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arvamus

Otsustasin seekord kasutada
neid m6nda rida, mis mulle
on antud, et pajatada veidi
Tallinna Pimedate Ocide
Filmifestivalist, mil le koh-
ta pikemat arvamust v6ite
lugeda Carolini artikl ist
lehekii l jel 8. POFF nimelr
on minu kalendris kindial
kohal  juba aasta id ja  pakub
vaieldamatult filmielamust,
millest terve aasta kuni j i irg-
mise POFFin i  mul je id voin
jagada. Kui eelmisel aastal
moodustasid enamuse minu
vaadatud f i lmidest  anima-
f i lmid ja  tdnavakul tuur is t
pajatavad linateosed, siis sel
aastalvalisin oma kawa roh-
Kem aJaloolrsr, pantolunlgl
kultuuri ja iihiskondlikke
probleeme kajastavaid filme.
Kuigi POFFi fi lmipagas on
suur ja vdlja sorteerida filme,
mille seansile ka endale pilet
soetada, ei ole sugugi lihtne,
ei pidanud mina i lheski oma
valikus pettuma. Kuigi iga
kinolavastus pakkus oma-
et te e lamuse ja tek i tas uusi
emotsioone ning motteid,
kujunes minu selleaastaseks
kindlaks lemmikuks Bul-
gaaria film <Zift>, milles
olid p6imunud ajalooline
taust. visuaalselt huvitav
ekraniseering ja filosoo-
filine sisu.

PUFI- on selleks aastaks aga
liibi ja loodan, et jirgmisel
aastal kohtan POFFi seans-
sidel rohkem reaalikaid
kui tdnavu. Teatavasti on
kohe-kohe kaies joulud ja
aastavahetus, mis t6mbavad
kooli-ja todpinge maha ning
pirast mida saab uue hooga
hakata kevadet ootama.

J6ulutervitustega,
Matleen

K.M.V. (Kohe maa valge)
Erik

Eeldades, et selle lehe ilmumise ajaks on kohe-
kohe kdtte j6udmas joulud, tulekski kirjutada
jdrjekordne looke jouluimest, valgest kohevast
lumest voi siis sellest, kuidas eriti just sellel
aastal peaksime meeles pidama oma ldhedasi
ja muid juhututtavaid, kuna oleme neist veelgi
enam v66randunud ja kaugeks jddnud. Kindlasti
tuleks ka kinnitada ammugi pdhekulunud fraasi:
<loulud on andeksandmise ja armastuse aeg!).
Ma siis tlritan anda oma parima, et k6igiie need
ammugi teada-tuntud toed veelgi enam kuhugi
kahe korva vahele kinnistuksid.

Kui ma motlen sellele talvisele piihale, siis
seondub mulle jouludega koige enam kindlasti
meeletu soomine. Vanaemad on kokku kiipse-
tanud piisavalt head ja paremat, et dra toita pooi
kodukiila, et aga kiilla tulevad vaid lapsed ning
Iapselapsed, tuleb igaiihel meist dra hdvitada
keskmiselt viie inimese soogiportsjonid, ja seda
koike alles esimese toidukriigu juures. See, mis
jtirgneb, on koigi jaoks erinev, kuid enamasti on
tundemdrkideks k6huvalu, suutmatus liikuda
ning tahtmine siiiia veelgi enam verivorsti ja
hapukapsast. Ilmselgelt ei saa Selveri kook vastu
vanaema omale ning Reaalkooli opilasele, kel-
le1 pole aega si.iiia, kuna peab kodutoid i.iritama
vdhemalt natukenegi dra teha, on suuremat laadi
sooming lausa uudne kogemus.

Sellele koigele jrirgneb traditsiooniline tulede
kustutamine, vdiksemate sugulaste kokku-
kogumine ning kellegi voi millegi salapdrase
ootamine. Hirm nooremate sugulaste nigudel,
kui nad ndevad punase nina ja valge habemega
seili (kes enamasti meenutab rohkem murdva-
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rast kui kingitoojat) on v6rreldav meie kooli
opilaste omaga, kui neid vaheajal magades
unes Reaali Vaim mooda ttiLhje koridore taga
ajab ja tegemata kontrolltoodega pillub. Piirast
salmide lugemist (mis enamasti on netist vdlja
prinditud ja p:ihe opitud m6ni minut enne taa-
di saabumist) saabub aeg avada kinke. Enam
kui kindel voib oila, et kinkide seas on ka vana-
ema kootud kindad, miits, villased sokid v6i
sall. Kuna aga eelmisel aastal saadu oled juba

ammugi kaotanud kuskile tundmatusse kohta,
v6tad uue vastu suurima heameelega.

Samas ei ole joulude tdhendus kindlasti mitte
ainult liigsoomine ja kinkide saamine, vaid ka
perekonnaga kokkusaamine ja nendega koos
<kvaliteetaja> nautimine. <Kvaliteetaeg> on
see just sellepdrast, et t6endoliselt on koigil
inimestel sugulasi, kes peale teist tassi glogi
natuke liiga jutukaks ja avameelseks muutu-
vad ning seejuures dra ehmatavad sinu pruudi
voi peigmehe, kelle oled just perele niidata
toonud, justkui oleks tegemist mingi iiuasjaga.
Siinkohal tuleks aga meelde tuletada kli5eed
<Armastame inimesi just nende vigade pdrast>
ja koik andeks anda, kuna ega sugulasi ju siiski
valida ei saa.

Kui aga kogu see trall ldbi saab ja sa vana aas-
ta viimasel dol moodunud aastale tagasi motled
ja vaatad, leiad sa sealt nii m6ndagi, mida mee-
nutada. Leiad hetki, mis on sind onnelikuks
teinud ning hetki, mis on sind kurvastanud.
Inimesi, kes on sinu ellu lisandunud, ja inime-
si, kes on sealt lahkunud. Moni hetk enne uue
aasta algust ja traditsiooniliste tuhandeid ja

tuhandeid kroone maksvate ilutulestikuraket-
tidega kogu ndhtava taeva silmipimestavait
vdrviliseks tegemist, tunned sa aga, kuidas
tihistaevas ja lumesadu, mida oled soovinud
ja oodanud vdhemalt aastast 1996, kuna Eestis
ei saja kunagi lund siis kui vaja, sillutavad su
siidamesse ja hinge teed millelegi soojale. See
liihike onnehetk, mille oled unustanud ja unus-
tad ka niitrd terveks aastaks, aga annab sulle
teada, et oled jrirjekordse aasta ldbinud enam-
vdhem edukalt ning, et loppude l6puks kaalus
koik aasta jooksul toimunud hea selle halva
ikkagi iile. See teadmine soojendab mingil
veidral moei ka nende lugejate siidameid, kes
praegugi veel ei soovi voi suuda m6ista, millest
ma siin kirjutan. Aga drge heitke meelt, te tun-
detud, kunagi saabub ka teie jaoks see hetk!

Loodan. et tdna. 23. novembril maha sadanud
lumi on maas endiselt ka detsembrikuus ning
loodan, et selle puhta lumega alustate ka teie
m6ne aja pdrast saabuvat joulupuha ja uut aas-
tat uute koerustiikkidega, mis ka seda hiljem
saabuvat suurt pahandust vdhrt on :)
And rememb er - there is no place like home,
and home is where your heart is!



Sona vs rusikas

Helen

Karl Aas on poiss, kes piiiiab
tdhelepanu oma metalse
kohvriga. Kui kohver ise pii-
savalt tdhelepanu ei piitia,
siis teevad seda kohvri
ktiljes olevad tabalukud. Kui
ka sellest puudu jddb, siis
kindlasti mdrgatakse kohvri
ki.iljes olevaid silte (m6ned
ndited sellel 6ppeaastal
kohvri kiiljel olnud loo-
sungitest oleks <POMM!>,
<Ohtlikud jddtmed>, <Ka
poksija on vddrtus>, <Elagu
Rosenberg!> jms). Vahepeal
v6is teda kooli peal lra tun-
da tema B.A. soengu jiirgi
(seriaalist A-riihm), praegu
on tal peas lihtsalt hari. Iga
veidikese aja tagant tuleb
kooli oma hobist tingituna
ka sinis(t)e silma(de)ga.
Kuid tegelikult on ta viigagi
sobralik ja rahumeelne koo-
livend.

Riiflgi, kaua sa oled pok-
simisega tegelenud? Pok-
simisega olen tegelenud 7
aastat.
Miks sa hakkasid tegelema
sellega iildse? No asi on sel-
les, et isa pani mind maadle-
ma ja siis ema iitles, et mis
ma selle maadlemisega ikka
jaman ja pani mind pok-
sima. |a sealt algaski minu
poksimise karjiiiir.
Sulle meeldib see? Iah,
meeldib kiill. M6nusalt
maandab pingeid ja selline
hea, m6nus, rahulik spor-
diala.
Mis siiani su suurim saa-
vutus selles vallas? Ise ma
p ean suurimaks saavufu sgks

Eesti meistri tiitlit ja seda, et
ma olen kiiinud mitu korda
vdlismaal v6istlemas.
Aga mis on su suurim ees-
merk, mida sa tahaksid
saavutada poksis? Saavuta-
da mingi medalikoha Eu-
ro opa meistriv6istlustel.
Mis kaalukategooriasse sa
kuulud? Kuni 75-kiloste
poksijate kategooriasse.
On sellel mingi nimi ka?
... keskkaal, kui ma oigesti
mdletan.
Ma tean, et sa luuletad ka,
vaikselt sahtlisse v6i nii.
Palju sa sellega tegeled?
Luuletamine... see on liht-
salt hobi korras, et kui tuleb
mingi hea m6te v6i riim
siis ma panen selle kirja.
Utleme nii, et isale tegin
isadepdevaks tihe luuletuse.
Enam-vdhem oli.
Aga millega sa tegelikult
tulevikus tahaksid tegele-
da? Kelleks saada v6i mida
6ppima minna? Tegelikult
ma tahaks saada.. tiihendab,
elukutse peaks olema seotud
autodega. Aga tdpsemalt..
seda nditab aeg. Kas mingi
mi.iiija, kas mingi mehaanik
voi midagi sellist.
Mis on su lemmikauto
iildse? Kindlasti Hummef !
Mis on auto juures iili-
tiihtis omadus, mis peaks
kindlasti olemas olema?
V6imas mootor.
Mis on k6ige lahedam asi,
mis sa kunagi teinud oled?
(paus)... koige lahedam, see
on jzille suhteline m6iste.
Aga... (paus)
...no ma tean, et sa osalesid
n[iteks Red Bulli len-
nupiieval. Oli see sinu
jaoks lahe? Tegelikult seda

voibki jah.. mul ei tulnud
lihtsalt meelde. Tdnapdeva
maailm on nii kiire, et asjad
ununevad dra lihtsalt. Tule-
vad uued asjad peale ja va-
nad ununevad 6ra. Aga jah,
Red Bulli lennupd'ev, seda
v6ib nimetada kill iiheks
lahedamaks siindmuseks.
Kes on su lemmik6petaja?
Lemmik6petaja on Aita
Ottson.
Miks? Ta 6petab hdsti. Ta
tunneb oma eriala.
Aga lemmik6ppeaine?
Kindlasti... geograafia.
Miks? Sest see sai lZibi.
(naer)

Mis on su lemmiktsitaat?
Andmisr66m on k6ige suu-
rem r66m, eriti poksis.
Mis on su elus k6ige suu-
rem saavutus, mille iile
sa oled uhke? Selle tile, et
ma olen Reaalkoolis vastu
pidanud.
Kas sa tahad midagi iielda
veel oma kaasreaalikatele?
Emm.. rahvas, olge tervis-
like eluviisidega.
See on k6ik? See on koik.

Ait?ih!
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Ivan

Nii nagu on venelasi igal
pool, nii jiitkub ka see rubriik.
Tdnane esimene rubriigiktila-
l ine on Monika 12A klassist. Ta
tuli meie kooli 10. klassi Kuris-
tiku Gumnaasiumist. mis asub
Lasnamdel, kus Monika ka
elab. Ta rddgib meile, kuidas on
v6imalik Lasnamdel ellu jiiiida,
miks koerad on paremad kas-
sidest ning miks ei julgenud ta
vdiksena oues kdia.

Oled sa Reaalkooliga rahul?
lah, enam-viihem. OIen ktill
rahul.
Kui v6rrelda Reaalkooli sinu
vana kooliga, kumba pare-
maks pead?
Sa ei saa ju niimoodi kirsida.
Kui vorrelda m6nda konkreet-
set nditajat, siis saaks vastata.
Kuid tegelikult meeldivad
mulle m6lemad koolid, sest
loppude lopuks inimene har-
jub koigega.
Kas on siin koolis midagi sel-
list, mis on palju parem v6i
halvem? Muidugi on.
Niiiteks? (motleb kaua) nooo...
raske on niimoodi oelda. (in-
tervjuu katkeb Monika tele-
fonik6ne tottu. Paari minuti
piirast jiitkub.)

faroslavi lemmikOpetaja oli
Villu Raja, kas sinul on ka
keegi lemmik? fah, on kiill.
See on Kristi Koit.
Miks? Ta suhtub minusse
kui normaalsesse inimesesse
(naerab). Ta meeldib mulle
isegi mitte nii vdga 6petajana
vaid just  Kr is t ina -  n i i  noor  ja
hullult energiline.
Oled sa n6us vditega, et
Reaalkool on ilusate ja
tarkade poiste kool? Noo (teeb
kahtleva niio), ilus ja tark iihes?
Ei, tegelikult meil on palju ilu-
said ja tarku poisse, kuid eriti
palju on ilusaid.
Kaldume niiiid koolielust ee-
male. Kas sult ei ole keegi Las-
namdel tulnud raha kiisima?
Kusjuures mitte kunagi. Koik
kogu aeg rddgivad, et oi, Las-

namde - seal on nii hirmus.
Mitte midagi sellist. Tuleb vaid
teada kohti, kus tohib kiia,
kus mitte. Vabalt v6ib saada
ka kuskil Viimsis nurga taga
peksa. Asi on voib-olla ka sel-
les, et elan Lasnamde alguses
linnale ldhedal, ning sellest, mis
seal Taga-Lasnamdel toimub,
pole mul 6rna aimugi.
Mis rahvusest s6pru sul on
rohkem? Eestlasi kindlalt.
Venelastest ainult need, kes
eesti koolides kiiivad. Tegelikult
tuleb vrilja nii, et ma venelaste-
ga peaaegu tildse ei suhtle.

3anpe4errbHafl )Kr43Hb
Kas eestlaste ja venelaste
kditumises on mingit vahet?

fah, on killl. VOib oelda, et
venelastega tunnen end palju
vabamalt, kuid see ei tdhenda
ilmtingimata, et nad paremad
on. Eestlased on oma loomult
lihtsalt natuke kinnisemad.
Kas sul kodus lemmikloomi
on? Mul on neid tervelt kaks:
koer ja kass. Kusjuures armas-
tan rohkem koeri. Kasse ar-
mastan ka, kuid koer on ikka
inimese s6ber ning temast on
vdhemalt kasu ka. Kassid on
aga justkui diivanikaunistused.

Raudselt on sul pehmeid
mdngukoeri ka kodus. Iah,
kaks tirkki on voodis, kolmas
vedeleb kuskil. Ma olen iildse
pehemete minguasjade armas-
taja.
Milline sa viliksena olid?
Lapsep6lves olin ma vdike,
haibelik ning kartlik. Mind oli
v6imatu 6ue tirida. Kui teisi
lapsi oli v6imatu ouest tuppa
saada, siis minuga oli vastupidi.
Ma lihtsalt kartsin vdlja minna.
Kuid see ei tdhendanud, et ma
lugesin voi oppisin. Ma lihtsalt
istusin kodus ia ei kdinud vdl-
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jas. Mulle oli vdga raske uute
inimestega tutvumine. Aga see
oli minevikus.
Loodame, et see jddbki mine-
vikku. Sind ma aga tdnan.
Pole td.nu vddrt.

Selle numbri teine katsealune
on Helena, ka 12A klassist.
Ta on oppinud algklassides
vene koolis (kuigi tema klas-
sis 6petati koiki aineid peale
matemaatika ia vene keele eesti
keeles), kuid Reaalkooli tuli 7.
klassi Laagna Gtlmnaasiumist.
Kogu lapsepolve kdis ta korv-

pallitrennis, mille eelmine aas-
ta l6petas. Meile riirigib, miks
ta Lasnamdel kunagi huligaane
ei kohanud, miks tal vene koo-
lis l6bus polnud ning omaveid-
rast lapsepOlvemdnguasj ast.

Kas sulle Reaalkoolis meeldib
ning kas see on v6rreldatav su
eelmise kooliga? No rildiselt
meeldib ikka. Laagnas kdisin
ma ainult iihe aasta ning seal
oli mul kaks klassivenda. keda
mul ei 6nnestunudki n?iha. Nii
et mis seal ikka vorrelda.
Kui sa peaksid kellelegi soo-

vitama v6i reklaamima Reaal-
kooli, mida sa ennek6ike
r6hutaksid? R6hutaksin oma-
laadseid traditsioone ning
pidusid, mida teistes koolides
pole. Niiitaksin s6rmust v6ib-
olla. Ning minu arust ei seostu
Reaalkool i i ldse pingsa op-
pimisega. Mina nditeks klin
koolis niisama ning v6rreldes
p6hikooliga pole hinded
oluliselt muutunud.
Kas sa said Reaalkoolis kel-
legagi v?iga ldhedaseks v6i
tuttavaks? No ikka. Monikaga
sain tuttavaks niiteks (naerab).
Kui ta 10. klassis 1. septembril
klassi astus, siis oli tal vdga
kuri ndgu peas. /aroslavil oli ka
muideks.
Oled sa n6us vditega, et
Tallinna Reaalkool on ilusate
ja tarkade poiste kool? Ei noh,
ilusaid kutte on kii l l , aga ma ei
tea, kuiv6rd nad targad on.
Kas trennis k[imine segas
sinu puhul 6ppimist? Ei sega-
nud iildse. Ma pigem liiksin
sinna oma emotsioone vdlja
elama ning ndrve puhkama.
Selleks on fiirisiline pingutus
k6ige parem vahend. Kui ma
korvpall iga hiivasti jdtsin, is-
tusin kuu aega masenduses
ning ei suutnud millelegi
m6elda. Praegu tahaks kiill
tegelikult kuskil mdngida,
nditeks reedel kooli v6imlas,
kuid kahjuks sinna mind ei
lasta, sest seal mdngivad ainult
poisid.
Miks sa pooleli j?itsid?
(niiitab vigast sorme) Ma suu-
tsin iihte ja sama s6rme tihest
ja samast kohast 3 korda vi-
gastada. Niiiid ta ei liigu kor-
ralikult ka. Et siis tervislik
pohjus.
Kas sul Lasnamdel elamise
hetkel oli probleeme huli-
gaanidega? Ei olnud prob-
Ieeme. Lihtsalt tol hetkel Op-
pisid koik huligaanid minuga
iihes klassis. V6isin tunda end
kindlalt. (sambmoodi katkeb
intervjuu m6neks sekundiks
telefonik6ne t6ttu)
Olid viiiksena l6bus tiidruk?
Kust mina neid ammuseid
aega veel mdletama peaks. No

kindlasti olin tore, I6bus. Ning
viiljas kiiia ei kartnud.
Oppisid esimesest viienda
klassini vene koolis. On vene
ja eesti koolil suur vahe? No
ma ei tea. Vene koolis olin alg-
klassides, see on siiski teine
aeg. Mind kiusas seal tiidruk,
kes oli minust liihemat kasur.
Ta surus mind nurka ning pek-
sis. Pole just parim mdlestus.
Mis rahvusest s6pru on sul
rohkem? Ma pakuks, et poo-
leks. Ning venelastest on palju
neid, kes opivad eesti koolides.
Mis on kahe rahvuse vahe
sinu meelest? Noh, eestlased
on sellised kinnisemad ja ta-
gasihoidlikumad, nagu koik
rddgivad. Venelased karga-
vad kohe peale ning v6ivadki
riiiikima jiiiida.
Oli sul lapsep6lves m6ni lem-
mikmdnguasi? (motleb) Ma
toesti ei tea, kuidas seda asja
nimetada. See oli nagu nukk,
mis oli tdidetud mingite ki-
vikeste v6i liivaga. Tal olid ime-
likud kiied ja jalad, mida sai
er ineval t  krut t ida.  Seda mdn-
guasja sai laua ktlge panna nii
nagu hing soovis. Ning kiill ma
proovisin tihtpidi, siis teistpidi.
Igatahes tegevust jiitkus selle-
ga. Pdrast ma rebisin tal miitsi
peast. Ta muutus kiilakaks ja
ma viskasin selle minema.
Kas sul koduloomi on? Iah,
mul on kass. Tegelikult vaik-
sena ma kartsin loomi, kuid
siis mu vend vahetas kassi koe-
ra vastu ning oma kassi andis
meile. Algul ma vdga kartsin
teda. Niiridseks olen temaga
harjunud.
Kas tahaksidkuhugiteise koh-
ta elama minna? Uhel hetkel
mot len,  et  tahaks dra minna,
siis m6tlen iimber, siis tekib
jdlle soov elukohta vahetada.
Tegelikult mulle viiga pikki
plaane teha ei meeldigi nii et
ma ei tea, mis tulevik selles
suhtes toob.
Soovin siis sulle leida parim
elupaik ning tinan intervjuu
eest. Palun, palun.
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Kuna kool asu-
tati puhtjuhus-
likult Tallinna
kesklinna, on
koolis kdimine
enam kui mu-
gav.

ullnea. Ka

lumetormiga
ei ole puudu-
miseks mitte
mingisugust
pohjust

Autoga ning
bussiga saab
viiga h2isti ligi.
Koolibuss pea-
tub otse kooli-
maja vastas

Muidu on k6ik
OK, kuid autoga
on keeruline ligi
pddseda, kuna
Hariduse tdnav
on fhesuuna-
line

Asub Balti
jaama l6hedal,
tdnu sellele hea
tulla rongi oi
trolliga. Au-
toga ei ole aga
kesldinnas hea
liigelda.

Terve kooli peal
on kolm ttikki.

Nende olemaso-
lust ei ole 6pi-
lased teadlikud

Koridorides
puuduvad.

Pole. Selle
asemel on II
korrusel seinale
<Teadete tahvel>
projitseeritud.

Kidurad ja
vdhem kidurad
taimed ning
kunstitciod
seintel. Ning
otseloomulikult
m e i e k a l l i s
spordihoone
- see k6ikse suu-
rem iluvidin.

Kooli keskel
on aatrium,
mis meenutab
botaanikaaeda.
Palju taimi ning
voolav vesi.

Ptlsinud muutu-
matuna aastast
188  r .

Igal giimnasistil
eksisteerib kas
v6i vdike raas
siidametunnistust
ja kainet m6istust,
et mitte muutuda
patoloogiliseks
puudujaks.

Midagi erilist
ei ole. M6ned
karmid 6petajad
on, keda natuke
kardetakse

Socik on hea, juhul, kui
sa socima j6uad. Lindi-
susteem. Sorigivahe-
tund on 30 min.

<Giimnaasium sriob
kell 12:00!> See tdhen-
dab, et KUI pohikool
on mingi ime ldbi suut-
nud enda soogikorra
raames scioklasse lae-
kuda, siis VOIB-OLLA
lubatakse ka gtmnasis-
tid lounatama. Toidud
on keskpdrased ning
ruumi on minimaalselt.

Igal klassil oma laud.
Puhvetist toitu ostes
pole ruumi, kus seda
dra siiiia. Toidud ei
ole head, need on tihti
ktilmad ja saavad otsa.
So<imiseks ei ole eriti
aega. S<iogivahetund on
15 min.

Toidu kvaliteet on suur
miinus, toidu seest on
leitud ka juuksekar-
vu. Toit-otse-laulal
siisteem. Soogivahe-
tund on 15 min pikk.
Paljud v6tvad oma
toidu kaasa. Puhvetist
ostes ldheb toidu dra
s<iomisega kiireks.

Soogivahetund th.
Toimub vahetustega.
Eriklassidel on so<i-
givahetunnid eri
aegadel. Kandikute si.is-
teem. Toit normaalne.
V6ib osta pdeva praadi.
Makstakse spetsiaalse
kiipkaardiga.

Koolimaja on uhke
nii seest kui viiljast.
Samas arusaama-
tuks jiiiib, mis
kultuurihoone see
on, kust vdikesed
lapsed karja kaupa
vdlja jooksevad.

Ajalooliselt vana,
kuid h:isti restau-
reeritud, remon-
ditud ja tdnapdeva
vajadustele kohan-
datud.

Modernne, kuid
hubane. On nii
uut, kui ka vana

Vdike kool, kus
6pib 800 6pilast.
Oppetoo toimub
kahes majas.
Koolimajad on
ehitatud funkt-
sionalismi stiilis
ning on hubased.
Nii moneski klassis
on diivan.

Vanaaegne ja
ajalooline, hubane
ning mitte v6ga
suur. Hiljuti re-
monditud.

Hirmus palju.
neid ei mainil
Realist teab nt

Iga-aastane gi
siumi 6ppesiir
muutmine.

Jaanuari l. ko
on kunstinldz
mingi riiknin,
ri tutrrustateks
toitude jms. k
keele ja reaala
kus v6ib suval
esitatud kiisin
vastamise eesl
saada.

Igal kooliaastr
koolilist testi.
kunstitest seir
reprode kohta
kevadel toimu
teemad on tar,
mtitoloogial p

foulukuu viin
piievadel on j(
T[lu annetata
Lastekodule.

Igal aastal toir
konkurss. Kel
grandioossne

TR juhuslik Kujud kooli
kiilastaja voib peal,4. korruse
kooli segi ajada maalid.
Euronicsi kau-
plusega.
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M6lemas kooli-
majas on seintel
reproduktsioo-
nid kuulsate
kunstnike pari-
matest toodest.
Lisaks on veel
m6ned skulp-
tuurid.

Purskkaev, maal-
id. Gustav Adolfi
bust. Sook-
Ias tihtipeale
andeka opilase
isikunditus.Hoo-
vis skulptuur
<Ingel>

Kord on karm.
Puudumist6endit
n6utakse isegi
iiksikust tunnist
puudumise eest.
TPL-i opilase riie-
tus on igapdevaselt
kl.assikaliselt
elegantne, sinised
teksased pole
lubatud

Riietumise
kohta rangeid
reegleid pole.

fiilgitakse 6pilaste
kooliskiiimist ja
puudumisi.

*LCD-telerid on vaieldamatult iga kooli koige olulisem osa



sioonid Rebaste
retsimine

Kool iarmasta-
tuim 6petaja

Na is - ja  mees-
opetajate arv

I nterneti kesk-
konnad

Kool i  pindala Opi laste vi i l imus

iiin kohal
;, kuna iga
:d isegi.

mnaa-
:eemide

linridalal
. Stiiliks on
selle kultuu-
: ndidendite,
udu. Inglise
nete pievad,
sel hetkel
usele oigesti
auhinda

on 3 iile-
iiigisel on
:el olevate
Talvel ja
rate testide
rliselt
thinevad.
mtel kooli-
ulukohvik.
:se Tallinna

rub moe-
rdei on
(evadball.

Kunstiajaloo ja
kirjanduse tunni
ristsugutis. KOIK
oli dra keelatud,
igavusest v6is
iseendal veene
niisima hakata.
(sellele kilsimusele
vastanud isik ei
ole vist asjadega
kursis - toimetus)

Vaatamata
juhtkonna kar-
tustele ei koori-
tud mitte iihtegi
rebast alasti ega
valatud ma-
joneesiga fle.
Vastupidi,
juhtkonnal niihiti
hambaharjadega
jalanoud liiikima.

Kestis 3 pdeva.
Selle aja jooksul
ldbiti takisturadu,
sdodi igasuguseid
p6nevaid asju,
kiiidi linna peal
Idllamas ning vii-
di ldbi erinevaid
tseremooniaid.

Retsimine toimub
tihel piieval kooli
staadionil. Reegel
on, et keegi ei tohi
viga saada ja kogu
tegevus peab
jziiima inimlikuks.
Muu oleneb juba
12. klassist

Viiga hull. Igal
pdeval oli oma
riietumisteema.
Sellest mitte
osav6tmine t6i
kaasa karistuse.
Reedel pidid
rebased ldbi
erinevad proovile
paneku ruumid.

Kindlasti keemia
opetaja Andrus
Kangro. Vdhemalt
selle pohjal, kui
palju temast rddgi-
takse, v6iks seda
kiill arvata.

Igal lennul on
omad lemmikud.
Harilikult jiirivad
k6igi k6ige suure-
mad lemmikud
opetajatepdeval
k6ige armutuma
jiiljendamise oh-
vriteks.

Arvutiopetaja
Siim. Muhe ning
abivalmis mees,
kes kooli peal
tervitab opilasi
ning on tildse tore
ja sobralik

Ajaloo opetaja
Karin Lippus. Nal-
jakad tunnid ning
ta ei suru ennast
peale nendele, kes
ajaloost ei huvitu.

Kooli pindala
ja ruumala on
omavahel
pciordarvud.

Pidevas k6iku-
mises, s6ltu-
valt suhetest
Tallinna Lin-
navalitsusega.

Keegi ei tea.

Tdpselt ei tea.
Koolil on 2
maja ja vriike
staadion.
Gtimnaasiumi
koolimajal on 4
korrust.

On selliseid, keda
v6ib lausa Soti
klubi liikmeteks pi-
dada oma snoobliku
vdlimuse tottu. Teine
ddrmus on jiille lahe-
dad jalgpallurid oma
<stiiliga>. Uldpilt on
silmale hea vaadata.

99o/o I-IY klassidest
kannab briti riigilipu
vdrvides koolivormi.
Alates viiendast
klassist langeb kooli-
vormi populaarsus
kolinaga. Pohikool on
omaette karvaste ja
suleliste ooper. Giim-
naasium kiiib riides
lihtsalt ja viisakalt.

Tdiesti keskpdrased.
Pohikoolis on emosid
ja tibisid.

Boheemlasliku
vdlimusega inimesed.

Enamasti hoolit-
setud, vdlimusele
pannakse r6hku. On
ka, emosid, stiiliven-
dasid, megabeibesid
ning <karma> ttitip,
kuid viihe.

Voiks oelda, et
v6rdselt.

Nais6petajaid
tunduvalt enam
kui mees6peta-
jaid. Samas on
gtimnaasiumis
6petajate sooline
koosseis suh-
teliselt v6rdne.
Algkool peab lep-
pima iiksluisema
kontingendiga.

9 meesopetajat,
kokku on 84 ope-
tajat. Keskmiselt
siis 8,3 naist iihe
mehe kohta.

Enamik mees-
6petajad on
prantsuse keele
opetajad, rohkem
polegi eriti.

Meesopetajaid
on ainult kiimne
kandis.

Reaalkool teeb sil-
mad ette suuremale
osale koolidele kuna
meie internetikesk-
konnad on heas
tciokorras ja opilased
on need hdsti omaks
v6tnud. Nziiteks
ilmajaam, Moodle ja
Ekool.

Tikope - interneti-
keskkond 6ppe-
materjalide tiles-
riputamiseks,
kodutocide esita-
miseks ja interak-
tiivseks suhtlemiseks
klassijuhendajatega.

Koolil on oma blogi.
w.w.w.2lkool.blogs-
pot.com
Samuti on kaks
internetikeskkonda
(umbes nagu mood-
le meil)

Puuduvad. M6nes
klassis on olemas
wifi. EKOOLI EI
OLE.

Veebilehekiilgi on
ainete kaupa. Mitmel
opetajal on omad
internetilehekiilj ed,
kuhu pannakse
iiles 6ppematerjal.
Olemas on ka Orkuti
community.

Ajaloo Inna
Grauziniene. Ta on
tore ja heasiidam-
lik opetaja, kes
6pilased oma
tunnis kuulama
paneb.

Kooli territoo-
rium on vdike
(6piiaste arr,l
kohta). on
Suur maja, see
on iihendatud
Vdikese majaga,
nende vahel on
sisterhood.
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grupp,kes ostab mitu piletit
korraga. Pean isegi t6dema,
et minu jaoks on see esma-
kordne kogemus minna
POFFile, ja ka minu perele.

Minu esmakordne kogemus
filmifestivaliga oli m6ned
aastad tagasi, kui kdisin veel
pohikoolis 6petaja Marika
Tendermanni klassis. Tema
algatusel sai kdidud noor-
tefilmifestivalil, mille filme
tookord ndidati Nuku-
teatris. Filmi nime enam
kahjuks ei mdleta ning si-
sugi on ebatdpselt meeles,
kuid mdletan, et tegevus
kdis noorte poiste timber,
kes tahtsid minna talvisele
suusareisile Slovakkiasse,
kuid selleks pidid nad ise
raha teenima. Ei ole enam
selleski kindel, kuid filmi
Iopuks t6usis terve saalitiis
i4-aastaseid lapsi ptisti, kes
plaksutasid minuteid, peas
vaimustunud ndod. Kui aga
saali astus sisse iiks peatege-
lasi, kes oli spetsiaalselt
kohale kutsutud, ei olnud
vaimustusel piire. Too hetk

Vel lo Si l lam -  kool i -
vend, fotograaf ja
heategija

Kui rjeldakse, et heal lapsel
on mitu nime, siis v6ib sama
oelda ka inimese kohta.
Voib-olla mdletate veel kooli
siinnipdeva aktust. Lisaks
direktori konele. kiitustele
ja tordisoomisele anti vdlja
ka selleaastane Vello Sillami
fondi stipendium. Fondi ees-
mdrgiks on toetada vzihekind-
lustatud hea oppeedukusega
Tallinna Reaalkooli opilasi.

Kuid kust tuli fondi loom-
ise idee?Vello Sillam on ise
oppinud Aaspere valla alg-
koolis ja hiljem Reaalkoolis.
Saatuse tahtel lopetas ta 60.

on vaimusilmas olnud
aastaid ja iga kord just siis,
kui tulemas on jdrjekordne
POFF, kuid kordagi pole ma
sinna veel joudnud.

Pohjus iisna lihtne - ma ei
suuda vaadata no vddrt-
filme. Usun, et ei ole ainuke,
kes on langenud Hollywoo-
di filmide l6ksu. Minu jaoks
on vddrtfilmid brutaalsed,
mis toovad reaalsuse liiga
iikiliselt meieni. Voib-olla
on asi olnud ka nooruses,
voib- olla milleski muus.

See aasta aga v6tsin en-
nast kokku ning saigi paari
kiassioega seistud Viru kes-
kuse POFFi leti juures, ostes
pileteid <|ust Filmi> filmile.
Meie valitud filmi teemaks
on lapss6durid Sierra Leone
konfliktis, ning olin stgavalt
ullatunud, kui leidsin sellise
teema noortefilmifestivali
programmist. Olgem au-
sad, enamus, mis ndida-
takse noortefilmifestivali
programmides, on lihtsalt
noorteprobleemid.

Iennu asemel 61. Reaalkoolist
on tal vlga palju hiiid mdles-
tusi ja uskumatuid lugusid.
Kuid miks ikkagi fond? Olles
ise lastekodulaps, teab Vello,
mida tdhendab tootegemine
kooli k6rvalt. Ometi oskas
ta juba kooli ajal ennast foto-
graafiaga tegeledes elatada ja
katta opinguteks vajamine-
vad kulutused. Huvitava
elukiiiguga mees on pddsenud
Siberist, olnud m6isaomanik
ja palju muudki. fust Aaspere
m6isa miiiigist saadud ra-
haga loodi 26.jaanuar 2005
eelnimetutud fond. Reaal-
kool on Vellot vriga palju aid-
anud ja ta leidis, et niirid on
aeg natuke tagasi anda.

Meid v6ttis letis vastu kol-
mekiimnendates naiste-
rahvas, kellel oli mahaku-
luv roosa juuksevdrv ning
kirevad ehted. Ta oli vdga
asjalik ning sama asjalikult
valis ta meile ka kohad, li-
sades: <Ma panen samad
kohad teile, kus ma ise is-
tuksin.> 20 minuti pirast
letist eemaldudes m6tlesin:
<Noh, tehtud ta ongi.> Ka
praegugi veel, vaadates iile
oma valitud filmi treilerit.
m6tlen, kas see oli hea idee?
Kas ma suudan selle filmi
lopuni vaadata? Loodan
jdrgmine neljapdev murda
enda Hollywoodi filmi klu-
bi staatuse ning saada osa
POFFi fdnnide kultusest.
Samuti loodan, et ka teised
minu sarnased reaalikad
annavad jiirgmistel aastatel
POFFile v6imaluse ennast
ndidata ning tulevikus kas-
vab POFFi kultus veelgi,
murdes maha m6ttetu si-
suga ameerika filmide raja-
tud miiiiri.

Tee POFFile

Carolin

Algamas on 12. Pime-
date Oode Filmi Festival.
Sattudes Eesti Pdevalehe
ja Postimehe artiklitele,
ndeme igast kiil jest meie
poole sadamas kiidusonu
selleaastase POFFi kohta.
Kord oeldakse, et parimad
filmid, parim programm,
andekaimate poolt tehtud
filmid, kuid kui paljud toes-
ti khivad neid vaatamas?
|ah, vaatajate arv t6esti
on suur, kuid kui suur osa
Eesti rahvast siiski tiLtleb dra
Coca-Cola Plazas ndidata-
vatest Holly.woodi filmidest
ning CCP maja mugavust-
est (ka seal ndidatakse paari
filmi, kuid see on ka koik)?
Kui paljud neist on nous is-
tuma vanas, luitunud ning
oma aja ira elanud Kos-
moses? Vastus - mitte eriti
paljud. Enamik, kes ikkagi
kdivad, on teatud vaatajate



Mustade
inimeste
v5lim55 raja
Eva-Merike

Uhel pdeval m6ni nddal ta-
gasi istusin ma sooklas. Mitte
et selles midagi isedralikku
oleks. lmelik oli hoopis see,
et tavalise kandikutega piki
pead saamise eest poikle-
mise asemel tuli hoopis kee-
gi ja kiikitas mu korvale ja
iitles, et oleks pdris lahe kui
ma midagi kirjutaks emode
ja veel jumal teab kelle koh-
ta, no ise tead, eks. Ja siin
siis ongi see iillitis. Lugege
ja oppige selgeks, segaduste
vdltimiseks.

Emo, kdd"natakse emo, emo,
emo(t)

V?ilimus: Must. Kannab kit-
said riideid. Triibud, tdpid,
ruudud ja muud mustrid.
Pisut erksamaid vdrve siin ja
seal. falanoudest kannavad
ketse, slippe, skeite. Lisaks
palju musta meiki ndos. Li-
saks k6igele on palju juuk-
seid ndo ees, nn. emotukk
(kuidas koik teavad, mis see
on?). Muidugi on see vaid
stereotriiip, nad voivad sel-
Iest vdga palju erineda, kuid
mingi iilevaate see annab.

Vdlimuse ja muusika-
maitse jtirgi saab neid li-
igitada kolmeks: wannabed,
scenesterid ia emo kid'id.

Wannabe on see, kes ei tea
antud asjast mitte midagi,
kuulab Tokio Hoteli, Bed-
wettersit jms bdnde, mida
keskmine inimene liigitab
emoks. Kui temalt kiisida,
kes [a on, vastaks ta room-
salt nMa ei ole emo.> Sce-
nester on see, kes kuulab
enamasti fashioncore'i, kaib
riietustrendidega kaasas,
kuigi omal moel, ning teab,
millega ta seotud on. Emo
kid on koige teadlikum sel-
lest, mida kuulab, teda ei ole
voimalik otseselt liigitada
kuhugi vdlimuse alusel,
kuna teab, et vdlimus ei ole
see, mis loeb.

Iseloom: Nutune, loikuv?
Lopetage dra, unustage koik
stereotiiiibid, see on lihtsalt
mingi kummaline leiutis,
millega kedagi seostatakse.
Tegelikult v6ivad nad olla
tikskoik millise iseloomuga
ning ndhtavasti naeravad

nad palju rohkem kui nuta-
vad. Koik inimesed on ju
aeg-ajalt kurvad. Kuid stiili
enda iseloom on ktill pisut
melanhoolne ja ka veidi
enda suhtes destruktiivne.
Muusika: Tokio Hotel? Ei.
Bedwetters? Ei! My Chemi-
cal Romance? Samuti mitte.
Mingit osa sellest muusikast
kuulates tundub nagu oleks
keegi inkvisitsioonikohtu
piinapingis, saadetuna sel-
lest, mis kitarridelt ja trum-
midelt vihegi on voimalik
vrilja pigistada. Teist osa
kuulates tuleb tunne, et see,
kes laulab on koigi poolt
maha jdetud ja kogu maail-
ma mure ja hrida on tema
olgadel. Taust on ka mdrksa
meloodilisem, kui eelpool-
mainitul.

Stiilidest kuuluvad emo
alla: post-hardcore, in-
die emo (niiidseks viilja
surnud), screamo, metal-

core, mathcore, deathcore
(viimased kaks on nendele
eelneva alaliigid), emo-
core (k6ige esimene emo,
ka surnud), nintendocore
(vaieldakse, kas on tegelikult
olemas v6i mitte), grindcore
ja rapcore. Lisaks on olemas
teistest veidi erinev fashion-
core, mis ei ole eraldi stiil,
vaid millega nimetatakse
neid bdnde, mida kuulavad
scenesterid.

Ajalugu: Kunagi ammu-
ammu, aastal 1985. tuli ka-
hel punk-maailmas iisna
populaarsel ttiiibil, McKayel
ja Picciotol, isu midagi uut
teha. Nii siindiski kaks bdn-
di: Embraced ja Rites Of
Spring, milledega pandi alus
emostiilile, mis on hardcore
pungi jiireltulija.

Pdrisemo suri 1994, kui
ldks laiali Hoover. Praegusel
hetkel on emo kolmas laine,
mis algas |immy Eat Worldi
albumi Bleed American il-
mumise ja projekti Dash-
board Confessional alus-
tamisega.

Tutvumiseks kuula: Rites
Of Spring ja Embraced,
kui algatajad, Circle Takes
The Square, kui uks vdhe-
seid kolmanda laine bdnde,
milles on natuke alles origi-
naalset emo. Kui tahad kuul-
da midagi karmi, siis lob
For A Cowboy. Caliban ja
The Chariot; kuid kui hullu
ldrmi ei kannata, siis Fu-
neral For A Friend, limmy
Eat World v6i From First To
Last on parajad. Kuid kui
on tahtmine kuulda midagi
kummalist, siis Dungeon
Elite [**], Anal Cunt (eriti
album 5643 Song EB millel
ongi 5643 lugu.). Eestis on
emobdnd nditeks NMR voi
Still Haunts Me.

]irgmises lehes jdrgmised
stiilid
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Seekordne Tdhtede s6da toimus meie kooli kolme armastatud bioloogiaopetaja vahel: Andres Raa, Gunnar
Polma ja Erkki Otsman. Kiisimused olid omamoodi piihklid, seega tuli isnagi huvitavaid vastuseid.

1. Kui kaua kestis 1O0-aastane soda?
2. Missugune hobune ndeb taha sama hlsti kui ette?
3. Mitu jalga on sajajalgsel?
4. Mida teeb kurg, kui ta seisab iihel jalal?
5. Milline loom Punases meres on krokodillidega t6sise <s6ja> maha pidanud ja v6itjana vlljunud?
6. Mitu kilomeetrit on Ttirgi pealinnast Ankarasse?
7. Mitme protsendi v6rra erineb inimese genoomi mittekorduva DNA nukleotiidide jlrjestus giboni omast?
8. Miks kass k6nnib tile tee?

Erkki Otsman

l. 100 aastat
2. Pime hobune
3. Kindlalt paaris arv, 30-80
4. Puhkab
5. Ei tea
6 .0km
7.2o/o
8. Demonstreerib

Punkte:4

Gunnar Polma

l. 98 aastat
2. Merihobune
3 .45
4. Plagistab nokka
5. Kaielott
6 .0  km
7. I,2o/o
8. Ei oska lennata

Punkte:2

Andres Raa

1. 100 aastat
2.Trooja hobune
3. Alla 1000
4. Mediteerib
5. Ei tea
6 .0  km
7.3o/o
8. Kaib kogu aeg omapead

Punkte:2

Oiged vastused:
1. 116aastat 2.Pimehobune,kaTroojahobuneonpime 3.62jalga(onka tT6jalagali ike)  .Hoiabteist
jalga iileval, puhkab teist jalga 5. Delfiinid 6. 0 km, Ankara ongi pealinn 7. S,Lo/o 8. Variante on mitu:
tahab saada teisele poole teed v6i tee alt ei saa. Kuid samas sobib ka vastus, et ta peab kdndima iile tee,
sest lennata ei oska.
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Aita tdheni jouda!
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0petajate ritlused
jdrvela:
<S**u pihku, prill!>
<Kalder, dra topi talle keelt k6rva!>
<Tere hommikust, tobutrillad, ma olen teid igat-
senud.>
oMis heliseb? Miks heliseb? Pange see kohe
kinni!>

Tendermann: <Mida vdhem sa opid, seda roh-
kem pead sa kodus oppima.>

Mart Kuurme: <Meil on kolm aega - Reaali aeg,
Elisa aeg ja pdikeseaeg.>

Tairi homoerootilise vaasimaali kohta: <Tun-
dub, et neil meeste6htutel juhtus nii m6ndagi>
Tairi: <fa siin n6eme me jumalanna Herat dil-
doga tantsimas. Ka neile meeldisid dildod nagu
teile.>

Tairi nditab klassile tood.
Eerik <Oh, fuck me!>
Tairi: <You wishl>

Mals: <Ma saan aru, et kogu teie olemus jookseb
praegu trepist alla soogivahetundi, aga oodake
veel m6ni minut.>
Mals: <Teie 6petamine on nagu pissimine vastu
tuult.) (l0b klassi kohta)

Silvia Mumma: uArge lootkegi, et te must lahti
saate. Ma ei ldhe niipea pensionile. Kui te tahate
siiski must lahti saada, vahetage kooli!>

Polma: <Tere, diploidne!>

Reimann: <Ma ei taha teid oma matustel
nana l  D

Helen Kaasik <L6pmatusest ei saa lahutada lop-
matust, sest l6pmatus on l6pmatusest suurem)

Matthew Talboo: <How is monster in estoni-
an?>
vastus klassist: <Ameeriklane>
Matthew (irooniaga): (HA..HA..HA>>

Heli Ahuna: <Kord saadab jumal Messiase>
Klassist: nKord saadab jumal smsi>

Ahuna: <Miks teil nii palju puudujaid on?,
Klass: <8. tund>

Ahuna: <Kes on kcister?o
Eerik: <Kas ta on nagu Polma?,
Ahuna: <Ei, ta on nagu Veiko.>

Ahuna: "Kirjutage mida iganes"
Eerik kirjutab ja veerib samal ajal: <M-i-d-a
i-g-a-n-e-s.>
(Ahuna itsitab)
Eerik <fESS!MA SAIN TEID NAERMA.)

Eerik, olles hinganud minuti kilekotti: nMul sai
6hk otsa.>
Otsman: <Oota, natu, natu...)

Villu hilinejale: <Tund algab 40.,
Freed: <Ma arvasin, et biolooqia on.,
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Reaali Poiss onnitleb:

Aita Ottson

lne 
Saal

Ioomas Ioomra
Tairi Tamme-Amjirv
Piret Karu
Anu M6ttus
Erkki Otsman
Reet Libe
Mai Gross
Andrus Kangro
Anu Ermann
Mart Kuurme
Kai Anier
Kaie Saar

li.'november
12. november
14. november
20, november
7i. nnvr ber
28, november
1- detsember
2, detsember
3. detsember
9, detsember i

10, detsembef
ll,,detsember
15. detsember
23. detsernber

peatoimetaja Matleen Makko 12c
toimetus Erik M6lder !2c,Laura Limperk 12c, Helen Eero L2c, Hanna-Marleen Pen-

no 12c, lvan $pol 12c, tuleiili tuuk 10i; Kati Pino, Anne.Liis Volnrer l1b
kii l jendus AgnesRatasl2a
fotograaf Andres Raudjalg 12a
aitdh Carolin Laubre IOa; Eva'Merike Aasa L2b l

Reaali Poiss ilmub iga kuu mahus &16 lk ja on tasuta.
rp.real.edu.ee
reaali.poiss@real.ed u.ee
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