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Uudised

2.-5. juulil toimus 
Tallinna lauluvälja-

kul ja Kalevi staadionil 
üldlaulu- ja tantsupidu, 
millest kujunes oodatult 
suve suursündmus. Nii 
lauljaid, kelle hulgas oli 
ka Reaali mudilas-, laste- 
ja segakoor, tantsijaid, 
nende seas jalga keeru-
tamas mitmeid realiste, 
kui ka pealtvaatajaid oli 
kokku tulnud igast Ees-
timaa ja ka maailma nur-
gast nii palju, et lauljad 
ei mahtunud hästi laulu-

ÜhesHingamine ja 
Meri

Nagu ikka, olid meie 
kooli õpilased ääre-

tult tublid ka 2008/2009 
õppeaasta olümpiaadi-
del. Kuidas siis teisiti 
tõlgendada suurepära-
seid tulemusi bioloo-
gias, füüsikas, geograa-
fi as, informaati-
kas, lingvistikas, kee-
mias, loodusteadustes 
ja matemaatikas. Nõnda 
arvab ka Tallinna Hari-
dusamet, kes tunnis tas 
Reaalkooli parimaks 
Tallinna kooliks 2008.-
2009. õppeaasta olüm-
piaadidel. Lisaks teenis 
Reaal tunnustuse välja 
ka kategoorias „Inno-
vaatiline tegu” R-õppe ja 
Realica ainekavade koos-
tamise ja rakendamise 
ning Tallinna koolinoorte 
meistrivõistlustel koolide 
arvestuses II koha saa-
vutamise eest.

Tunnustus Tallinna 
Haridusametilt

Iga tubli reaalikas teab, et eelmise õppeaasta lõpus 
toimusid Reaali staadionil arheoloogilised eelkae-

vamised. Välja jõuti keskaegse  kultuurikihini, kust 
leiti vallikraavi välimise kalda toetusmüür.

Arheoloogilised väljakaevamised

kaare alla ära ja pealtvaatajatelgi jäi ruumi natukene 
väheseks. Aga nagu õiged eestlased ikka, ei teinud 
meie pidutsejad kodumaa ilmataadi muutlikust tujust 
välja. Lauldi, tantsiti ning elati kaasa kogu hingest. 
Sellise suurepärase meeleoluga jääme ootama 2011. 
aastat!  

Kooli algus on ena-
musele meist üks 

paras peavalu: peab vara-
kult ärkama, õigeks ajaks 
veel kooli jõudma ning 
siis veel ka tunnis istuma. 
Kuid tahaksin rõhutada, 
et aeg on kallis ja seda on 
vähe nagu kõiki tähtsaid 
asju meie elus. Isegi kui see 
tundub hetkel tobe, tuleb 
väärtustada oma aega siin 
koolimajas, sest miski pole 
igavene. 9 kuu pärast astub 
siit koolimajast igaveseks 
välja uus, värske, innovaa-
tiline ning tarkusi täis tuubi-
tud 125. lend. 
Kool pole ainult õppi-

mise koht ning paratama-
tult saab sellest meie teine 
kodu, tahame me seda või 
mitte. Teades, et peame 
veetma siin, teises kodus, 
veel kuid, isegi aastaid, tu-
leks asju võtta optimist-
likult ning vaat et isegi roo-
sade prillidega. September 
on ju siiski täis uudsust 
ning värskelt laetud patare-
isid- meie suhtumine kooli-
töösse on kõrgelennuline 
ning peaaegu täitmatu.
Ka meie käesolev leht on 

optimistlikus võtmes ning 
vaatab tulevikku, koolist 
välja ja käsitleb kogu 
ühiskonna probleeme. 
Kindlasti on majanduse 
ebastabiilsus meid kõiki 
kuidagi mõjutanud, kuid 
siiski kordaksin – miski 
pole igavene. Kui juba tun-
dub, et me ei näegi tunneli 
lõpus valgust ning rong on 
iga hetk rööbastelt maha 
jooksmas –  ärge lööge põn-
nama! Raskused on ületa-
miseks, nagu ütleb minu 
pinginaaber matemaatika 
tundides ning ärgem va-
jugem juba kooli esimestel 
nädalatel kooli-väsimusse. 
Üks kõikide, kõik ühe eest!
Roosade prillidega, 
Carolin
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Uudised
Vello Sillami stipendium

Anni Müüripeal
11C

Lõpuks ometi saaks 
kõik plaanid täide 

viia. Kindlasti ostaks 
pulsikella GPS-sead-
mega, korraliku fi r-
maülikonna, sõidaks 
kordki elus Las Vegas-
esse või paneks end 
kirja sukeldumiskur-
susele. Kui kogumis-

kast silma jääb, an-
netaks ilmselt mõnele 
lasteaiale või kodutute 
loomade varjupaigale 
natuke rohkem kui 
tavaliselt. 
Hoopis üllamalt mõ-

tles ja tegutses Vello 
Sillam.
2000. aastal os-

tis ta Aaspere mõisa 
100 000 krooni eest. 
Lapsepõlves käis ta 
samas mõisas tegut-
senud lasteaias. Par-
aku osutusid muin-

suskaitse nõudmised 
liiga keerukateks ning 
tal ei õnnestunud oma 
ideid ellu viia. 2003. 
aastal müüs Vello Sil-
lam mõisa 3 miljoniga 
maha. 

Äkitselt tekkinud 
vaba rahaga 

tahtis ta midagi teha 
oma kalli kooli heaks. 
Nõnda sündis Vello 
Sillami fond, tänu mil-

lele on 6 (peatselt 7) 
töökat ja eeskujulikku 
õpilast stipendiumi 
saanud, kuid see ei ole 
ainuke tema heategu.
Eelmisel aastal kooli 

sünnipäeval anti Vel-
lo Sillamile 2b klassi 
poolt isemeisterdatud 
siil. Ta oli sellest väga 
liigatud ning mõne aja 
pärast tuli ta, kommi-
karp kaenlas, lastele 
külla. Seda kohtumist 
meenutades muutub 
Vello Sillami olem-

ine rõõmsaks ning ta 
näole ilmub südam-
lik, kõrvuni naeratus: 
„Ma leidsin nendega 
kohe ühise keele.“ 
Külaskäigu lõppedes 
kinkis ta klassile kaks 
viiesajast ning soovis, 
et lapsed midagi vah-
vat koos ette võtaks. 
2b klass käis Porkuni 
paekivi muuseumis 
ning Kadrioru pargis 
koos lastevanematega 
piknikul.

Kahju on kuulda, 
et mitte ükski 

realist ei ole temast 
seni uurimustööd 
teinud. 10. klassi Re-
alica kursusel räägi-
vad ajalooõpetajad 
ilmselt igale klassile, 
kuidas realistid suh-
tusid Reaali Poisi kuju 
eemaldamisse ning 
aknast miilitsaid  tin-
dipottidega loopisid. 
Vello Sillam oli üks 
nendest, kes praeguse 
bioloogia klassi kõrval 
olevast koridori aknast 
meelt avaldas. „Mina 
olin võrreldes teistega 
vilets mees, ma viska-
sin ainult enda tindi-
poti. Mõni korjas terve 
pingirea tindipotid 
ning sihtis aknast väl-
ja,“ naljatleb Sillam. 

Andi Kipper (stipendiu-
misaaja aastal 2006):

„Kuna mu isa tollal ei 
töötanud ning mu ema 

oli lasteaiaõpetaja, oli pere 
majanduslik olukord väga 
raske. Ilma stipendiumita 
oleksin pidanud tollal koo-
li kõrval töölkäimist jätka-
ma (suvel olin kohvikus 
töötanud) ning koolile ja 
keemiale oleks seetõttu 
vähem aega jäänud.

Üks osa rahast läks 
enda esmatarbekau-

padele ning teisega toetasin 
perekonda. Lõpetasin kes-
kkooli heade tulemustega 
ning mul jäi piisavalt aega 
keemiaga tegelemiseks 
ning ma saavutasin rah-
vusvahelisel keemiaolüm-
piaadil hõbemedali.”

Susanne Onoper 3b:

„Meie klass kohtus Vello Sillamiga 2008. a sep-
tembris kooli sünnipäeval. Ta rääkis meile 

oma lapsepõlvest ja sellest, kui see kool oli veel 
poistekool. Me kinkisime talle kogu klassi poolt 
ühe väikese siili ja mina andsin selle üle. Tema 
kinkis meie klassile 100 krooni.”

Samuti on tal hea meel, 
et ta Reaalkoolis saksa 
keelt õppis, tänu sell-
ele põgenes ta Saksa 
vangilaagrist koos veel 
viie inimesega. 
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Arvamus

Kati Pino
12A

Vandenõuteooriad 
on alati inimestele 

meeldinud- kes meist 
ei oleks kuulnud, et 
Elvis, Michael Jackson 
ja lumeinimene elavad 
kõik koos ühes kauges 
kohas rõõmsa pere-
konnana. Prooviks ka 
seda mittetoitvat tööd 
ja keerutaks natuke 
vandenõuteooriaid üles 
lähenevate valimiste ja 
nende reklaamide osas.
Kas Keskerakonnal 

ja Reformierakonnal 
oli palgatud sama rek-
laamifi rma, et nende 
reklaamid nii sar-
nased olid?  Kui vaa-
data mööda erinevatest 
lööklausetest ja teistest 
nimedest, on plakatid ju 
sarnased: 
v a l g e 
taust, üks 
või kaks 
nägu ja 
lause peal. 
Ehk on 
reklaami-
f i r m a d 
küll erine-
vad, aga 
d i s a i n e r 
ü h i n e ? 
Eriti sü-
g a v u t i 
kaldudes, 

ega  see hoopiski taot-
luslik polnud? Petta ini-
mesi lihtsa trikiga, et ae-
taks segamini, kes, kus ja 
millise reklaamiga end  
promos? 

Kas teistel erakondadel 
pole reklaamiks raha?  
 Seda, miks teised 
erakonnad välirek-
laamimise võimalust ei 

kasutanud, võiks kõige 
lihtsamalt põhjendada 
kõikjal lausa lemmik-
loomastaatusesse tõus-
nud majanduskriisi ehk 

hellitavalt Masuga.
 Äkki on neil põhimõt-

ted, mis ei lubanud 
reklaami teha?  
Nimelt on suured vä-

Valimisreklaamide vandenõuteooriaid

lireklaamid tehtud PVC-
st, mis on loodusele 
kahjulik materjal ja ro-
helised ei tohiks ju teha
 midagi, mis on ebaro-

heline. Samas aga 
jätkavad nad oma 
ajalehe väljaand-
mist ja ka levita-
mist.
Kas on oluline 

olla popp ja 
noortepärane? 
Möödunud Euroopa 
Parlamendi va-lim-
istest teame, et poli-
itbroilerite ja peib-
utuspartide vastu 
võidelnud Indrek 

Tarand tegi endale 

reklaami küllaltki poppi 
ja noortepärast väljundit 
kasutades - nimelt jook-
sid tema reklaamid ki-
nos. Praegu aga võisime 
näha Viru Keskuse nur-
ga peal asuvas reklaam-
tahvlil Taira Aasa rek-
laame. Viru Keskus ei 
ole ehk nii popp valimis-
ealiste seas, aga ehk toob 
see talle rohkem edu 
kui eelmistel valimistel. 

... Indrek Tarand oma 
kinosjooksvate reklaa-
midega võlus 25,8% in-
imeste hääled endale ja 
saavutas mandaadi.

Reformierakonna valimisplakat Europarlamenti.

Keskerakonna valimisplakatid.
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Arvamus

Nimelt kandideeris Taira 
Aasa ka Euroopa Parla-
menti, saades kogu Eesti 
peale kokku 266 häält 
(see on 0,07%). Loomu-
likult ei osutunud ta va-
lituks, aga Indrek Tarand 
oma kinosjooksvate  
reklaamidega võlus 

25,8%  inimeste hääled 
endale ja saavutas ka 
mandaadi.   

   

Keskerakonna valimisplakat Mustamäe haljastusala.

Reformierakonna valimisplakat Kärdla haljastusalal.

Kas reklaamist on 
kasu või tühjendavad 
erakonnad sellega juba 
oma niigi tühje ra-
hakotte?   

Euroopa Parlamendi 
valimised olid küll juba 
juunis, aga reklaamide 
eest võlgu maksavad 
erakonnad veel nüüdki, 

pea kolm kuud hiljem, 
ning reklaami otsest 
mõju valimistulemustele 
ei ole keegi tõestanud. 
Üheteistkümnendikud, 
siit teile uurimistöö tee-
maks mõtlemisainet.

Kokkuvõttes võib 
öelda, et olgu 

reklaam või mitte, olgu 
vandenõuteooriad või 
mitte, otsuse teeb igaüks 
siiski ise. Head valimist, 
kes seda teha saavad!

Pildid on saadud Edgar 
Savisaare blogist, Gerd 
Tarandi blogist ja Re-
formierakonna kodule-
helt.

Kokkuvõttes võib 
öelda, et olgu rek-
laam või mitte, olgu 
vandenõute o ori ad 
või mitte, otsuse teeb 
igaüks siiski ise.
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Koolielu

Välisministeerium 
lükkas    81-mil-

jonilise eelarvekärpe tõt-
tu tänavu edasi kümne 
diplomaadi ja muu tee-
nistuja välislähetuse. 
Ilusalongide omanikud 
kurdavad, et neil on sel 
suvel raskem ots-otsaga 
kokku tulla, sest kliendid 
külastavad juuksureid ja 
küünetehnikuid senisest 
harvem. Majanduslan-
gusel võivad kohati olla 
esmapilgul kummalised, 
kuid väga nähtavad 
tagajärjed: nii on paljud 
Eestimaa kauplused ot-
sustanud oma tualet-
truumide kasutamise 
tasuliseks teha.

Sääraseid pahandusi on 
masu teinud Eestis, kuid 
kuidas on lood Reaal-
kooliga? Uurisin seda di-
rektorilt.
Eelkõige on kannata-

jateks meie õpetajad, 
kelle palgad tulevad riigi 
eelarvest.  „Teie kalli-
tel õpetajatel on sama 
töö tegemiseks, mida 
nad halvemini ei tee 
kui enne, sisuliselt 4% 
vähem palgaraha. Enne 
valimisi, selge see, keegi 
palku ei vähenda, pärast 

valimisi, suure tõenäo-
susega, vähendatakse 
veel,“ nendib Gunnar 
Polma kahetsevalt. 
Teised kooli töötajad 

peavad samuti vähemaga 
läbi ajama.  Direktor Pol-
ma: „Majandusjuhataja, 
raamatukoguhoidja, hu-
vijuht, logopeed, psüh-
holoog, arendusjuht – 
nende töötasud tulevad 
linna eelarvest ja koo-
lile eraldatud summad 

Masu ründab kooli!
Anni Müüripeal
11C

on oluliselt langenud 
viimaste aastatega. Seda 
langust ei või mõõta 
enam sadade tuhande-
tega, vaid juba miljoni 
krooniga. See on suur 
osa, kuna linnapoolne 
eelarve ongi 4-5 miljoni 
vahel.“
Küsimusele, kas midagi 

on ressursside puudu-
mise tõttu koolis juba 
tegemata jäänud, vastas 
direktor nii: „Ma loodan, 

et seda ei ole väga mär-
gata, aga koolimaja sei-
nad ei saanud suvel sel-
list „uuenduskuuri” nagu 
varem. Ma arvan, et kõige 
rohkem hoiab ühte maja  
inimeste kultuur ja suh-
tumine. Olen proovinud 
sellist suhtumist tagant 
tõugata nii, et kui ümber 
ringi on puhas ja kor-
ras, siis inimene hoiab 
oma ümbrust. Kardan, 
et ühel hetkel, kui sei-
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Koolielu

„Mina leian, et preemi-
atega me mütsi pähe ei 
pane. Preemia oli liht-
salt algatuseks ja teavi-
tuseks, et Reaalkooli 
mütsi võiks õpilane kan-
da linnas liikudes. See 
peab südamest tulema, 
südamest tulevad asjad 
on õiged.“

nad on juba liiga palju 
kahjustada saanud, või-
vad Reaalkooli õpilased 
ükskõikseks muutuda. 
Masu ajal tuleb eriti ar-
mastada oma kooli ja 
olla tähelepanelik oma 
elukeskkonna suhtes.“
Kui kuulsin aktusel, et 

mütsikonkurss sel aastal 
ära jääb, olin kindel, et 
põhjus on rahas. Kõn-
eluses direktoriga klaa-
rus, et põhjus ei peitu 
seekord fi nantsides. 
Gunnar Polma selgitab: 

„Mina leian, et pree-   
miatega me mütsi pähe 
ei pane. Preemia oli liht-

salt algatuseks ja teavi-
tuseks, et Reaalkooli 
mütsi võiks õpilane kan-
da linnas     liikudes. See 
peab südamest tulema, 
südamest tulevad asjad 
on õiged.“ 
Vaatamata keerulistele 

aegadele on ka rõõmsa-
maid uudiseid. „Panus-
tame sel kooliaastal üri-

tusse, millest veel palju 
räägitud ei ole. Kavan-
dame Reaalkooli kont-
serti Estonia teatris. See 
on mõeldud kooli poolt 
tervele linnale, eelkõige 
loodame muidugi, et 
peamiseks publikuks ja 
ürituse toetajateks olek-
sid lapsevanemad. 

Paneme välja terve 
kooli kontserti, alg-

koolist kuni gümnaasiu-
mini. Kui meie Rasmus 
ja Edmar suutsid kor-
raldada terve kontsert-
sarja, siis peab Reaalkool 
õppust võtma ja tegema 
sellest kindla süsteemi 
- aastas korra näitab 
Reaalkool ennast Tallin-
nale, nii nagu Miina Här-
ma kool näitab ennast 
Tartule,“  poetab Polma 
usutluse lõpetuseks.

Reaali Poiss õnnitleb:

Ahti Pent   08. september
Tiina Tammik  15. september
Reet Eensalu   25. september
Erika Vatsel   25. september
Kristel Noodla  27. september
Mirja Särg   29. september
Kristi Koit   30. september
Marelle Silland  03. oktoober
Kristel Kõrvits  04. oktoober
Villu Raja   06. oktoober
Lilian Kravtšenko  10. oktoober
Nora Mals   17. oktoober
Irene Pukk   23. oktoober
Kailit Taliaru   25. oktoober
Tiia Luuk   25. oktoober
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Intervjuu

Kardi Lindemann
10A

Taaskord on 
meie kooli read 

täiendunud kahe hu-
vitava persooniga- 
nimelt saabusid sel 
aastal siia 10. klassi 
temperamentne meh-
hiko noormees ning 
11. klassi malbe saksa 
neiu.

Faktid: 
Nimi: Armando Co-
rona Ramirez
Sünnikoht: Meh-
hiko, Coatazacoalcos,        
Veracruz, 
Endine kool: Mexican 
College 

Miks valisid vahe-
tusaastaks just Eesti? 

Tegelikult ei olnud see 
minu valik, sattusin 
siia puhtalt juhuse 
läbi.

Aga oled sa sellega 
rahul?

Jah, ma arvan, et igas 
riigis on midagi hu-
vitavat ja omapärast, 
seega võin julgelt väi-
ta, et mulle meeldib 
Eestis. 

Sa oled Eestis ol-
nud mõned nädalad. 
Mida sa oled  jõud-
nud näha, mida sa 
tahaksid veel näha ?

Tegelikult ei ole ma 
selle ajaga väga palju 
näha jõudnud. Üheks 
asjaks, mis mulle Ees-
tis väga meeldib, on 
Tallinna vanalinn. Seda 
just oma arhitektuuri 
poolest, mis minu ko-
dumaa omast täielikult 
erineb. Oktoobriva-
heajal on mul plaanis 
käia erinevates Eesti 
linnades ning tutvuda 
nende muuseumide ja 
vaatamisväärsustega .

Millised on suuri-
mad erinevused sinu 
Mehhiko kooli ning 
Tallinna Reaalkooli 
vahel ? 

Kõige suurem vahe on 
kindlasti õpilaste arv. 
Koolis, kus mina käi-
sin, oli umbes 400 õpi-
last, siin koolis on aga 
õpilasi üle kahe korra 
rohkem.

   
Milliseid väljendeid 
oled nende kolme 
nädalaga juba õp-
pinud? 

Ära õppinud olen 
näiteks „Tere!”, „Kuidas 
läheb?” ning „Tšau!”

„Für mich, bitte u

Millised  on sinu 
ootused ja lootused 
selleks  v a h e -
tusaastaks ?

 Kindlasti loodan leida 
palju uusi sõpru ning 
õppida eesti keelt.
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una banana!” *

Intervjuu

Loomulikult olen ma 
tundnud koduigatsust, 
eriti esimesel siinoleku 
nädalal, mille ma veet-
sin YFU laagris, aga 
kui ma oma  vahetus-
pere nägin, tundsin ma 
end palju paremini, 
sest nad on kõik väga 
toredad ja sõbralikud.

Kas meie kool erineb 
sinu kodukoolist 
palju?  

Suhteliselt. Suurim 
erinevus on see, et 
minu kool ei näe välja 
nagu see palee. Me ei 
söö koolis lõunat ega 
vaheta jalatseid. Klas-
sid on väiksemad ja 
ühes majas käivad 5.-
13.klassi õpilased.

Kuidas sul eesti keel-
ega lood on?

Ma ei ole veel nii tugev, 
et eesti keeles vestelda, 
aga ma oskan öelda 
mõned lihtsad laused 
ning vahel saan jutust 
aru, kui keegi räägib 
minuga väga aeglaselt.

Mida sa oled juba 
Eestis teinud ja mida 
sa sooviksid siin  
korda saata?

Nimi: Juliane Bücker 
(ehk lihtsalt Jule)

Sünnikoht: Bielefeld, 
Saksamaa

Kool: Kopernikus 
Gymnasium Neubec-
kum

Kes sa oled ja kust 
sa tuled?Olen Jule ja 
tulen ühest väikesest 
Saksamaa linnast 
nimega Bielefeld.

Miks sa valisid vahe-
tusaastaks just Eesti?

Ma tahtsin alguses tul-
la üldse Skandinaavi-
asse, sest ma armastan 
lund ja tahtsin näha 
riiki, mille loodus on 
vähem reostatud kui 
Saksamaal. Lõpuks 
valis YFU mind kan-
didaadiks Eestisse ja 
Rootsi ning siin ma 
nüüd olengi! 

Kas sa oled oma va-
likuga rahul?

Ma olen väga õnnelik 
oma siinoleku üle, sest 
kõik on nii sõbralikud 
ja kõik asjad, mida ma 
juba Eesti kohta tean, 
tunduvad lahedad. 

Merili Luuk
11C

Ma käisin Hiiumaal, 
kus oli tõsiselt ilus. 
Samuti olen käinud 
metsas seenel ja 
loomaaias.. Talvel ta-
haksin ma väga näha 
külmunud Lääne-
merd. 

Ma usun, et vahe-
tusaasta lõpuks olen 
ma kogenud palju uut, 
leidnud uusi sõpru, õp-

pinud iseennast ning 
Eestit tundma ning 
loomulikult räägin 
eesti keelt!

*Tõlge: „Palun mulle 
üks banaan!”

** Intervjuud on tõlgi-
tud inglise keelest
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Välismaalt 10

Regina Metsallik 
(endine 10A) on 

tore ja aktiivne 17-aas-
tane tüdruk, kes on 
kooli kõrvalt õppinud 
Prantsuse Kultuuri-
akadeemias prantsuse 
keelt. Nüüd avanes  tal 
võimalus minna YFU 
kaudu Prantsusmaale 
v a h e t u s õ p i l a s e k s . 
Järgnevalt väikesed 
katkendid tema blogist:

„Täna oli väga raske 
hommik, ma pidin 8.30 
kooli jõudma...õnneks 
on see nii vaid kord 
nädalas. Oi, kui ma 
mõtlen praegu Eestis 
igahommikusele kel-
la 6-sele ärkamisele...
külmavärinad tulevad 
peale. õõõõhhh.. Hom-
mikul saime õpikud. 
Ma olin unustanud ek-
strakoti kaasa võtta....
teate seal Eestis on ikka 
väga väikesed ja kerged 
õpikud.

Ja veel- Prantsusmaal 
joonelisi vihikuid ei 
olegi...väikesed ruudud 
matemaatikaks ja suured 
ruudud kirjutamiseks.”

„Prantslased on ikka 
prantslased...ja see ongi 
imehea. Täna oli nö su-
guvõsa kokkutulek, mis 
toimus chez nous. Ini-

mesi aina voolas sisse. 
Peeti kõikide viimase 
ja järgneva kolme kuu 
sünnipäeva, praktiline...
kas pole. :) Ühine lõu-
nasöök kestis ei vähem 
ega rohkem, kui kuus 
tundi. Algas aperitiiviga, 
seejärel starter, siis juust, 
siis pearoog, siis jälle ju-
ust, siis magustoit ja siis 
puuviljad.„

„Btw siin ei ole ei hapu-
koort ega keefi rit ja piim 
on ka nii steriliseeritud, 
et seisab kanistrites soo-
jas. :S Aga see-eest on 
siin juuste iga päeva 
jaoks...mulle niiii meed-
lib!!!“

„Taas tõlkisin päeva 
jooksul vihikusse kirju-
tatut. :D:D Ma kirjutan 
tunnis kaasa...kiitke 
mind...küll ma varsti 
saan ka täielikult aru, 
mis ma vihikusse kirju-
tan. :)“

„Söökla söök on ikkagi 
nagu prantsuse söök – 3- 
käiguline.“

„Siia hakkan ma kogu-
ma tähelepanekuid 
prantslaste kohta. Ma 
pean seda tegema kohe, 
sest muidu ma harjun 
juba kõigega lihtsalt 
ära.“

•Bisou-bisou-Bisou’d 
käivad iga asja ette ja 
taha :*

•Tänaval öeldakse pea 
igale möödujale Bon-
jour!

•Poole tunni jooksul 
küsitakse 3 korda tele-
foninumbrit :P

•Tuppa minnes, ei võeta 
jalanõusid ära. Lihtsalt 
jalutatakse majja :D

•Pere sööb alati õhtul 
koos, kaua(ja palju :P)

•Söögi kõrvale juuakse 
ainult vett (või veini)

•Puuvilju(nt. viinamar-
ju) pestakse enne söömist 
joogiklaasis (pärast kal-
latakse vesi kraanikaussi 
ja pannakse endale uus 
vesi)

•Juust ja jogurt on ma-
gustoit

•Söögikordade vahel 
ei näksita, keegi ei lähe 
lihtsalt külmkapi juurde, 
et ah tahaks ampsu 

Fakte kooli  kohta:

•minu kool on lycee ehk 
ainult gümnaasium

•koolis on toooohutult 
inimesi

•ka laupäeviti on kool 
(ainult hommikupoo-
likul, kolmapäeviti sam-
uti)

•koolipäeva keskel on 
vähemalt 1,5 h (kuni 
3h) paus söömiseks ja 
puhkamiseks (kui ta-
had ja jõuad, võid koju 
minna)

•vahetundide ajal lähe-
vad kõik esimese korruse 
fuajeesse ja koridorid on 
peaaegu et tühjad

•vihikud hoitakse väga 
korras, sest õpetajad 
hindavad neid

•kõigil on 4 värviga 
pastakad, sest pealkirjad 
punasega, defi nitsioonid 
rohelisega jne.

•tase on üldiselt natuke 
madalam, aga elulisem

•arutelu õpetaja ja õpi-
laste vahel on vähem

•e-kool kui selline pu-
udub (see vist ainult 
Eestis), aga tundides 
ikka natuke kasutatakse 
arvutit(geogebra jms.)

•pidulikke üritusi ega 
aktuseid ei ole

•väga palju suitseta-
takse, aga see on siin 
normaalne

Reginat võib oodata 
tagasi Eestisse järgmise 
aasta suvel. Seniks lugege 
agaralt tema blogi 

http://reginaprantsus-
maal.blogspot.com

Merili Luuk
11C

Realist ebareaalselt imelise
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el Prantsusmaal

Regina Metsallik koos belglanna Silkega.
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Välismaalt

Igal aastal tuleb Ees-
tisse ja läheb siit välis-

maale suur arv õpilasi, 
kes on otsustanud veeta 
ühe kooliaasta välismaal 
õppides ja sealset kultu-
uri ning keelt avastades. 
Peamine ja kõige tuntum 
organisatsioon Eestis, 
mis korraldab vahetus-
reise teistesse riikidesse, 
on YFU ehk Youth for 
Understanding. 
Kui oled otsustanud 

minna vahetusõpilas-
eks, siis saad valida 29 
sihtriigi seast. Neist kõige 
populaarsemad riigid 
on Saksamaa, Ameerika 
Ühendriigid ja Taani. 
Kuid mitte miski siin 
maailmas ei käi nii liht-
salt. Vahetusõpilaseks 
saades tuleb läbida mitu 
etappi, mille jooksul ot-
sustatakse, kas noor on 
üldse vahetusaastaks 
kõlbulik. Lisaks eel-
mainitule maksab aasta 
välismaal  päris palju-
hinnad varieeruvad 
vahemikus 68 000-115 
000 krooni. Kuigi YFU 
pakub võimalust ta-
otleda stipendiumit, kui 
siht-riigiks on mõni Eu-
roopa riik või riik, kus 
pole enne käidud, tuleb   
siiski vanematel üle 
poole rahast ise kinni 
maksta. Üks võimalus 

on sponsori leidmine, 
kuid see ei pruugi ala-
ti vilja kanda. Siiski 
on asi kindlasti proo- 
vimist väärt- väga paljud 
noored, kes on veetnud 
aasta mujal riigis õppi-
des, väidavad, et see ko-
gemus jääb neile terveks 
eluks meelde. 
Kui kellelgi tekkis süga-

vam huvi YFU Eesti ko-
hta, siis nende koduleht 
on www.yfu.ee 

Lisaks aastale on 
võimalik veeta ka 

ainult suvekuud välis-
maal, nii ei kaota aastat 
oma kooliajast, kuid 
kogemuse saab siiski. 
Sellist võimalust pakub 
EF – Education First. 
Nagu YFU pakub ka EF 
võimaluse veeta terve 
semestri või aasta välis-
maal. Minimaalseim aeg 
on 2 nädalat ning ena-
mus suviseid keelelaagri 
programme kestavad 3 
nädalat.
EFis on kolm vanuseg-

ruppi: 10-14 aastased, 

Uks maailmasse

Heleri Milber
10C

13-18 aastased ja 16+ 
. 10-14 aastastele kor-
raldatakse ainult  keele-
reise ning seal on kaa-
sas ka eraldi Eesti liid-
rid, kes kõigega aitavad. 
13-18 aastastele on või-
malikud nii keelereisid, 
inglise keele riigieksami 
ettevalmistus kursused, 
aasta välismaal kui ka au 
pair. 16 + grupp erineb 
suuresti sellega, et 
enam ei ole kaasmaalas-
test grupiga välismaale 
sõitu, vaid kõik toimub 
individuaalselt ning 
suvekuudel leiab si-
htkoha riigist enamasti 
20-60- aastates inimesi, 
kes lihvivad oma inglise 
keelt, seega võib tulla 
probleemiks omaealiste 
puudus.
Elamine toimub kas 

peredes või Global Vil-
lage’ ühikates. Kindlasti 
tasuks minna perre, 
kuna siis näeb kõige 
ehedamat sihtkoha riigi 
kultuuri, mis tihti võib 
tulla kultuurišokina.
EFiga reisimisel hinnad 

varieeruvad vastavalt 
sihtkohale ja ajale 32 
000 kroonist 180 000 
kroonini. EFiga reisides 
on vahe selles, et kõik 
tehakse ette-taha ära 
ning elamine toimub 
siiski turismivõtmes. 
Samuti puudub või-
malus sponsoritele ja 
stipendiumitele, raha-
maks toimub vanemate 
poolt.
Paljud noored on 

veetnud suviti kuu oma 
elust EFiga välismaal 
ning kogemus on olnud 
niivõrd lahe, et minna-
kse aastaid järjest erine-
vatesse sihtkohtadesse. 
Kõige populaarsem on 
Inglismaa ning 13-18 
aastate vanusegrupis pa-
kutav sihtkoht Oxford.
Rohkem informatsiooni 

leiad www.ef.com 

Kuid YFU ja EF pole 
ainukesed organi-

satsioonid, mis pakuvad 
noortele võimalusi min-
na välismaale maailma 
avastama. Paljud välis-
maa ülikoolid pakuvad 
suvekursusi just 16-18 
aastastele noortele, 
rohkem siiski lootusega, 
et nad kunagi ka sinna 
ülikooli astuvad. Kuid 
näiteks pakub Cam-
bridge ülikool suviseid 
loengukursuseid erine-
vatel teemadel (alusta-
des keemiaga ja lõpeta-
des keskajaga). 
Seega kes otsib, see  

leiab !
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Kultuur

10. oktoobril esineb Tallinnas maailmaku-
ulus kitarrivirtuoos Francis Goya, pidades 
uues Solarise keskuses avatava Nokia 
Kontserdimaja esimese avaliku kontserdi.

Eesti publiku südamed võitnud Goya 
esineb Põhjamaade moodsaimas saa-

likompleksis kavaga, mis kannab nime 
“Muinaslugu muusikas”. Lisaks artisti 
loominguparemikule, mida on võimalik 
kuulda 50 albumilt,  tuleb ettekandmise-
le 12 Raimond Valgre pala Eestis lindis-
tatud plaadilt “Please To Meet You, Mr. 
Valgre” ning teda saadab Tallinna Kam-
merorkester.

Loodame, et hoolimata kõrgest pileti-
hinnast ei lase realistid pead norgu 

ning lähevad sellise imetabase muusiku et-
teastet nautima!

Kuu sündmus . . 

“A culture is made -- or destroyed -- by its articulate voices.” - Ayn Rand

Seekord soovitab Reaali Poiss teil oma sil-
maringi avardada ja tavalise teatri asemel 

tutvuda tantsuga. 10. oktoobril on ürituste-
sarja Kolmapäevak raames kavas tantsueten-
dus nimega  “Nõukogude luiged”. 
Jevgeni Fokin:

Nõukogude luiged on teistmoodi linnud, 
nad on isiklikud - võetud enda seest ja 

elust enesest. Ajaloo taaslavastamisega püüab 
autor tuua publikuni Nõukogude perioodi 
aegruumi, kus oluline koht on sümbolitel. 
21. sajandi noor viiakse identiteediotsinguil 
oma elukogemuse juures tagasi lähiminev-
ikku ehk ENSV perioodi, kus aeg ja inimene 
satuvad omavahel vastuollu.
”Mis on Nõukogude Liidus kõige püsiva-
mad?”
”Ajutised raskused.”

Kuu etendus . .

See asub Väike-Karja 3/Sauna tn 2, kohakuti klu-
biga Angel. Koha suureks plussiks on odavus ning 

õhkkond. Sa võid seal lösutada diivanitel, naerda oma 
sõpradega liiga valjult ning tunda ennast vabalt. 100g 
pelmeene (kas liha, liha ja spinati, linnuliha, kartuli, 
kohupiima või kirsiga) saab 10 krooni eest ning tegu 
on imemaitsvate  küpsetatud pelmeenidega, mitte 
lödiks keedetutega. Üks kopsikutäis maksab umbes 
35.- .

Lisaks on kohvikus raamaturiiul, mis töötab 
põhimõttel “ühe võtan, ühe panen asemele” 

Raamatuid on seal nii eri keeltes kui ka eri žanrites. 

Kui teid ei häiri teisel ringil olev mööbel ning 
kulla ja karra puudumine, siis kiigake sinna 

kindlasti sisse ning maitske järele.

Kuu kohvik . .
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Väike maja

Lauamängu  
reeglid:

1.Kuna märkad silda, 
siis otsustad sellest 
üle minna.

2.Lähed ujuma ja 
jääd 2 käiku vahele.

3.Küsid juua ja jääd 
ühe korra vahele

4.Vihma hakkab 
sadama ja jooksed 7 
ringi edasi

5.Jeti aitab kiirelt 
edasi

6.Lähed piusa koo-
bastesse varju ja jääd 
ühe korra vahele

7.Komistad ja oled 
sunnitud haiglasse 
minema, 6 sammu 
tagasi

Haruteede vahel 
seistes otsustad ise 
kuhu minna.

4b meeskond

Lauam
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Väike maja

mäng
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I kursuse 
sissejuhatav tund 
14. september 2009 kell 17.30
Tegelik õppetöö alates 21. sep-
tembrist 
E ja K kella 17.30 - 20.00. 
Kokku 17 korda. 

II kursuse 
sissejuhatav tund 
7. detsember 2009 kell 17.30 
Tegelik õppetöö alates 14. 
detsembrist 
E ja K kella 17.30 - 20.00. 
Kokku 17 korda. 

III kursuse 
sissejuhatav tund 
15. märts 2010 kell 17.30
Tegelik õppetöö alates 29. märt-
sist 
E ja K kella 17.30 - 20.00. 
Kokku 17 korda. 

Algastme koolituse hind 7000 
krooni, sisaldab 51 teooria-
tundi, 20 sõidutundi ja kooli 
teooria ning sõidueksami. Õpi-
lastele soodushind 6500 krooni. 

Tasumine ka osade kaupa, Mak-
suameti kaudu saab 21 % tagasi.

Küsi infot ja registreeru: tel 699 
2026 või janekristi.ruben@real.
edu.ee

Autokooli reklaam
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