laDl laa.
Vaba aia sisustus? TEN (Tesusa d Eesti

Noored)l kooli aialehte aitan "ntitid teha,
bridZiklubis kiiin, viiitlusklubisse tahaks
minna. Muud ei midagi. Heidik.

Hea opetajale pugeirise nipplL Tuleta
meeroe, mls Koous opplda olr Ja llsa veel
paar tilesannet!- 

Kui sa kasvad kord suureks, saab si-
nust... Sensitiiv. Ldhen Taro kaartide
ajalugu 6ppima. :D:D

Rebaste eri

Egelyn Braun
Kus ls?iisid p6hikoolis? Tallinna Inglise
KolledZis.

Miks valisid Reaali? Ehk miks hiilsasid
vana? Teeelikult oliei minu iaoks ainulikaks
m6istlikliu variantil kas KdledZ voi Reaal-
kool. Kuid tundus. et endisel koolil noleks
mulle enam midagi pakkuda. Redal on
m6nes m6ttes vdliakut3e, sest siin on koik
need punktid erifi tugevad, mis Kolled2is
taeapl-aanil olid.

Mida teadsid/olid kuulnud Reaalist enne
siia tulekut? S6pradelt olin kuulnud vas-
takaid arvamusi, ent iildioontes iiittis kool
vdqaqi positiivse mulie: 

'meeldiv 
opikesk-

ko'nd omapiirased opetaiad ja need tohu-
tud traditsfoonid. luba esimdne seotember
oli mulietavaldav.

Mille'ea paistsid vanas koolis silma
(oliimp"iaadid, sport, muusika, ine) ?

Tahaks hirmsasti rielda. et omaaktiivsuse.
hinnete ia oliimpiaaditulemustega, ent pde-
va lopuks paistsin ma siiski silria oma^ til-
lukese pikliuseqa.

Mis rin su kdise suurem hirm esimesel
keskkooliaastal 7 aastal uues koolis? Paras
katsumus saab ilmselt olema vene keel, seda
terve keskkooli vdltel. Iuba teisel tunnil
6ppisin pdhe oma esimese korraliku vene-
keelse lairse - raskusi ei tohi karta! Enda nou
v6iks ju kuulda v6tta...

Arvi:stades faktiga, et oled rebane... kui-
das kavatsed abi-turientidele meeldida?
\ftiea paliud abituriendid on minust iuba
midaei kuulnud vOi tunnevad mind isik-
likultl seega ei olegi .vaja midagi ddrmus-
likku tehalOlse Orri'ad! 

'

Reaalained"vs lemmikained... kuidas
nendega lood on? Ma ei oleks ometisi
valinuil Reaalkooh. kui mulle reaalained Ei
istuks. Lemmikained olid' Kollediis siiski
ajalugu, inglise keel ja keemia, kuid eks ndis,
(as siinsedopetaiad mulle need ained sama
meeldivaks teeva'd.

Kuidas sisustad vaba aesa? Uks sona:
arvuti. Kui peaks m6ni hetk"selle ddrmiselt
tdhtsa-toimingu korvalt iile jiiiima, siis kdin
.s6pradega vXljas, .tantsimas, ujumas ja
osalen erlnevatel untustel.

. ..tCipp,-lridas dpetajatele pugeda... Tehke
: I,-SarK opetara nao Ja pildlga. KandKe secta..

unKuseqa.

Vivian Levin

Algkooli- ja pdhikooliaeg miiiidus...
Tallinna Reaalkoolis.

Reaali j[id, sest... hea kool on ning
ei leidnud p6hjust, miks peaks mujale
minema. Katsetel kdisin ka GAGis, sain
sisse ka, aga loplik valik oli ikka Reaal.
Samuti meeldisid valikained - vene dri
nditeks ja reaalained ka.

Kuidas oled koolis silma paistnud?
Olen spordiorganisaator, annan infot
spordiiirituste kohta ja peaks neid ehk ka
korraldada aitama.

K6ige suurem hirm esimesel kesk-
kooliaastal? Et antakse liiga palju oppida
ja muu jaoks ei jhd enam aega.

Oled ju rebane. Kuidas abiturien-
tidele meeldida kavatsed? Mina ei tea. ..
mis ma ikka teen. Kui retsija midagi teha
kdsib, eks ma siis seda teen.

Reaalained = lemmikained? Lihtsad
on nad minu jaoks kiill, jah. Lemmik
on matemaatika. Aga tegelikult meeldib
kunstiajalugu ka.
Vabal ajal ei viska lihtsalt jalgu seina

peale, vaid... kiimme aastat olen tenni-
setrennis kiiinud ja lumelauaga s6idan.
Pugemine ehk kuidas 6petajatele

meeldida? Tuleb ikka koik korralikult
dra teha. Tunni ajal vaadata opetaja
poole, kui ta riiiigib. Ei teagi...

Kui kolm giimnaasiumiaastat l?ibi
saavad, on minek... Tartusse tahaks
iilikooli minna. Arstiks oppima arvata-
vasti. Mitte mingil juhul ei l?iheks nditeks
filosoofiasse voi filoloogiasse.

L T N U J L < 4 .

Kui k6skkool kord liibi saab, lihed... Ta-
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Liihiuudised
Kolm medalit rahvusvaheliselt keemia'
oliimpiaadilt
23. juulil Moskvas loppenud 39. rahvusva-
helisel keemiaoliimpiaadil voitsid Tallinna
Reaalkooli opilased Andres Laan ja Andi
Kipper hobemedalid ning Taavi'Pungas
pronksmedali. Oliimpiaadist vdtsid osa
68 riigi voistkonnad, osalejaid oli kokku
265. Eesti voistkond (kokku 4 osalejat)
selgus kevadel Tartus toimunud Balti ri-
ikide keemiaoliimpiaadi tulemuste p6h-
ial, treeningud toimusid TU Teaduskbolis
koostotjs TU keemiaosakonnaga

Kaks diplomit rahvusvaheliselt fiiiisika-
oliimpiaadilt
Esmaspdeval, 23. juuli l  joudis Iraanist 38.
rahvusvaheliselt fiiiisikaolilmpiaadilt ta-
gasi Eesti voistkond. 0liimpiaad toimus
13. - 27. juulini Isfahanis, esindatud oli 73
riiki kokku 327 voistleiaea. Eesti koondise
koosseisus osalesid oliim"piaadil teiste hul-
gas kaks Tallinna Reaalkboli opilast: Jaan
Katus ja Marek Jarkovoi, kelle tulemusi
peeti diplomi vddril iseks.

Hdbemedal tingvistikaoliimpiaadilt
3l.. juulist kuni 5. augustini 2007 Peterbu-
ris toimunud 5. rahvusvahelise l ingvistika-
oliimpiaadi voilis TU teaduskooli'esimene
voistkond, kes pdlvis rdndkarika suurima
punktisumma eest nii individuaal- kui
voistkondlikus voorus. Teiste hulgas kuu-
lusid esimesse voistkonda Tallinn"a Reaai-
koolist Katre Annert ja Mari-Ann Piht.
Teises voistkonna koosseisus oli Reaalk-
oolist Teele Vaalma, kes pdlvis hobemedali.
Palju onnel

III koht viiitlemise MNI-il
Eesti opilased said Louna-Koreas toimunud
vditlemise MM-il kolmanda koha.
Voistkonda kuulus ka Tallinna Reaalkooli
opilane Viktor Nikonov. Palju onnel

TTU ia Tallinna Reaalkool liiiivad k[ed
Reedej, 31. augustil kell i2.30 allkrj-
astatakse Tall inna Reaalkoolis Tall inna
Tehnikaiilikooli matemaatika-loodustea-
duskonna ia Tallinna Reaalkooli vaheline
koost<ioleping. TTU pooit allkirjastab
lepingu dikain professor Margus Ltipp ja
Tallinna Reaalkooli poolt direktor Gunnar
Polma.

Noorteparlament
Sel nddalavahetusel, 5.-7. oktoobril toimus
meie oma Reaalkooli ruumides Tallinna
Noorteparlament. Kolmeks pdevaks ko-
gunesid noored |(oi\ja]l iile.. Eesti siia
kokku, et lahendada olulisi Tallinnat ja ka
kogu Vabariiki puudutavaid probleeme,
lahutada meelt ja koguda uusi p6nevaid
kontakte.
Reaalikatest votsid [ritusest osa nii kor-
raldajate, ajakirjanike, riihmajuhtide kui
ka delegaatidena osa Uku Talmar, Andre
Tamm. Laura Limperk. Ursula llo, Matleen
Makko, Viktor Nikonov, Maftin Jogeva,
Ottomar Tamm ja Kristel Rumessen.

Uus nigu op etajate seas

Hanna-Marleen Penno

Uus kooliaasta algab paljude
jaoks muudatustega. Ka meie
6petajate read on tlienenud.
Reaali Poiss iiritab m6ningaid
Teile tutvustada. Oktoobris
alustame traditsiooni kohaselt
fiiiisika6petajaga ja teeme jut-
tu Rain Vellerindiga.

Kust olete oiirit?
Tallinnast

Millises koolis veetsite oma kooli-
oolve?
Tallinna 2 l.koolis, korghariduse
omandasin Tarti iilikoolis

Kuidas oli suhe fililsikaga kooli ajal?
Kooli ajal tundus see lihtne. Kuna olin
humanitaarklassis ei pooratud sellele
vdga rohku.

Miks siis ikkagi otsustasite iilikoolis
fililsika kasuks?
Mingit kindlat huvi ei olnud, aga
kuna see tundus lihtne, siis otsustasin
proovida. Ulikoolis selgus, et see po-
legi nii lihte.

Kas kahetsete, et valisite fiiiisika ja
kui saaksite uuseti valida, kas valiksite
m6ne muu aine?
Ma ei kahetse, et valisin futisika, aga
kui saaksin uuseti valida, valiksin
m6ne teise loodusteaduse, nditeks geo-
graafiav6i bioloogia.

Miks otsustasite opetaja ameti kasuks?
Alguses teadsin kindlalt, et opetajat
minust ei saa, kuid peale 3. kursust
saadeti mind pioneerilaagrisse prak-
tikale. Olin abikasvataja. Seal hakkas
lastega tegelemine meeldima ja nii
liiksingi kooli opetama.

Mitu aastat olete 6petaja olnud?
Kokku umbes 10 aastat.

Millised on opetaja tijtj eelised ja mii-
nused?
Eelised on suhtlemine lastega ja ka
tundide pidamine on tore.
Miinusteks on see, et oosel ei saa tihti

magada, vaid tuleb tunde ettevalmis-
tada ja monikord ka toid parandada.

Millised on
koolist?
Opilased on

esimesed muljed Reaal-

vdga toredad ja opi-
himulised, maja on aga viga suur
ja ma ei tunne ennast siin veel vdga
koduselt.

Rdrikige moni huvitctv silndmus, mis
Teie opetaja ameti jooksul on juh-
tunud.
Kui opetasin veel teises koolis, siis opi-
lased, kes kriisid jdrele vastamas, olid
n6us p6randat piihkima ja tahvlit
puhastama, et paremat hinnet saada.
Kord siis keegi kiisis, et mida ta peab
tegema, et hinnet parandada. Lubasin
viie panna, kui keegi hiippab aknast
alla. Kuna asusime teisel korrusel, siis
keegi klassis viibijatest seda teha ei jul-
genud. Natuke hiljem tuli klassi iiks
poiss, kes polnud midagi kuulnud sel-
lisest hindeparandamisviisist. Kuuldes
sellest teistelt, htippaski ta aknast vdl-
ja. Onneks jdi ta tdiesti terveks ja tuli
m6ne minuti pdrast juba trepist iiles.
Ega mul muud ule jriiinudki, kui talle
viis panna.



Anu Kuurme

12.- 1 9.06 veetsid need Reaalkooli
ki.imnendikud ja viiendikud, kes
olid 6petaja Erika Vatseli vene
keele tunnis piisavalt tdhelepan-
elikud olnud ning heas soosin-
gus, aega Krimmis.

Lennukist maha astudes ja
bussi peale istudes saabus ka
esimene arusaam, mis koht see
Ukaina Krimmi poolsaar tege-
likult on. Eelnevad teadmised
piirdusid loetud legendidest,
mille valdavaks osaks olid oursk,
kael'ud ja neitsid, kes torniit vette
hiippasid. V6in kindlalt vdita, et
tihtegi neitsit me seal tornidest
alla hiippamas ei niinud. Nii et
legend ja reaalsus sel puhul ei
kattunud.

Bussiga s6itsime iile mdgede,
piki merd, kuiisitasime keset lii-
vakorbe, kuni joudsime esimese
peatuseni, WC. T6eline kultu-
urisaavutus. Igal pool, va hotel-
lides oli wc-ks auk. WC asus
kuskil metsa vahel, ldheduses
oli putka, kust osta sai reisi vdl-
tel p6hiproduktiks kujunenud
j?i?itist ja purskkaev, kus sai joo-
givett. Omaseks Krimmile on
ka piihkli- ja kommimiiiijad, kes

Krirnm!
istuvad laua taga ning moodavad
k.laasitdite kaupa pdhkleic.

Esimesed kolm pdeva veet-
sime Sudakis. See on vdike i.ilese-
hitatud linn, mis vdga linn ei ole.
Seal on rand, hotellid ja hotelli-
elanike jaoks restoranid, klubid.
Meelelahutus turistidele. Koha-
likku muusikat kuulda polnud,
ainult vene popp , mille vahele
mahtus moni hiphop lugu. Meie
hotell asus suure mde jalamil,
mille tipus korgus voimas Ge-
nuesi kindlus.

fdrgnev osa reisist m<iodus
Jaltas. Krimmi suurim linn,
ajalooline ja suurusgune. Nou-
kogude 80-ndaid meenutavad
pirukaputkad ja tieburekid, ho-
tellisisustus ja palju muud.

Ajaloolise poole pealt on |alta
kuulsamaid ehitisi Vorontsovi
loss. l945.aastal toimus palee
esindusruumis Jalta konveients,
kus Churchill, Roosevelt ja Sta-
lin kavandasid II maailmasoja
Iopetamist. Lossi iimbritses kena
vaatega terrass purskkaevule ja
rohelisele aasale, kus vdsimust ja
kuumust puhata sai. Samuti on
loss olnud tsaaride puhkeresi-
dents.

Kunstilise poole pealt
kiilastasime Ialtas Aivasovski

mi. Maja,
kus ta ise
elanud oli.
A ivasovski
on kuulus
V e n e m a a
k u n  s t n i k ,
kes maa-
lis Krimmi
p  o  o l s  aa re l
M u s t a
merd. Terra
pildid on
nii t6etruud,
justkui ole-
ks tormist
pilti tehtud.
S u u r i m
e k s p o n a a t
muuseumis
oli lo*12m
pilt tormi-
Iaintest.

Kuid
m ' a i n i k s
k i n d l a s t i
ara ve€l
s e i k l u s e d

Ai-Petri mdel. Sin-
nas6it ise oli juba
paras elamus. Gondli-
ga paarsada meetrit
tilespoole, samal ajal
alla vaadates ja nau-
tides (loodust?). Miie
otsas jalutasime ringi
ja muusas proovisime
ka kohalikke punaseid
veine, mille hulgast
kodustele m6ni hea
vein koju viia.

Seekordne hotell
oli samuti suure mde
otsas, kuhu jalutada
oli iisna pikk ja vae-
valine, kuid kohale
joudes tekib suur
rahulolu ja vdsimus. Eriti veel
oositi. Rand oli piisavalt ldhedal
hotellile, kuigi iisna kivine.
Kuuma ilmaga, ehk siis kogu
reisi vdltel, oli iisna valulik as-
tuda kivide peal, 6nneks olid
igas rannas ka valged lamamis-
toolid, mida vois vdikse summa
eest kasutada(v6i lihtsalt tasuta).
Koige meeldejddvam rannako-
gemus oli soit Uude Maailma,
kus peale ranna oli veel mitmeid
vabaajaveetmistegelusi. Nriiteks
sai seal soita 7 inimest mahutava
pika ja kitsa kummitoruga, mida
vedas mootorpaat. VOi siis samal
p6himottel liikuva kahekohalise
rongaga, millest s6idu ajal vois
vabalt vdlja kukkuda. Kihutada
Mustal merel, p6rgata vastu
laineid, vette kukkuda siigavas
kohas - pani adrenaliini mol-
lama. Samas l?ihedal olid jiil-
legi jiiiitise- ja pirukaputkad,
mainimata ei saa jdtta parimat
tieburekimeistrit Ukainas!

Koike, mida seal ndgi, ei saagi
kirja panna.

Ja veel |alta linnast. Kes-
kusesse jalutasime mooda huvi-
tavaid k6rvaltdnavaid ja treppe,
kust hommikul v6is ndha
kanalisatsioonitorude ummis-
tusest tekkinud loike, oo poole
aga puude otsas karjuvaid kasse.
Tunnel meenutas iisna palju
Tallinnas olevaid tunneleid -
ehk mitte koige turvalisem koht.
Seinale oli kleebitud .pronksso-
duri mahavotmise i.ile kurjustav
plakat, mida meie reisi viimasel

Paeval mlngu pon]usel enam
polnud. Eestlaste suhtes vaenu-
likkust kohtas paaril korral veel.

Ka grupipildiks oli aega

Teispool tunnelit aga avanes su-
urepdrane pilt puuviljaputkadele
(Krimmis on palju putkasid),
kus oarimaks leiuks olid kirsid.
Kuldie naeratusega tddi miiiis
hea meelega palju muudki vdr-
sket. Tdnavatpidi edasi kon-
dides oli veel putkasid liiiineliku
kaubaga, jiiiitise, t5eburekkide,
veini, olu ja vanade raamatutega.
K6igil oli v6imalus lasta endast
joonistada pilt, nautida ohtusel
ajal tdnavamuusikuid, kiiia Mc-
Donaldsis v6i niisama pargipingi
peal istuda ja rohelust nautida.
Nii hea.

Lopuks maandusime Tallin-
nas. Kogu suvi oli ees, kuigi sa-
mas oli kogemusi/mdlestusi/juh-
tumisi juba ki.illaga. Kool meelest
ldinud, suvised m6tted peas keer-
lemas. Keerlevad siiani, si igiseni.

Aitiih, kallis Erika!

Krimmi poolsaar 2007

Kui Krimmi s6itsime
siis hea oli me meel.
Seal ujusime palju,.
Ja marJu sorme pauu.

Kui ekskursioonil olime
siis paliu igavlesime.
Kuia.{kka me.id ju tOmbas
men Ja uJumrsrongas.

Kui kodu poole sOitsime
siis kurb 6li meel.
Sestikkaveel., .., ,
Krimmi tahtsim.e,

Martini meenutused Krim-
miskiiigust

Jubinad

Armastus ja rahu isiklikult, dp Vatsel



uritused

Pudi Rida Rock Sport
Meeri Lembinen

Matleen Makko

Vaatamata kiilmale 1a miirfale koerailmale ko-
gunesid reedel, 2 1. sebtembril Tallinna Reaalkooli
Staadionile mitukiinimend pillimeest. et maha
pidada iga-aastane PUDIRIDAROCK. Auditoo-
iiumi m-oodustasidki peamiselt vaid muusikud
ise, nende sobrad, sopiade sobrad ja korraldus-
meesl(ond.
Lisak koisile teada-tuntud ansambel Tiafficuie
esinesid k6ntserdil veel idrgmised noored an-
dekad ja eesti muusjl<amalstikul iuba ilma teinud
kollektiivid: Steelstorm, Above Us, Ansambel,
Watchers of the Skies ia Speed Kinq. Kozu iirituse
toimumise eest teemi' siieava ku;marluse Liisi
Tegelmannile ia Henri R6osipollule. Minu iiles-
andek oli vaid hoolitseda, et koik biindid oieel
ajal laval oleksid ning see andis mulle voimalfse
riatukene juttu puhuda peaesineja Trafficu voka-
listi Silver'Laasila kitarristi Stis Rastasa. Toon kil-
lukesi jutuajamilest ka teieni, [atlis reialipere.

Moned faktilised kiisimused biindi teseruse kohta
eelroaks.
Misaiast te tesutsete ialuidas teie biindkolJcr sai?
Silvei: Hom"me sadb aasta, iiks aasta. Koigepealt
saime kokku mina ja Stig. Motlesimegi, etiahak
teha sellist asja, nigu Tralfic praegf on. Teiste
brindiliikmete'leidm-ine oli lihine I olin teinud
nendesa varemsi biindi.
Kuida; b?ind ei'dale nime sai?
Stig: Bdnd sai nime nazu isa bdnd saab, Lihtsalt is-
tusime f a tegime muuiikaining kui oli vaja hakata
Itindla'nimi all materjali valja andma, pidime
lopuls nime valima. Istirsime maha ia hakkasime
kdik motlema. AJguses laksisime suvalisi nimesid,
tuli pdris imelikke-. aga idi Traffic.
Kuiilas siinnivad lo-od, mis vallutavad edetabe-
leid ehk mis on teie eduvalem?
Silver: Ela lihtsalt tuleb. Stig enamus ka kiriutab.
Materiali on paliu, teeme alati koik lood valmis.
See jri[ab voimali.rse valida paremad vdlia.
Stig: Vahel siinnivad lood algusest lopuni runni
aiaga. MOnda luzu teeme aqairdga kaui.
Ja ni.iijd luban Siieil komm"ente6rida, kuidas kriib
iihe loo kirjutamiie.
Ndedviisi unes?
Selles suhtes, et lool ia lool on vahe. Mina kiriutan
vaid algse versiooni. Hiljem aga muudame'lugu

veel voib-olla 4-5 korda. Utlen ausalt, et kuulan minqit
teist muusikat ja saan- seah inspiratsiooni. Hakkan midigi
r l r d l l i u l r 4  1 4  ) l l )  l l t l t J 4 t  t u t E U .

Kes dn seiliuures su muusikalised eeskuiud?
Vaatan paliu MTV2'e. Sealt tuleb tundrhatut, aqa vdqa
hea muusikat. Tasuks kuulata oaliudel. Mulle me;eldiva'd
selJised (pinev mottetcio ja kerge inuie)...mehed. kes iiiai
teevad kirgu vdrki. Prodltseedvad, laulavad ise peale ia
mdngivad"vahepeal veel trumme ka. Uks sellisiest cin
nditela Mobv
3 s6na oma bindi iseloomustamiseks.
Silver: \4iea hea band.
Stig: Enerli1ine, noor, muutuv.

Niiiid moned motlemapanevad kiisimused.
Mille nimel te ttiiitate?
Silver: Esiteks ikka muusika pdrast, et end ldbi selle vdlien-
dada. See koik muu tuleb peilekauba. Seltskond on ka hea.
Oleme koik head sobrad.Pdrast tihte aastat muud variantr
ei ndesi.
Stig: Ega me ei oskaqi muud teha. Voi tegelikult, eks os-
kaiire il<ka. aga meile meeldib seda koigE rohkem teha.
Iseenda kehteitamiseks kindlasti.
Kas muusika on teie elafusallikas?
Silver: Iah. elame sellest dra.
Srig: Jah.
Miud hobid/tesevusalad.
Silver: Eriti ei olegi, muusika ik]<a. Paliud meist alles opi-
vad. Isegi opin Otia koolis laulmist.
Stiq: Ja niiit'eks bassimdnsiia Tonis lopetas iust Otsa koo[.
Mina kriisin lastemuusikl(oolis. Oppisin seal sakofoni.
Teised muusikalised proiektid? 

- -

Stig: Kiriutan teisteleldndidele ka muusikat. Muud ma
nafo gi leegi. Uhesk teises bdndi ei mdngi. .. Aaa... Mis'
asia?! Vanilla Ninia ju!
Uiristuste kontseirt?
Silver: Neid on palju. Ja moned neist on juba surnud vor
laiali liiinud. Asd ells olevatest.. Robbie Williams nditek.
Stig: Tahaksin idha Rolling Stones'i.

Mazustoiduks.
O n-teil sidemeid Reaalkoolisa?
Silver: Mul on palju sopru lop'etanud selle kooli ja ka oma
naine. kes prae-zu'siin korvaf istub. Anni Laas oh ta nimi.
(Kooli alal Anni Rohtla, mdletate veel teda?)
Sti$ Jah, mu sobradkdisid seal.
Millise tundesa tulite Reaalkooli staadionile m?insima?
Silver: Mulje Xoolist on muidugi hea. Ja tulime sii"a hea
meelega kd mringima. Tulime Forgete ootustega ja te ei
Delnuo melo.
Stig: Ma lootsin, et seal on hunnik noori inimesi, kes on
head meeleolus ja tantsivad kaasa koik. Nii oligi.

Traffic loodab k6iki reaalikaid veel jdrgmine aastagi ndha.

Spordiplev Reaalkoolis
11. septembril olid kdik Reaalkooli
suure maja igapdevased kiilastajad
ehk 5.-12. klassi opilased Kalevi
staadionil kehasturiud spordasetels
ja kohrunikek. 5.-6. klassi opilased
kogunesid sinna juba iipris varakult.
Nende esimene ala oli klassidevahe-
line pendelteatejooks, mis algas 8.00.
]iirgmised olid gi.irnnasisti{ kes ko-
gunesid 9.30, et alustada klassideva-
helise pendelteatejookuga. Hiljem
siirduti jiirgmiste alade juurde.
Viimased staadioni ki.ilastajad olid
7.-9. klassi Spilased. Paralleelselr iiri-
tustega Kalevi staadionil toimusid ka
klassidevahelised jalgpallivdistlused
poistele. 5.-6. ldassid voistlesid kell
9.30, 7.-9. klassid kell 10.30 ja I0.-
12. klassid kell 12.30.

Tallinna Salaa Giimnaasiumi
Spordiklubi *Sinfunee" ll.auhin-
nav6istlused kaugushiippes ja
odaviskes.
Reaalkooli opilased osalesid Tbllin-
na Saka Giimnaasiumi spordik-
lubi Sinimiie 11. auhinnavdistlustel
kaugushiippes ja odaviskes, kus
saavutati ka vdga silmapaistvaid
tulemusi. Koolide arvestuses saaw-
tas Tallinna Reaalkool II koha.

Tallinna Koolinoorte Meis-
trivoisilused
13. septembril toimusid Kalevi staa-
dionil Tallinna Koolinoorte Meis-
trivoistiused pendelteatejooksus, kus
Reaalkooli poisid voitsid l0x60m
kuni 9-ndate klasside anvestuses I
koha. Vdistkonda kuulusid: Kert
Pritsepp (9a), Roland Jaamu (9a),
Erkki Junolainen (9c) Randmar
Scults (9b), Karl M<iol(9b), German
Mumma {9b), Oliver Scults (9b),
Kaspar Pul.rsand (9a), Ergo Pallo
(8c), Oole Tuwmaa (8b).
Tiidrukud saavutasid I Ox60m teate-
jooksus kuni 9-ndate klasside arves-
tuses III koha. Voistkonda kuulusid:
Laura Maasik (8a),Ullu-Mari Niit
(8a), Marge Maidla (8a), Krisliina
faama (8a), Simone Peterson (8a),
lehti Alver (9b), Laura Kadaksoo
tgb)r,Kelly Lepik (9c), Betty Vain-
kirla (7b), Mann Vares (7a)
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Opetajate tsitaate

Vellerind: ,,Teaduse hu-
vides lutiakse mehest konks
libi ja tostetakse tilesl'

Polma: ,,Kui ma oleks
vd ike  h i i r ,  s i i s  o leks  pa r i s
m6nus dinosauruse mune
ogidai '

Vellerind: ,,Minu pea on
pdikei'
Sirg: ,,Kes meist siis tilli-
nal ju ei teaks?"

Huvitavaid lehektilgi internetis:

overheardinnewyork.com
(overheard-lehtedest esimene),
otseelust.com (Eesti oma
asi) - ni i  New Yorgi kui Eesti
tdnavatel pealtkuuldud j utud-
vestlused

slashdot.org * Veebisait, mis
pakub blogiformaadis infor-
matsiooni koige kohta, mis
seotud tehnika v6i teadusega.
Riiigitakse nii p oliitikast, raam -
atutest, tarkvarast, riistvarast,
mdngudest kui ka paljudest
muudest asjadest. ,,News for
nerds. Stuff that matters."

j ustglitterlust.blogspot.com
- Reaali oma tsikkide tinava-
moeblog.

Kuu. . .

maddox.xmission.com - univer-
t  I  I  . ' l

suml parrm leneKulg

xkcd.com - netikoomiks, sisuks
peamiselt matemaatikute kiivas
huumor ja Jurassic Park

www. addictinggames.com/thim-
possiblequiz.html - Ming, kus
tuleb jdrjest vastata 110 ktisimuse-
le. Mringija v6ib valesti vastata
kaks korda, seejirel peab ta al-
gusesse tagasi minema. Kiisimused
n6uavad loomingulist ldhenemist,
vahel isegi lihtsalt huupi pakku-
m is t .

Polma: ,,Hapnik aitab seda
notsut seedidal'

Vellerind: ,,Nii saame, et
piikapikk on 4,7 meetrit
pikk...ootoot...si in on mid-
agi valesti..."

Koit: ,,Kui see, kes praegu
rdrigib, kohe vait ei jdi i ,
siis ma tulen isiklikult ja
peksan ta poolsurnuks. fa
seda kunsti nimel."

Kui kuuled m1nda nalj akat
Litlust, saada see aadressile
holy cler i c 1 5 @h ot m ail. c om

Reaali Poiss
Tall inna Reaalkooli  ajaleht nr 1(69) september-oktoober

...m6istatus
,,Selle ehitajal pole seda vaja, selle ostja ei kasuta seda ning see, kellele see ostetakse, ei tea
kogu asjast midagii'

. . .na l i
,,Millal on blondiini elu kuus koiqe hullr.rmat aastat? - Kolmandas klassisl'
...solvang

,,Oled sa vahel moelnud, milline su elu oleks, kui sa oleksid siindin-rise ajal piisavalt hap
nikku saanud?"
...mottetera

,,Sa ei saa olla toeliselt ebaviisakas enne, kui sa ei tea korrektse kditumise norlne"
... inglise keel
,,ossify - To chtrnge into bone; to become bony."

peatoimetaja
toimetus
kujundus

kirjutajad

Matleen Makko
Uku Talmar, Erik Molder, Krist jan Kalam
Egelyn Braun, Agnes Ratas, Anu-Ella Puu-
sepp
Anu Kuurme, Laura Limperk, Eva Maria
P6ldmiie, Hanna-Marleen Penno, Meeri
Lembinen, Andre Tamm

Reaali Poiss ilmub iga kuu mahus 6t2lkja on tasuta.
rp.real.edu.ee
reaali .poiss@real.edu.ee
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