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Igaiiks meist on osake Reaal-
koolist, ning Mustpeade maj-
ja oli27 .oktoobril kogunenud
sellest iiksusest 124. lend oma
klassijuhatajatega.

Kohale joudes olid enamik
meist pdris segaduses ning
ootusdrevil - ei teatud mis
tdpselt toimuma hakkab. Ta-
gantjirele on piisavalt nalja-
kas meenutada neid pisikesi
naljakaid dpardusi, mis tead-
matuse pdrast juhtus. See
tegigi kogu 6htu nii meelde-
jririvaks ja lobusaks. fa just
sellel pohjusel ei avalikusta
ma teile, kallid kiimnendikud,
kes te seda artiklit praegu
loete, milline see tseremoonia
tdpselt vdlja nieb. Fakt on see,
et oma s6rmuse sai iga ko-
halolev iiheteistkiimnendik
sorme ktill.

Pdrast tseremooniat anti
igale klassile i.ilesanne teha

S6rmused s6rmes ja tuju hea

ndidend teemal <Tallinna
Reaalkool 20. ja 21. sajandi
alguses>. Ndidendite poh-
jal utlen, et pohiline muutus
kahe sajandi vahel oli ti.itar-
laste vastuv6tt Reaalkooli
ning muutused v6imlemises
ja akrobaatikas. Seda eten-
dasid llc oma ringikdigu
ja lauluga, 118 meestevahe-
lise peotantsu iileminekuga
segadiskoks ning 11A inim-
ptiramiid.

Ei tea kuidas teiega, aga
mulle hakkavad Tallinna
Reaalkooli traditsioonid
i.iha enam meeldima. Mitte
et iga jdrgnev traditsioon-
iline siindmus oleks eelnev-
ast parem, vaid tihtsustunne
ning m6istvus kooli kuulu-
misest aina kasvab. Nagu
ikka: Uks k6ikide, ja koik
iihe eest! Ja et see sormus ei
jiiks teile viimaseks.
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<Everything is possible, when you
beiieve in yourself> olid vastse
eestlasest MTV Muusika Auhinna
saanud poisi sonad sellele 2 700 000-
pealisele auditooriumile. On, kes ta
on, noor ja natuke lapsik poisiklutt
alles, aga ta on saavutanud oma
elus midagi vdga suurt. Eesti mu,
usika liibil<iok showbusinessi maail,
mas on ajalooliselt mirkimisvddrne
siindmus. Kirjutan sellest siia, sest
New Sound Of Eurooe auhinna
piilvinud Bedwettersi edu puudu-
tas ka mind isiklikult. Ja tean, et
nad on teinud seda, mida nad tee-
vad, oma muusikat (meeldigu see
Sulle siis parasjagu v6i mitte), alati
hingega, alati piihendunult ja nad
on alati iseendaks jiiiinud. |a just
see on see, miileni ma tahtsin jou-
da. Kui midagi teha, siis stidamega,
on vana kulunud fraas. Tinapdeval
aga tuleb mdngu kuri, vaga Oel kri i-
tika. Kriitika mojutab meid liialt.
On krill oluline teada, mida teised
Sinu tegemistest arvavad, aga see
ei tohiks Sind liialt koigutada. Kui
Sulle endale meeidib see, mida
sa teed, Sa tunned, et sellel on
sisu, vddrtust, tulevikku ning, mis
peamine, Sa TAHAD seda teha,
siis tee. Ara lase end mojutada
siiiidistavast ja halr,utstavast krii-
tikast. Vota kuulda vaid asjalikke
soovitusi ja nouandeid. Tee ja
piihendu. Iga asi saab l6puks tasu-
tud ja jouab sihile. See v6ib nouda
kiill aega ja kannatust, kuid voit ei
jdi tulemata. Bedwetters on alati
iildsuselt saanud positiivse k6rval
ka palju haivustavat tagasisidet.
Seda isegi niiid, peale suurt v6itu.
Nemad aga vaatavad sellest moci-
da, sest nad usuvad endasse nins
nad teevad seda, mida nad teevad
endale, mitte neile pessimistidele.
Oluline on alati teha seda, mida Sa
tahad teha, siis Sa teed seda hlsti.
Ara tee teistele. Ma ei pea silmas
mitte ainult iaulmist, Lantsimist
v6i niitlemist, vaid ka igapdevaseid
toimetusi voi pikema perspekti-
iviga ettevotmisi, ka haridust. Usu
endasse.

Matleen

Reaali Poiss 6nnit leb:
Aita Ottson
Ene Saar

1. november
12. november

Toomas Toomra 14. november
Tairi Thmme-Amj aw 20. november

Er ik  Mo lder

Uks tark mees iitles kunagi, et
inimesi ajendab elus kaks asja:
surmahirm ja sugutung. Mis on
siis see, mis ajendab lugematul
hulgal noori istuma varajaste
hommikutundideni laua taga.
endal seejuures nutumaik suus,
tuupides jdrgmiseks pdevaks su-
uremale osale kodanikest arusaa-
matuks jiiiivaid fiiiisika valemeid
ja lausa miistilisena tunduvaid
keemia reaktsiooniv6rrandeid?
Esimene m6te, mis tekib, on see,
kas peaks iildse koike seda tege-
ma - kas ei saaks ehk lihtsamalt?
Tallinna linnas koole ju kiill, miks
peab siis hullu moodi pinguta-
ma, et end realistiks nimetada
ja Reaalis kdia. Minu mdletamist
mooda on mulle siinnist saati sis-
endatud m6tet, et ainus koht, kus
siin ilmas iildse mingeid tarkusi
omandada saab, on Estonia pst 6
asuvas koolihoones. Pirast koiki

neid onnelikke v6i siis 6nnetuid
aastaid paneb ikka motlema kiill,
kas oli neil arvajatel ka oigus.
Meie lugupeetud ja armastatud
matemaatika6petaja opetaja
Ottson titles kord, et haridus on
see, mis jiiiib prirast unustamist.
Pdrast kolme kuud lausa kurvaks-
tegevat rannailma, mille sekka
satub miisti l isel kombel ka moni
lounamaisena tunduv pdev, ta-
gasi kaliisse piinapinki tulles on
keegi koik teadmised justkui
vitsaga pihkinud. Tahes-taht-
mata hakkab inimene m6tlema,
kus on asja iva - niihid seda
koolipinki nagu meeletu ja mone
ajaga on koik, mis meid targaks
peab tegema, kadunud, ja hari-
dust kui sona ei julge kasutadagi,
sest ei tea, mida see tdhendab.
On siis asi selles, et suure ja uhke
mi.i i idi taga, mis rddgib voime-

Noor realist
kast ja traditsioonilisest 2. Kesk-
koolist seisab vaid hunnik haleda
varjuga opetajaid, kelle raske toci
tulemusena meisse pisutki kul-
tuursust ja taibukust on sr,isti-
tud, kuid kellel 3 kuu moodudes
meie i i le pikemat mojuvoimu ei
ole. Voi on asi hoopiski opilastes,
kes on kui pabersalvrdtikud, mis
kolbavad vaid iihekordseks ka-
sutamiseks, kuna pdhe jeab koik
vaid sisseastumiskatseteks? Kui
ma ei eksi, siis oli see meie teine
suurepdrane mata6ps Andres
Talts, kes kunagi pdrast seda, kui
ma juba kohutavad 20 minutit
olin uritanud jdrjekordset mrnu
jaoks lausa liiga raskena tunduva
matemaatikatilesande vastust
leida, iitles, et matemaatika peab
opetama inimest motlema. Siin
ma siis nuiid olen m6ni aasta
hiljem ja juurdlen selle ule, kes on
see salapdrane noor realist. Kas
tegemist on maailmaparanda-
jaga, NASA uue raketiteadlasega
voi koige lihtsakoelisema, kuid

tugeva sportlasega?
Kuna realist on ter-
min, mis on justkui
salapdrane ja ehk
arusaamatu, tuieb
meelde ka keegi
Reaali vaim. See
oler,'us liigub vdi-
detavalt meil koolis
ringi tihti, kuid kas
keegi teda viimase
1 00 aasta jooksul ka
isiklikult ndinud on,
on iseasi. Ka meie

kallis direktor ei jdta pea kuna-
gi kasutamata v6imalust oma
uutes ja ponevates kones mai-
nida vaimu. Keegi kunagi iitles,
et see vaim on inimeste iihtsus-
tunne ja tahtmine asju korda
saata ning iihendab meid koiki.
Kas see ka nii on, jii?ib igaiihe
enda otsustada. M6nes mottes
tundub, et selles asutuses tahe-
takse kasvatada ideaalinimesi,
kes meie kodukorra jiirgi, mida
alati suure innukusega pdevikust
Iugeda v6ime, ei tegele halbade
ega kahtlaste asjadega ja omavad
kaasajaga kaasaskdivaid vddr-
tushinnanguid. Tekib krisimus,
kas Reaali vaim on hiljuti kiiinud
teatud ainetundides, kus m6ned
opetajad, kiill oige muhedal vii-
sil, kuid samas ka m6tlematult
rikuvad meie siiani vdlismaailma
pahedest justkui puutumatuks

jiiiinud m6tteviise oma arva-
musavalduste ning kommen-
taaridega. Voi kas on Reaali vaim
kdinud nditeks kesldinna oo-
klubides ja kohvikutes ehk pisut
vallatuid kaasopilasi korrale kut-
sumas? Tundub, et on vaid kaks
ldhenemisviisi! Uks variant on
see, et sellel ndhtamatul mehike-
sel on pdris must huumorisoon
ja ta naudib seda, mida koike
suures iihtsustundes tehakse.
Teine variant on aga see, et sel
hetkel, kui hakkab juhtuma koik
ebasiinnis nii klassiruumides
kui ka vdljaspool kooli moju-
piire, peidab see vaim pea liiva
alla ja kinnitab, et uuel nddalal
on koik parem. Kuhu ma koige
sellega jouda tahan? Me elame
maailmas, kus koik tahavad
saada rikkaks, kuulsaks, targaks
ja muidu ilusaks. Kas need tead-
mised ja vddrtushinnangud, mil-
Iega meid varustatakse koolis,
on piisavateks vahenditeks seile
k6ige saar,.utamisel? Kas sapised
mdrkused ja iilekite ldinud
nddalavahetused on elukool, mis
aitab meid lisaks voi hoopiski
komistuskivi eesootaval teel?
Edukus, voimukus, kuulsus ja
austus - kas need on need tegu-
rid, mis meid praegusel viisil
pingutama sunnivad v6i on sel-
leks miski muu? Noor realist on
eelkoige noor ja motlev inimene,
ta otsib oma elule suunda ja
moni onnelik leiab selle varem
kui teised. Ta juurdleb erinevate
ki,isimuste iile, teeb rumalusi,
mil lest loodab oppida ja moni
ehk nutab ka patja. Just see-
sama noor in imene aga on meie
kahjuks v6i 6nneks tuleviku
joud, mis saadab kunagi korda
rohkem tegusid kui praegu keegi
lootagi oskab. Vanusega ei tule
tarkust juurde - inimene lihtsalt
opib, kuidas haritud viisil tielda,
mida ta saada tahab. Seega kallid
kaaslased - moelge vdlja, mida te
saavutada tahate, seadke sihid
selle poole ning seejdrel minge
tagasi sinna suurde majja, kus
teid suure vaevaga kultuurseteks
inimesteks iiritatakse vormida,
sest vaid nii olete te tulevikus
voimelised rakendama hea onne
korral neid pisukesi teadmisi,
mis teil on, ning tiitma koik oma
unistused, kasutades seejuures
sonu, mis on liiga keerulised ka
entsiiklopeedia jaoks.

Piret Karu
Anu M6ttus

22. november
28. november
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Viiitlej a v6i korvpallur?

Laura Limperk

REKi uus president, Reaalkooli
abiturient, aktivist, maailmatase-
mel viiitleja, korvpallur, hasart-
mdngur, kindlasti ka humorist -
mida koike veel voiks oelda l2B
klassi Viktor Nikonovi kohta!
Ta peidab endas kindlasti palju
enamat, kui kooli peal niha voib
(nii tihti, kui ta koolis muiduqi
viibib).

Reaali Poiss tegigi vdikest
uurimustood, et tuua lugejani nii
mondagi huvitavat uuest gi.imna-
sistide poolt valitud esimehest.

Kus veetsid oma kohustuslikud
9 esimest kooliaastat? Tallinna
Prantsuse Liitseumis.

REKi president peaks ikka koo-
likaaslastele eeskujuks olema,
Millised hinded sulle e-koolist
vastu vaatavad? Kirjandid 5,
inglise keel 5 ja ajahgu 415,
iilejiiiinud hindeid ei tea peast..
enam-vdhem positiivsed.

Miks otsustasid kandideerida
REKi pesidendiks alles sel aast-
al? Esiteks Uku (endine REK|
president) tahtis ja kiiis peale.
L6puks hakkasin ise ka uskuma,
et see on iiks v6imalus asjade
kulgu koolis mojutada ja oma
sona veelgi enam sekka delda.
Mis oli esimene asi, mida presi-
dendina tegid? Muretsesin en-
dale vahetusjalatsid. Ha-haa,
miks just seda? Sest eeskujulik
opilane kannab neid koolis alati.
Mis on sinu suurim eesmdrk
REKi presidendina? Saada puh-
vet ja sookla voimalikult 6pilas-
s6bralikuks. Samuti see, et REK
tegutseks veelgi paremini edasi!
Mis on suurim plttus, mille
oledkoolis korda saatnud? Uks-
kord tegin direktori kabinetis

bioloogia jarelt66d. Istusin kir-
jutuslaua taga ja lihtsalt, et teada
saada, mis tunne on, panin kor-
raks jalad laua peale.

Aga k6ige piinlikum hetk koo-
lis/tunnis? Ei tunne eriti oiin-
l ikkust... ei tule meelde ka mineit
hetke kahjuks.

Kui koolist aega iile jii[b, siis
see kulub...? Peamiselt vdit-
lemisele, korrpallile ja pokkeri
mdngimisele. Kas need kuulu-
vad ka sinu tulevikku? Kind-
lasti.

Kuidas sa sattusid kossu,
kaardimilngu ning vditlemise
juurde? Korr,pall oli ainus, mille
puhul teadsin, et tahan ja hak-
kasin tegelema. Teistega tegin al-
gust tdiesti kogemata, kuid niiiid
on saanud vigagi stidameldhe-
dasteks tegelusteks.

Mida pead seni oma suurimaks
saavutuseks? Kas oma vditlusi
eelmise aasta koolide MM-il
L6una-Koreas voi seda, kui ma
oma tavalist miii.igitriod tegin
ja iiks mees, kellele ma riritasin
SEBi investeerimisn6ustamist
piihe miiiirida, pakkus mulle kin-
nisvarafirmas tood.

Tdhelepanu: mis on kop-
lis enimlevinud lause?
<Tdhelepanu! Saar ja Kaldamie,
palun direktori kabinettil> Tege-
likult ma ei tea tdpselt, sest ma
satun kooli harva.

Probleem: mida teha, kui un-
enilod on v66rkeelsed? Orisiti
viiidelda magamise asemel!

Loogika: miks liputab koer
saba? Sest saba koera ei jaksa.

Soovitus kallile kaasreaalikale,
kuidas olla tegus? Otsi maja
pealt Veiko iiles ja kiisi, kas on
vaja midagi kuhugi i.imber tosta.

reaalikad
Helli ajal e-kooli ei olnud
Hanna-Marleen Penno

Selle kuu Reaali Poisis teeme
juthr uue matemaatikaopetaja
Helli Lookesega, kes on meie koigi
kooli6de.

Kus koolis omandasite hariduse?
P6hikoolis kdisin Tallinna Mus-
tamde gtimnaasiumis, keskharid-
use sain Tallinna Reaalkoolis ja
koreharidust omandan Tallinna
Ulilioolis.

Milline opilane olite koolip6lves?
Pigem kohusetundlik, iildjuhul.
Piihendusin 6ppimisele. Olin kor-
ralik 6pilane.

Tiinapiieval llhevad noored 6p-
pima pigem iirijuhtimist kui
matemaatikat. Miks Teie selle
eriala valiste? Viiga palju kisi-
tud kiisimus, aga ma ei oska seda
pohjendada. Mul olid vriga head
eeskujud, tahaksin ka ise midagi
6pilastele pakkuda. Opetajaamet
pakub rohkem kui d'rindus, on
olulisem.

Kas 6petajaamet oli kogu aeg see
ainuke ja 6ige v6i kaalusite veel
midagi peale keskooli l6ppu? Ma
teadsin juba piiris ammu, et mi-
nust saab opetaja.

Kas noorus on hukas? Noorus on
kogu aeg hukas olnud. Kui vorrel-
da enda kooliajaga, siis vdga dras-
tilist muutust pole olnud. Noored
lihtsalt kujutavad ette, et nad on
vdga kilpsed. Iseteadlikkust on roh-
Kem.

Missugused muljed on Reaal-
koolist 6petajana? Oma endiste
opetajatega teisel tasandil suhelda
oli alguses v66rastav, aga niitid
olen dra harjunud. P6nev on ndha
kooli teise nurga alt. Reaalkoolis
on toetav ohkkond ja ollakse
toimivtiksus.

Kuidas on Reaalkool muutunud?
E.kooli meil polnud, tehnikat
on iuures ia sriok on kehvemaks
liiinud. Aga Reaali Vaim on ikka
olemas.

Kindlasti oli Teil koolieas teistsu-
gune ettekujutus Opetajate toast,
kui see praegu on. Kui palju on
see ettekujutus tegelikkusega
sarnane. Tavaliselt ei julge opi-
Iased opetajate tuppa sisse astuda.
Kooliajal arvasin, et 6petajate
toas v6etakse koigi marakrattide
nimed jiirjest liibi, aga tegelikult
seal lihtsalt riiiigitakse ja juuakse
kohvi . Lhes6naga puhatalae.

Kuidas hindate praegust
matemaatika 6ppimise taset?
Ma pole nii kaua opetaja olnud,
et aastate l6ikes vorrelda, aga
matemaatika eksami madalamat
taset m6jutavad paljud tegurid.
Kindlasti on matermaatika eksam
ldinud raskemaks, aga samas on
inimesed ldinud ka laisemaks.

Kas on vahe 6petada matemaa-
tikat Reaalkoolis ja m6nes tava-
koolis? faa, on killl. Opimotivat-
sioonis on suur vahe. Reaalkoolis
on opilased terasemad ia nutika-
mad. Ooilased ise tahivad roh-
kem Oppida ja opetamine pakub
suuremat r66mu.

Kas Reaalkool andis parema
aluse iilikooli jaofts? Jah, andis.
Giimnaasiumi iilesannete la-
hendamine aitas ning iiLlikoolis
oli kergem. Ulevaatlikum pilt
matemaatikast tekkis varem.

Kas vastab t6ele, et reaalikas
tunneb teise reaalika iira? /ah,
s6rmust tuntakse. Leiab iihiseid
tuttavaid. Kui keegi s6rmuse dra
tunneb, tulevad kiisimised: mit-
mes lend?, kes oli klassijuhataja?,
kes olid opetajad?, jne. S6rmust
tuntakse iira ka teiste koolide
poolt.

Kas Teil on mdni huvitav lugu
omakoolip6lvest? Reaalkoolis saa-
vad opetajatest legendid juba ope-
tamise ajal. Lrla meeldejiiiivamaid
opetajaid on Vello fung. Sellel ajal
kui mina keskkoolis kdisin kestis
autokooli kursus terve 6ppeaasta.
Seeoli pikk, agavdga l6bus. Samas
ei mindud ARK-i nalja tegema.
Kord talvel mindi oppesoitu tege-
ma ja talvel tekkivad teedele lumest,
soolast ja li-ivast moodustised. Ka
oppesoidu ajal tundus, et ii{a selline
on tee peal, kuid sellest iilesoitmisel
selgus, et tegu on siiski kiviga. Ope-
taja oli selle juhtumi pdrast vihane
ja kogu jdrgneva aja jooksul oli
iileval teema, kas numbrimiirk jiii
niiiid kiiige voi ei jiiiinud. Parklasse
j6udes selgus,et seekord oli 6nneks
Iiiinud ja numbrimdrk oli oma
endise koha oeal.
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Kdrt Kallaste

16. oktoober on tdna. Ilus pdev. Hetkel
istun purjeklubis jdrv Simsee juures,
Rosenheimis, L6una-Saksamaal. Ule
kuu aia on siin iuba oldud. Ohus on
25 kraadi ja liiga palju sddski. Vasakul
on mded ja paremal on mded, ees ja
taga on ka mded. Pisut erinev pilt sel-
lest, mis Eestis harjunud ndgema. Aga
praeguseks on silmad juba rohkem
sellise veidra maastikuga harjunud ja
k6rvad saksa keelega. Viiike igatsus
on oma s6brannade ja pere jdrele, aga
siit saadavate kogemuste hulk kaalub
onneks selle halva hiiriva teguri iile.

Kuu aja jooksul olen kdinud neli kor-
da mdgedes matkamas, kolm korda
vehklemas, seitse korda purjetamas
ja ei-mdleta-kui-palju rattaga s6it-
mas. Peaks iitlema, et Saksamaa on
<koigi v6imaluste maa> v6i siis per-
fektne paik, et tegeleda k6igi siiamaani
proovimata asjadega. Ilmad on ka
enam-vd.hem soodsad. Siiski...

Koolis peab ka kdima. Minu koo-
liks on |ohann Rieder's Realschule.
Viis aastat tagasi oli veel poistekool,
praegu voib aga mdrgata ka m6nin-
gaid siia eksinud tiidrukuid. Kahjuks
peab aga nentima, et vdgagi positiivse

Pdnev elu on ikka vahetusdpilastel
poisterohkuse k6rvalt on negatiivseks
teguriks selliste elutdhtsate kooliosade
nagu sookla, garderoobi ja kooliarsti
puudumine. See selleks. Onneks ei
pea 6ppeasutuses yeetma keegi tile
kuue tunni ja pdrast kooli saab tegele-
da igasuguste muude oluliste asjadega.
Iga kolmas inimene siin veedab oma
vaba aja jdrv Simsee 6d.res oma paa-
diga tegeledes v6i purjetades. Mis sest,
et alati pdrast tavaliselt tunniajast pur-
jetamist kaob jdrsku tuul ja pdike ning
tagasi peab aerutama kottpimeduses
kiilmast lodisedes. Nddalavahetus-
tel liiheb enamik lounasakslastest
mdgedesse matkama ja tihtipeale voib
miietippu j oudes leida koha pealt m6ne
mdnusa baieri toidukoha. mis valm-
istab bratwurste ja currywurste ja mt;jd
iseloomulikke baieripdraseid roogasid.
Sakslaste kiituseks peab i.itlema, et nad
on k6ik vdga spordilembesed ja tihti
ka pisut hullud. Mdgirattas6it Alpides
on neile kui lihtsalt viiike jalutuskriik
mere ddres.

Pere, kelle juures mina peatun, koos-
neb kolmest vennast ja emast ja isast.
K6ik naudivad hullupoora itaalia toitu
ja Itaalia riiki ja siiiia teevad nad vdga
vdga hdsti. Mitte kiill traditsioonilist
saksa oma. Ema on pesupoe omanik ja
isa on insener, iiks vend elab Itaalias,

iiks vend opib tilikoolis majandust
ja noorem vend kiiib minu klassis.
Tegeleda viitsivad nad minuga palju ja
kuidagi leidub neil ka alati minu jaoks
aega, oma maast ja kultuurist teavad
samuti mdrkimisvdrirselt palju. Viiga
positiivne pere.

Tegelikult peaksin k6igi siiamaani
kohatud kohalike inimeste kohta
ainult positiivseid asju riiiikima. Koik
oskavad inglise keelt (m6ned ainult
kardavad seda praktiseerida), koik on
vdga abivalmid mulle rdikima oma
linna kohta klat5ijutte ja muud hu-
vitavat, siiiia teevad kohutavalt hdsti
ja tdiesti vale on arusaam, et koik
sakslased soovad pidevalt ainult ras-
vaseid bratwurste ja hapukapsast.
Nende meniiii on palju rikkam ja
levinumaid elemente selles on hoopis
salat ja tomat. Isegi mu klassivennad
teevad vdga maitsvat pitsat ja kuuma
Sokolaadi.

Peaks iitlema, et Eestist eriti infor-
matsiooni Saksamaal ei liigu ja olen
juba mitmeid kordi pidanud seletama,
kus kohas see <imelik maa, ikka asub.
Samuti kiisitakse tihti, et kas seal vahel
piiike ka paistab ja kas teil sajab lund
aastaringselt v6i on vahel suvi ka. On-
neks on vdike punt inimesi niii.id suht-
eliselt hdsti varustatud eestialaste tead-

mistega ja ka natuke keelealaste
teadmistega. Koige raskem
vdljend, mis veel kellelgi vdlja ei
ole tulnud, on <fiirioo [lest6us>.
Eks ikka nende raskete tiiishriii-
likute pdrast. Ka suhteliselt
palju probleeme tekitab <aitdh>
iitlemine, sest sakslastel lihtsalt
ei ole sellist ii-tiihte. Aga eks ne-
mad naeravad ka minu imeliku
aktsendi iile.

Kokkuv6tteks iitleks veel nii
palju, et viimasel minutil enne
siia s6itu kahtlesin, kas peak-
sin ikka s6itma voi jiitaks liht-
salt minemata. Praegusel het-
kel ei kahetse oma otsust, sest
eemaolek koigest omasest on
pannud asju pisut teisest vaate-
vinklist ndgema ja eks selline
kogemus teeb ka iseseisvamaks.
Soovitan soojalt :)

1jf f l i  
' i r ,  : ,  , , r ."

Kdrt tiiel rinnal nautimas Saksamaa volusid
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Erik, Markus ja Jonatan s6prust loomas suleliste ja karvaste astronoomiahuvilistega maalt ja merelt (maa ja meri kujutatud k6rval-
oleval pildil)

Jonatan J6ks

29. sept-8. okt osalesid rah-
vusvahelisel Astronoomia-
oltimpiaadil Krimmis Rea-
listid Erik Tamre, Markus
Horma ja fonatan foks.

Kogu seik sai alguse mdrt-
sis toimunud fiiiisikaoliim-
piaadi loppvoorust. Mart
Kuurme soovituse oeale
votsin prooviks osa samal
ajal peetud astronoomia
lahtisest v6istlusest. Osavot-
jate arv polnud mdrkimis-
vddrselt suur. Tegin mone
tilesande dra ja lahkusin.
Paar kuud hiljem kutsu-
ti voistlejad Tartusse op-
p esessioon-valikvoistlusele.
Kohale joudes selgus, et
voistluseks oli saabunuid
liiga vdhe. Nooremas nih-
mas tuli vdlja selgitada vaid
6pilane, kes voistkonna kol-
me hulka ei pddse. Selleks
jiii kahjuks meie koolivend
Ralf Ahi. Eestit jiiid noore-
mas rirhmas esindama Eero
Vaher (Pdrnu Vanalinna
Pohikooli praegune 9. kl),
Markus-Eerik Horma (9c)
ja ErikTamre (8b). Vanemas

Tehed teoorias ja praktikas
nihmas sellist probleemi
polnud - kohale oiin tulnud
vaid mina.

Onneks leiti vanemasse
riihma ka teine voistleja,
Siim Rinken Hugo Treffner-
ist (11 kl).

Saadud voistkond kutsuti
augustis toimunud Eesti as-
tronoomiahuviliste kokku-
tulele T6raveres. Enamik
meist koges neil pimedail
ohtutel esimest tosist kokku-
puudet tdhistaevaga. Nelja
oo jooksul oppisime tdhtku-
jusid, loendasime meteoore
ning praktiseerisime erine-
vaid mootmisharjutusi.
Pdeval esitati astronoomiaga
seotud ettekandeid. Esit-
lusega kooliastronoomiast
esines ka Mart Kuurme.

Kooli sinnipdeval asusime
teele Kiievi poole. Eel-
pool nimetatud voistkonda
juhendasid-saatsid Jaak
faaniste ja Tonis Eenmde.
Sihtkohta Simeizi Musta
mere ddres joudsime jdrg-
misel pdeval. Vahelduseks
Eesti nigelatele ilmaoludele
valitsesid Krimmi lou-
natipul pdikeselised ilmad
ja soojad mereveed. Koigi
mugal.ustega hotellil oli

oma erarandki. Huvitaval
kombel ei kuulunud hotelli
mugavuste hulka soe vesi.

Ldhedalolevad kaljud
paistsid mulle vdga ahvat-
levad, seepdrast otsusta-
sin jdrjekordse ekskur-
siooni asemel kohaliku
eluta loodusega tutvuda.
Poolepdevase tripi jooksul
kirusin end mitu korda selle
eest. et ma tahtlikult nii oht-
likest kohtadest riles ronima
hakkasin. Meeldejddvaim
neist tagantjdrele tarkustest
tuli hetkel, kui rippusin
mitmektimne meetri kor-
gusel vertikaalsel (ok, see
oli B0 kraadi) kaljuseinal,
vdikseimgi pragu oli joud-
salt jalgade ulatusest vdl-
jas. Kuidagi dnnestus siiski
mdgi vallutada ja tervena
tagasi jouda. Teised veetsid
sama aja bussides ja koo-
bastes istudes.

Voistlus ise toimus kolmes
osas, erinevatel pdevadel
peeti teoreetiline, prak-
tiline ja observatoorne voor.
Esimesed kaks kujutasid
endast astronoomialaste
iilesannete lahendamist, vii-
mases pidi aga tdhistaevast
tundma.

Ndited iilesannetest. Ob-
servatoorne: Ndita juhenda-
jale Delfiini trihtkuju ja
mddra Delfiinist mitte
kaugemal kui 24 kraadi
oleva heledaima tdhe tdhe-
suurus.

Teoreetiline: Kosmoses
leidub etanoolipilv, mille
ldbimoot on 463 miljar-
dit km. Molekulide ruum-
tihedus on 10 aatomit/mm3.
Hinnake. mis oleks sellise
stabiilse pilve temperatuur,

Eesti koondise koik liik-
med said kirja korraliku
tulemuse. Nooremast riih-
mast said pronksmedali
Erik ja Markus, hobeme-
dali Eero. Parima tulemuse
saal'utas iiks korealane.
Vanemas vanuseriihmas
oleks medaliks rohkem vaja
olnud. Siim ia Tonatan said
kokkuvottes v6rdse tule-
muse. Uldvoidu saavutas
Iraanlane. Seekordne astro-
noomiaoliimpiaad oli jrirje-
korras kaheteistkiimnes.
Eesti voistkond on osalenud
varem kaks korda: Krimm
2004 ja Peking 2005. Rea-
listidest on varem osalenud
Edvard Ljulko ja Annika
Tiko.
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Tegusad Eesti Noored Reaalis
5.-7. ja 13. oktoobril v6is
Reaali vaim saada para-
ja Soki, sest maja val-
lutasid f00 noort, kes
k6ik olid tulnud Tallinna
Noorteparlamendile. Mis
see veel on? tekib paljudel
kindlasti kiisimus. Sellele
kiisimusele polegi tege-
likult v6imalik adekvaat-
set vastust anda, seda peab
paraku lihtsalt ise kogema.
Kuid et iiritada anda teile
mingisugustki iilevaadet,
otsustasid neli Reaali enda
TENikat kirjutada oma ko-
gemustest erinevatel posit-
sioonidel.

TEN kui orga (kor-
raldaja)

Koik sai alguse iihest tele-
fonik6nest. See oli iuba
ammu. Kevadel. Uks iretk
helises mu telefon ning ma
vastasin: <Tsau, Helen!>
ning see, mis ta jdrgnevate
minutite jooksul mulle
rddkis, muutis mu elu vdhe-
malt pooleks aastaks, kui
mitte palju-palju kauemak-
ski. Nimelt sai minust Tal-
linna sessiooni korraldus-
tiimi liige, mis tihendaski,
et jdrgneva poole aasta jook-
sul ma tootasin palehigis
koos teiste orgadega kuni
meie vaeva ja too kulminat-
sioonini 5.-7. ja 13. oktoo-
bril Reaalkoolis ning Viru

konverentsikeskuses vastav-
alt. Miks ma selle iilesande
vastu v6tsin? Sest TEN on
mulle andnud tohutult palju
meeletult kasulikke koge-
musi, oskusi ja kontakte
tulevikuks ning tutvustanud
mind inimestega, ilma kel-
leta ma oma elu enam ette ei
kujutaks.

Nii et sonastaks siin 3 kor-
raldaja reeglit:
1. Vali hoolikalt, mida Sa
korraldad, sest motivat-
sioon on vdga tdhtis.
2. Vali hoolikalt, kellega kor-
raldad. sest s6bralik abikdsi
ja tugi raskel hetkel voivad
tihel hetkel olla mddravad.
3. Tunne r66mu sellest.
mida Sa teed ja tee seda
siidamega.

Uku

TEN kui juhatuse l i ige
Idee minu peas sellest, et

kuuluda TENi juhatusse,
pandi sinna juba pdris
ammu kahe TENi liikme
poolt. Uheks neist oli minu
esimene riihmajuht TENis,
Karin Oovel, kes oli samuti
TENi eelmise juhatuse liige.
Ning teiseks oli Martin Saar,
TENi eelmine ja praegune
president. Ma siiamaani ei
kujutagi tdpselt ette miks,
aga siin ma niriid igatahes
olen, Uku Talmar, TENi ju-
hatuse liige, vastutav simu-
latsiooni ja koolituse eest
ning sekundant regionaalse
tegevuse ning veebinduse
alal.

Juhatuse liikmeks saamise
mehhanism on iseenesest
vdga lihtne. Esitad oma kan-
didatuuri, vastad m6nele
kiisimusele ja hddletus-
protsess toimub TENi
iga-aastasel kevadisel iild-
koosolekul. Kuid sisult on
see otsus paliu keerulisem.
Uhelt pooit tundub tilimalt

loogiline, et organisatsioon,
mis on mulle andnud nii-
v6rd palju, peaks ka minu
kdest sama palju voi enamgi
tagasi saama, kuid samas
on juhatuse liikme tcio ka
vdga vastutusrikas, nii et
voib tekkida olukord, kus
TENiI oleks minust rohkem
kasu lihtliikme rtihmajuhi,
ajakirjaniku, korraldajana,
kui juhatuse liikmena, sest
sinna voiks ju ometigi kuu-
luda keegi efektiivne, tubli,
tookas ning kindlasti ko-
genud inimene, parim, mis
TENiI pakkuda on. Kuid sa-
mas alati ei ole asi nii iiheiil-
baline, sest nagu juhtus ka
sel aastal, pole juhatusse
prirgijaid liiga palju ning
ma tundsin, et kuigi ma ei
pruugi selleks iilesandeks
veel valmis olla. siis mind
soovitakse seal niha ja teisi
kandidaate polnud ka vaga
initsiatiivi haaramas. Ning
mul oli ju tegelikult moti-
vatsiooni, et TENi aidata, et
teha TENi.

|uba praegu ma tunnen,
et too juhatusega on mulle
vdga palju andnud, ma nden
sellise ritiratult keeruka or-
gaanilise hierarhiata struk-
tuuriga organisatsiooni
tood seestpoolt, v6imalik, et
ldhemalt, kui paljud muud.
Ma saan niriid aru, kuidas ja
millise too tagajiirjel paljud
asjad iildse toimuda saavad
ning kui palju tood mitmed
muidu nii loogilise tund-
unud asjad tegelikult noua-
vad.

|a lisaks koigele on taas-
kord inimesed mddravad.
Ma ei oleks ldinud juhatusse,
kui seal poleks ees olnud nii-
v6rd toetavaid, kogenud,
hoolivaid ja tarku inimesi.

Oeldaksegi ju, et inimest
on v6imalik hinnata selle
j drgi, millistesse gruppidesse
ta kuulub. Ning mina kinni-
tan teile, et teist nii l6busat,

tegusat, m6nusat, aktiivset,
hoolivat ja iileiildse imelist
gruppi on pea voimatu lei-
da.

Uku

TEN rihe ajakirjaniku
vaatevinklist

Minu jaoks on TEN kui...
ei, mitte kui hapnik, kui
te seda m6tlesite. Vaid kui
maasikad. Need suvised
vanaema maasikad. Ootan
neid terve aasta. Ia kui nad
siis l6puks valmis on, so6n
neist endal siidame pahaks
aga olen jube rahul. Ja siis
nad saavad otsa ja ma jddn
pikisilmi uusi ootama.
TENi sessioonidega on ka
nii. Neid ei pea kiill terve
aasta ootama, aga vahel
kuid voi nddalaid ja siis v6i-
vad isegi pdevad aastatena
tunduda. On fakt, et iihe
kolmepdevase TENi ses-
siooni voi EYP (European
Youth Parliament) jooksul
omandatakse terve aasta
iihiskonna6petuse, geograa-
fia ja inglise keele materjal-
id. Mina olen sessioonidel
peamiselt oma teadmisi,
oskusi ja soove rakendanud
aiakirianikuna. Aja-
kirjanikud koos kujundaja,
editori ja videomehega
moodustavad meediatiimi.
Meediatiimil on alati k6ige
rohkem r66mu. Lisaks kosu



iirituse kajastamisele on neil
ka meelelahutaja roll. Seega
on ajakirjanikel alati koige
lobusam jakoige enam mag-
amata oid, sest ega pdeval
ei ole aega ju artikleid kir-
jutada. Tallinna Noortepar-
lamendil Reaalkoolis olin
ma taaskord, nagu ikka,
ajakirjanik. Hdmmastav,
aga minu jaoks oli sessioon-
ile kokku kogunenud vdga
palju v66raid. |a see tegi
minu tuju ainult heaks, sest
seda rohkem oli mul v6i-
malusi uute ja huvitavate
inimestega tutr.uda. See
oli suurepdrane. Nagu ma
juba varem mainisin, ega
magada suurt ei joua. Nii
ka seekord. 3 tundi ehk tuli
kokku kogu nddalavahetuse
peale. Aga ei, see ei ole su-
gugi see olulisim, mis mulle
sessilt meelde jai. Koige
rohkem puges siidamesse
meie meediatiim. Meedia-
tiimiga vist ongi see asi, et
nad veedavad koige rohkem
aega koos, omavad k6ige
rohkem iihiseid ettev6tmisi.
on koige-koigemad. Aja-
kirjaniku positsioon jaeb
mulle ka TENi sessioonidel
alati siidameldhedaseks.

Matleen

Riihmajuht TENi ses-
sioonil

Avatseremoonia ajal
holjusin justkui pilvena
taevas. Ma ei m6leta kes
rliikisid, millest rddgiti, kui
pikalt riirigiti. |ube eriline

tunne on istuda koos saali-
tdie inimestega, samas tead-
mata teistest mitte midagi.
Ainsad asjad mis eksisteeri-
vad, on sina ise ja teadmine,
et varsti hakkab pihta.
Tseremoonia lopp hiivitab
minu idiillilise oleku ja juba
hakkavad delegaadid minu
ja mu kaasriihmajuhi Kadi
Kase iimber kogunema.
Teel meie komiteeruumiks
mddratud klassi poole tun-
nen, kuidas minus kulmi-
neeruvad mitme nidala
pinged, pabinad ja drevus.
Kuid astudes sisse ruumi
204, valdab mind dkitselt
taas see sama rahu, kuna
ma tean, et ma olen lopuks
kodus, sest just selleks saab
see ruum jdrgnevaks kol-
meks pdevaks.

Sul on klassis 9 delegaati,
kes koik kolm pdeva vaata-
vad sinu poole ootusdre-
vate silmadega, mis justkui
kisendaks: <Mis me niiiid
teeme?> Nemad panevad
oma usalduse sinusse, sina
enda oma neisse ning varsti
on niha imet. Endinevaikne
grupikene hakkab muutu-
ma tugevaks meeskonnaks.
On t6epoolest ainulaadne
kogemus niha, kuidas hulk
inimesi sinu otsese moju-
tuse all areneb ja tunda,
kuidas tegelikult arened
ka sina koos nendega, sest
pdeva l6puks pole nad enam
Iihtsalt delegaadid sinu
komitees, nad on su pere-
liikmed su uues kodus.

Sessiooni kiiigus sa nded,
kui vapustavalt eriline ja
huvitav on tegelikult iga
inimene ja dkitselt pole sul
enam kahju magamata oo-
tundidest. Sa naudid riih-
majuhtide koosolekuid
kell 3 cicisel, sa armastad
komiteetoo ettevalmista,
mist ning miski ei valmista
rohkem r66mu kui niha,
et su delegaadid tunnevad
ennast hiisti. Sa m6istad, et
iga idee on kulda v:idrt, kui
see meeldib vdhemalt iihel-
egi inimesele ning su ndole

kinnitub naeratus, mis on
k6ige tugevam peale kolme-
tunnist und, kui sa teed vii-
ele unisele komiteele aulas
erksat hommikuv6imlemist.
Kuid koige parem tunne
on sul siis, kui keegi tuleb
sinu juurde ja iitleb sulle:
(Aitah'> 

Andre

TEN delegaadi vaaten-
urgast

Minu esimene kokku-
puude TENiga oli 10. klassi
kevadel, kui toimus Tallinna
13. regionaalsessioon. Kuna
mul polnud eelnevalt iildse
aimu, kuhu ja miks mind on
saadetud, siis suutsin endale
enne sessi ette kujutada vaid
suures koosluses tarku ini-
mesi istumas ringis ja arlu-
tamas Tallinna valukohtade
iile - ei tundunud just liiga

fun, ausalt. Tirnnistan aga
suure heameelega, kui vale
arusaam ja pohjendamatud
hirmud mind valdasid. Sel-
lest kokkupuutest on niiiid-
seks saanud kindel elu ja aja
osa.

Delegaadiks olemises
palju palju enarn, kui sessi
raamides holjumine. Del-
egaadid on need, kes an-
navad sessioonile ndo ja
suudavad seda tohutult suu-
nata. Meeletult jnid hinge
inimesed ja vabadus ennast
ausalt ja siiralt vdljendada.
Lisaks hd.mmastas mind
koikide hoolivus ja atmos-
fddr. Absoluutselt iga ini-
mene on oluline ja tehtis.

Kui ma enne sessiooni ei
olnud kindel, mis tdpselt
juhtuma hakkab, siis hiljem
oli ka seda raske s6nadesse
panna. Mis ikkagi oli see
fenomen? Inimesed, nal-
jad ja huumor, tootulemus,
enesearendus? Ausalt ei tea
ma seda siiani.

Ni.iird kui olen olnud ses-
sioonil ka teistes rollides
nden ma delegaadi rolli
hoopis teisiti kui esimesel
korral, kindlasti hindaksin
seda niiiid kogedes rohkem,
oskaksin ndha sessiooni
kui tervikut ja absoluutselt
naudiks meeletus koguses.

Ursula

EYP mitteametlik hiimn <Imagine> (J. Lennon) - lauldakse alati
fheskoos ja emotsionaalselt
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Autos6it on ajavdit
esimene kord oli sissejuhatav tund,
mingit  opet veel ei  korraldatud, rr i r ig i t i ,
mis toimuma hakkab, palju maksab ja
muid tdhtsaid asju. Juba siis oli aga aru
saada, et teooria6petaja, hr Vello |ung,
ei ole kehv opetaji, sest koik valaiiku?
asjad tegi ta vdga tdpselt selgeks. See
esmamulje ei olnud 6nneks ekslik,
pohialikkus on sdilinud. Lisaks sellele
on tal omapd.rased iitlused (<Sa Jeru-
miina> kui midagi valesti liiheb) ja hu-
vitav seletamismaneer, toob asialikke
nditeid elust enesest -  ndi teks kuidas
startiv lennuk on auto s6iduteelt dra
t6mmanud. Teooria saab kindlasti
selgeks, kui ise ka ikka kuuldavat kahe
korva vahele jdtta, sest opetamine ilma
oppimiseta on ju tiihi vaev - matemaa-
tikaklassiski nii kirjas.

Tuli vilja, et teooriast uksi ei piisagi,
praktikat olla ka vaja. Soiduopetajaid
on meil lausa kolm tiikki: hdrrad Are,
Aadu ja ka meie teooriaopetaja Vello.
Klass jagati nende vahel iira, ega siis
iks mees ei j6ua tervet klassi soiduta-
da. Mina sattusin hr |ungi autosse
ning peagi selgus, et ka praktilist poolt
opetab ta vdga edukalt - rahulikult se-
letab, mis tuleb teha ja mida ei tohi, ei
vihasta, kui kohe esimese korraqa aru
ei saada. Teiste opetajatega isifuikud
kokkupuuted puuduvad, kuid kaasopi-
laste jutu jdrgi olevat nemadki oma ala
asiatundiad. Minu teekond autokoolis
ktill veei kestab, kuid julgen koigile
Reaali autokooli soovitada, kes soovi-
vad tulevikus autojuhilube soetada ega
taha kogeda midali taolist kui pildill

Draama Reaalkoolis

Uku Talmar

Draamatund? Reaalkoolis?! Mitte
just paljude jaoks ei seostu Reaal-
kool teatriga ning isegi vdikestviisi
teatrihuvilise ja -hakatisena tund-
singi endas tdrkamas erilist huvi,
kui sattusin kuulma. et meil niiiid
viiendale klassile draamaopetuse
tundi antakse. Rddkisingi siis tihel
heal prieval pohikooli huvijuhi Liisi
Tegelmanniga, kes juhtumisi neid
tunde ldbi viib, ning imekombel
tekkiski mul voimalus 5b klassi
teatritundi krilastada. Sattusin
pdris ponevale tunnile, nimelt oli
kdsil veerandi viimane tund ning
veeranditciode hindamine. Ulesan-
deks oli kahest erinevast intervjuust
(kord on tihest vastused ja teisest
kiisimused ning vastupidi ka) kokku
sobitada ilks, mis tegelikult ei ole
tildsegi nii kerge, kui ta kolada voib.
Kohe alguses sai selgeks, et tun-
nis on kord vdga ilusti paigas, koik
tegelesid etteantud iilesandega ning
teadsid mida ja millal teha. Veel oli
mdrk tublist kasvatusest see, kui-
das kogu klass opetaja sisenemisel
pi.isti tousis. Nii armas. Aga tagasi
intervjuude juurde. Teemade valik
oli tohutult lai alates Rihannast ja 50
Centist kuni erinevate loomade ja
isegi kohalike avaliku elu tegelaste
iitlemisteni vrilja. Ning v6in oelda,
et pea eranditult koik tood olid vdga
leidlikult kokku pandud. Dialoog
tundus pea alati tdiesti loomulik,
mis sellise i.ilesande puhul on vdga
suur saavutus. Samuti oli ndha
erinevaid ldhenemisi antud teemale,
alustades tegelaste iseloomudest,
i.ileminekutest kuni muusikavaliku
ja liikumiseni vdlja. ]a enamikes sai
veel lisaks jhlgitavusele nalja ka, mis
on teatri puhul alati tore. Toesti til-
latavalt tublid opilased ja mul oli hea
meel kuulda, et nad jetkavad tood
jirgmisel veerandil ka. Peaks ka
siis neid krilastama, kindlasti ndeks
palju ponevat ja huvitavat.

Kristjan Kalam

Otsustasin kooliaasta algul, et ka mina
ei_ pea autokultusest korvale jiirima.
Olgugi, et iiha suurenev autohulk fa
sellele mitte jhrgi j6udev infrastruk,
tuur teevad autosa liiklemise iiha
vaevalisemaks. SeGgipoolest meeldib
mulle idee kui sellirie, et oma autoqa
olen ma ikkagi oma liikumise peri-
mees. Ei mingit  bussipeatuses pas-
simist, eluheidikuid koivalistmel'e ei
roni, marsruudi valin ise, iimber ei pea
kuski l  istuma ia i i ld iuhul on auto mu-
gavuse korval-ikka kiirem ka. M6ned
lisakohustused on siiski ka autooma-
nikul - bensiini peab ise ostma, auto
korrashoiu eest peab ise muretsema.
Koigepealt on aga vaja, et mul ii ldse
soita lubataks, soi t"a lubab juhi luba.
Kust saada? ARK ( Autoregistrikeskus)
annab, kui neile t6estad, et soita m6is-
tad ia liikiuseeskiria tunned. Kus ma
opin soitma ja liikluseeskirja tundma?
Selleks on tdnapdeval sellised litsensee-
ritud asutused olemas, mida rahvasuu
kutsub autokoolideks. Otsustasin mi-
nagi s i is sel le esimese sammu teha ja
autokooli minna. Aqa millise ma va-
lisin? Autokoole on ju palju - suurest
missioonitundest koolitada eeskuiu-
likke autojuhte on palju inimesi autok-
oole rajanud ialvoi sinna toole ldinud.
Kus hdda koige suurem, seal abi koige
ldhem - oma-koolis oma autokool oli-
mas, eriti mugav ju. Reaali autokooli
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Fiitisikat pole olemas ehk Pakapikuteooriast!

Kas teadsid, et on olemas ini-
mesi, kes vdidavad, et k6ik
peamised loodusseadused (ehk
fiitisika, keemia ja bioloogia)
on voimalik dra seletada hoopis
teisiti? Ehh? Voi millest kilib
jutt? Nooh... usutakse, et koike
looduses toimuvat on voima-
lik kirjeldada piikapikkude(! !!)
eksistentsi pohjal. Et miks v6i
kuidas? Loe siis aga edasi.

Algteadmised Plkapikuteoori-
ast ehk mida ma pean teadma:

ELEKTER
Kaablites on sadu, et mitte
oelda tuhandeid prikapikke,
kes koik high-five'ivad ja jook-
sevad ringi s6numeid vaheta-
des. Selline tilekanne panebki
asjad toole. N:iiteks, kuidas

vesi keeb? See on lihtne: ois-
tikupesa-pdkapikud on i ihen-
duses kaablis/juhtmes olevate
ptikapikkudega, kes hoiavad
sidet veekannus olevate pdka-
pikkudega, et viimased peere-
taksid, mis omakorda tekitab
mullikesi ja kae imet, laseb veel
keema hakata.

ARVUTID
Arvutid on juhitud viikeste
prikapikkude poolt. Nad teevad
kogu too vdikeste laudade taga
sinu PC-s. Kui sa oma arvuti
viilja liilitad, saavad ka nemad
koju minna ja puhata enne, kui
neid jiille vaja Liheb. Aga kuidas
amrti monitoriga on? Lihtne...
see on koostatud vdikestest
piikapikkudest, kes kannavad
erinevat vdrvi riideid.

Matleen ja Laura

Kollased, punased, oraniid,
roosad, sinised ja rohelised
noored ajakirjanikud resi-
deerusid 2.-4. novembril
Viljandi Paalalinna Giimnaa-
siumis, et koguda teadmisi
ajakirjanduse vallas - tegemist
oli Noorte Meediaklubi 8. suur-
laagriga.

Kokku oli laagerdajaid 146,
kes koik jagunesid gruppi-
desse. Igal rijrhmal oli oma
grupijuht ja tunnusvdrv. Mil-
lest tulenevalt, meie. Laura
ja Matleen, esindasime terve
nddalavahetuse vastavalt sinist
ja rohelist.

Kolme pdeva jooksul kuu-
lasime loenguid erinevatel
koolilehe toimetamist ja kogu
meedia valdkonda ouuduta-

vatel teemadel. kohtusime
filmireZissciori ja Zurnalisti
Ilmar Raaagiga ning otse
Miinchenist kohale toodud
Piret |{rvisega.

Laagri l6puks panime kogu
146-pealise seltskonnaga kokku
laagrilehe, kusjuures igauks pidi
kirjutama artikli, kuid lehte
kiksid vaid valitud. Leht nimega
MestronopaganamaiuSaialaev
(millest ka artikli veider pealki-
ri) oli igale laagrilisele diplomi
eest ja omamoodi ka vdikeseks
proovikiviks.

Lisaks eelkirjeldatule kuulus
laagri vaieldamatult meeldejiiii-
vate osade hulka 6htune prog-
ramm, <iine vil jandi, esimese
lume vaimustus ia loomulikult -
inimesed. Meie kooli ,,dele-
gatsiooni" kuulus veel ka Anu
Kuurme 11A klassist.

Mestronopa ga na ma5u Saia laev eh k
Meedial kubi 8. suurlaager Viljandis

NAGEMINE
Kui sa sellele motled, siis on
see ju ilmselge... Piikapikud,
kes moodustavad sinu silma,
ndevad, mis vdrvi riideid teisi
asju moodustavad prikapikud
kannavad. Siis high-fivdivad
piikapikud sinu ,.ndgemis-
ndrvis" jooksevad ajus olevate
prikapikkude juurde iitlema,
mida on ndhtud. See panebki
meid mot lema, et  me ndeme
asju, kuigi tegeiikult on koik
peikapikud.

GRAVITATSIOON
Nagu me koik teame, pdka-
pikkudele meeldib maapind.
Nad koik ptitiavad olla maal ja
see ongi koht, kust kogu gravi-
tatsiooniteooria tuleneb. P6ka-
pikud viskavad imevdiksed
(inimsilmale ndhtamatud)
koied maapinnale. Need koied
haakuvad ndhtamatute konk-
sude taha, lubades niimoodi
piikapikel liikata end maa
poole. M6nes kohas (niiiteks
kosmoses) voib olla sell ine si-
tuatsioon,etgravitatsioon on pi-
sut vdiksem, aga see on vdikese
probleemi pdrast: koigil piika-
pikkudel ei ole piisavalt pikki
koisi. Koik kehad on omavahel
vastastikmojus, sest pdkapikud
on vdlja suhtlemisaldis olendid
ja neile meeldivad suured ko-
gunemised.

ENERGIA
Kogu energiamuundumine
toimub liibi piikapikkude. Sise-
energia on lihtsalt end iiksteise
vastu h66ruvad prikapikud. Po-
tentsiaalne energia juhtub siis,
kui ptikapikud ei taha, et neid
lahutatakse (r,t. Gravitatsioon).
Kineetiline energia on pdka-
pike l i ikumine. Energia jddvus
on tingitud pohiprikapikkudest
(\,1. Pakapikud), kes muundu-
vad, kuid kunagi ei teki neid
juurde ega ka hdvi.

AATOMID
Aatomid on tegel iku l t  min i -
atuursed pdkapikud, kes koik
hoiavad iiksteisel kiitest, jal-
gadest jne kinni, moodusta-
des niimoodi v6rgu, millest
peaaegu koik siin universumis
on tehtud. Radioaktiivsust tuleb
ette siis, kui rebel-piikapikk
katapulteeritakse tema soprade

poolt nende struktuurist vdlja.
Kui selline piikapikk peaks
saama tihenduse sinu kehas
paiknevate prikapikkudega, pa-
kub ta neile 6lut, muutes koha-
liku piirkoona ,,pehmeks" v6i
viihiohtlikuks.

OLEKUD
Tahke olek tdhendab seda, et
prikapikud on kenasti tihedalt
iiksteise korval, hoides naabriga
kontakti kdsist-jalust ja mujalt.
Soojendamine (\'t. Energia)
pohjustab pdkapikkudes ele-
vust (kihelust). See tdhendab, et
nad hakkavad oma naabritega
kontakti kaotama, niisiis muu-
tuvad vedelikuks. Kui ptika-
p ikkude k ihelus muutub n i i i i i
suureks, et nad ei suuda enam
iildse paigal olla, lasevad nad
koikidest veel allesolevatest
sidemetest lahti ja lendlevad
minema, muutudes gaasiks.

VEAD
Nooh.. see on veidi enam
komplitseeritud. Seal on tege-
mist kurjade piikapikkudega.
Nemad moodusl.avadki vea.
Tehtud.

PAKAPIKUD
Aga millest pdkapikud ise koos-
nevad??? Nad ei ole ju kindlasti
vdikseimad komponendid?
Oigus! Nad koosnevad umbes
miljardist veelgi vliksemast
piikapikust, keda nimetatakse
super-pdkapikkudeks. Need
superpdkapikud omakorda
koosnevad miljarditest veelgi
vdiksematest piikapikest, keda
tuntakse hiiperpilkapikkude
nime all. Olemegi joudnud
vdikeima osakeseni, sest htiper-
prikapikk on see, kellest koik
tegelikult koosneb.

Tubli! OIed edukalt oman-
danud Piikapikkude teooria
pohitedmised. ]drgmises Reaali
Poisi numbris sukeldume juba
pisut stigavamale ning avame
m6ne ftiiisika-/keemia-/bio-
loogiafenomeni tegelikud taga-
maad.

Allikas: Internet
Tolkinud j a kohandanud: Laura
Limperk

Ohtuprogramm
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Futoshiki - Tegu on Jaapani numbrimdn-
guga, kus 5x5 ruudustikus tuleb igasse ruutu
kirjutada number vahemikus l-5. Igas reas
ja tulbas tohib iga number esineda ainult
rihe korra. Lisaks peavad kehtima ruudust-
ikus olevad (suurem kuin ja uvdiksem kui,
mrirgid. Edu lahendamisel!

Ku u...
...mdistatuse vastus

Kirst
. . .nal i

Kaks muffinit kiipsevad ahjus. Uks muffin
poordub teise poole ja iitleb: <Issand jumal
kui palav siin on!> Teine muflin iitleb vastu:
<Issand jumal, rddkiv muffin!> :O
...solvang naisele
<Sul vedas - sa siindisid ilusana,
mul mitte - ma siindisin valetajana.>
...solvang mehele

<Kui sulle piisavalt kihedal seista, voib kuulda
mere kohinat.>
...m6ttetera

<Linn on suur kogukond, kus inimesed on
r.iheskoos iiksikud.> - Herbert Prochnow
...m6istatus

S6dur langeb sojas vastaste kdtte vangi. Tal
lubatakse oelda rlks lause, mis mdd.rab, kuidas
ta tapetakse. Kui ta oeldud lause on vale, siis
lastakse ta maha. Kui ta ritleb toese lause, siis
puuakse ta iiles. Millise lause peaks s6dur
iitlema, et eluga pddseda?
...Murphy seadus

Murphy konstant: <Asjad purunevad
vordelises seoses nende vdd.rtusega.>
O'Toolei kommentaar: <Murphy oli opti-
mist.>
...inglise keel
to supervene - to take place or occur as some-
thing additional, extraneous, or unexpected.

Anagrammid on s6nad, mis on moodustatud olemasolevate
s6nade tehtede i.imberpaigutamisega. Kas suudad vdlja nuputa-
da, millistest nimedest on tehtud jdrgmised anagrammid?

ALIEN UH AH -

LADS SENT ART _

VILLAIN RENDER -

MANUAL PRONG _

ORAL MANS -

GRAND OAKS RUN.

SIR TEAPOT -

SAD EAR RAN -

sn,ptJv 's*rr^j rlrofi 'ulurod -i.u!rr' 'prrr.rrrlrr urrr]r 's'ql::11,]T[il;'qtfit1t:"rtT]i:i

Opetajate utlused

Reimann: nTelahendateiiles- arv. la seega on ka 10 astmes
andeid nagu hambaarst, kes n-l l6pmatult suur arv. See on
remondibhambaidtagumiku lopmatult suur arv. See on lop-
kaudu., matult suur arv.)

Kangro: <Ta tuli ja liikkas Tairi Tamme-Amjirv: <Minu
meid iimber. Ta tahtis.> arust oli mul kolm korda in-

farktieelne seisund.> (kontroll-
Villu: <Noh, eksinud kana- toode parandamise kohta)
pojad' mis tund on?> 

Tairi Tamme-Amjirv: <Kaine
Talts: < ...ja kolm korda kolm peaga sellist asja ei kirjuta>
on t6epoolest kuus!> (kontrolltoode kohta)

Talts: <See on l6pmatult suur PALUN saatke lpetajate i;tlusi
arv. See on l6pmatult suur e-mailileholyclericl5@hotmail.com.
arv. See on lopmatult suur Aitiih =)
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