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Uudised

Sügisvaheaja lõpus leidis Lähte Gümnaasiu-
mis aset Noorte Meediaklubi poolt korraldatud 
meedialaager, mille teemaks oli seekord koolileht. 
Reaali Poissi esindasid seal Mari Kraav (10C) ning 
Kuldar Rosenberg (10B). Laagris toimusid infor-
matiivsed loengud, kus osalesid Eesti tippajakir-
janikud eesotsas Priit Pulleritsu ja Ken Saaniga.
Laagrilehte saab lugeda internetist 
meediaklubi.ee

Meedialaager

Raimund Tabur (vil!53) on isik, kes asutas 
oma venna Verneriga Tallinna Reaalkooli 
fondi. Reaali juhtkond ning mõned õpi-
lased käisid talle oktoobrikuus tagantjärele 
90ndaks sünnipäevaks õnne soovimas ning 
temaga vesteldi ka kooliajast, mis talletati 
video–lindile. 

Eesti Infotehnoloo-
gia Sihtasutus kuulutas 
välja avaliku konkur-
si 43. rahvusvahelise 
füüsikaolümpiaadi logo 
leidmiseks. Armsad 
Reaali füüsikud, pange 
pead tööle ning esit-
age oma töö hiljemalt 
14.detsembriks!!

Tallinna Reaalkooli 
Autokoolis on alates 
7.detsembrist, mil al-
gab uus kursus, Reaali 
õpilastele teooriatunnid 
tasuta ning uuest pool-
aastast ilmuvad need 
tunnid tunniplaani. 
Küsimused ning et-
tepanekud Autok-
ooli paremaks muut-
misel saata aadressile; 
janekristi.ruben@real.
edu.ee 

Raimund Tabur 90 !

Autokool

Eesti Infotehno–
loogia Sihtasu-
tuse konkurss

Reaalikad!

Kätte on jõudmas 
jõuluaeg. Tundub tobe 
öelda, et aeg on kiirelt 
läinud, kuid nii ta on. 
Alles oli kooli algus ja 
raskused voodist üles 
saamisega, mitte et see 
kunagi lahkuks, aga 
alles oli ka suvi. Alles 
oli hetk, kui hakkasin 
selle lehega tegelema 
ning nüüd on juba kätte 
jõudnud moment, kui 
sellest lahti ütlen. 
See on minu vii-

mane leht, mille väl-
ja andmiseks olen 
küljendanud kolm 
pikka õhtut. See on 
viimane leht Annile, 
kes tegutses selles le-
hes alates eelmise aasta 
novembrist. Kahju on 
lahkuda, kuid peale 
tuleb uus generatsioon 
uute ideedega ning en-
ergiaga nagu meie aasta 
tagasi. 
Julgen öelda, et ajaleht 

on saanud tagasi jalule 
ja tunnen, et minu töö 
on siin  tehtud. Küljen-
damise kogemust ootab 
Mari Kraav 10c klassist 
ning peatoimetamise 
õnn kukub seekord kae-
la Kuldar Rosenbergile 
10b klassist. Edasi jät–
kab aga Merili Luuk.
Meeldivat nautimist!

Carolin

24.novembril külastas Tallinna Reaalkooli Esin-
duskogu kodanikupäeva raames Riigikogu, kus 
külastati istungit ning vesteldi ka vil!74 Paul-Eerik 
Rummoga. Positiivse elamuse saamiseks käidi ära 
Pika Hermanni tornis ning imetleti sealt avanevat 
kaunist vaadet Tallinnale.

REK Riigikogus

Reaali Poiss õnnitleb!
Reet Libe  2.dets

Mai Gross  3.dets

Andrus Kangro 9.dets

Mart Kuurme  11.dets

Kai Anier  15.dets

Kaie Saar  23.dets
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Arvamus

Erkki Tuul
11C

On üks koht, 
kus Reaal-

kooli õpilased ja 
õpetajad võivad 
kõikide teiste ees 
nina püsti ajada. 
Muidugi mõista 
peale heade tead-
miste ja võrratu 
koolimaja. Selleks on 
meie sümboolika ja tra-
ditsioonid.  

 Minu teada on vähes-
tel koolidel kolm süm-
boolikat, mida antakse 
gümnaasiumi jooksul 
gümnasistidele- müts, 
sõrmus ja lõpumärk. 
Kõik need on seotud 
traditsioonidega, mis 
toimuvad sümboolika 
kätte andmisel. Güm-
naasiumi müts antakse 
Poisi ümber kogunedes, 
nõnda austatakse lan-

genud õpilasi ja 
õpetajaid, kes 
on langenud 
Vabadussõjas. 
Miks mitte ka 
austada lan-
genuid Teises 
m a a i l m a s õ -
jas, mil pidid 
paljud meie 
k o o l i p o i s i d 

kannatama ja 
langema. Nad ei lan-
genud enamasti mitte 
oma maa ja riigi eest, 

mida nad armastasid, 
vaid suurriikide suurte 
mängude ja ette plaani-
tud Euroopa tuleviku 
tõttu, milles meie rii-
gil ei nähtud kohta. 
Selles sõjas langesid 
vaprad realistid Reaal-
kooli müts peas, vähe-
malt mõttes. Sõrmus-
tepidu toimub salaja, 
mälestades NSVL-i 
okupatsioonirežiimi all 
kannatamist ja Eesti eest 
mõtlejate põrandaalust 
tegutsemist. Märgi-

pidu toimub juba väga 
pidulikus õhkkonnas,  
aulas, kus ka direktor 
esinemas kas  aula ees 
või kinoekraanil. Õhtul 
jätkub pidu juba lust-
likult tantsu ja peoga. 
Lisaks on meil ole-
mas müts alg- ja põhi-
koolile, lipp, mille alla 
koonduda, hümn, mida 
laulda ning deviis meie 
südames. Tänapäevases 
õigusriigis, Eesti Vaba-

riigis, võime me 
kõnelda mit-
metest tradit-
sioonidest ja 
sümboolikast, 
mis on ol-
nud keelatud 

okupatsioonirežiimide 
jooksul.  

Need kõik on süm-
boolika ja tradit-

sioonid, mis ühendavad 
kõiki realiste. Tradit-
sioonid on läbi inim-
konna hoidnud rah-
vaid tugeva ja püsivana. 
Eesti rahvast hoidsid 
raskel saksa mõisnike 
valitsemise ajal üleval 
kadri- ja mardipäevad. 
Need olid rahvatra-
ditsiooniks, mis püsis 
põlvest- põlve tänaseni. 

Talupoja-ajastul aitas 
marti ja katri jooksmine 
leevendada suurt nälga. 
Kristlikud rahvad on 
pikka aega tähistanud 
jõulupühi ja ülestõus-
mispühi, rääkimata 
erinevate pühakute 
tähtpäevadest. Need 
olid usutraditsioo-
nid, mida tähistatakse 
tänapäevalgi tähis-
tamisel ning, oled sa 
kristlane või mitte, 
jõuluõhtul on perega 
kokku saada ikka tore 
ja kevadel ühe vaba 
reede juurde saamine ei 
ole kellelegi vastukarva. 
Usu-ja rahvatraditsioo-
nid on püsinud põlvest- 
põlve ja hoidnud seda, 
kes neid traditsioone 
suudab edasi kanda, 
ikka üksmeelsena ja 
püsivana.

Kui me suudame 
austada oma 

Reaalkooli traditsioone, 
neid edasi kanda vääri-
kalt ja hoolida ükstei-
sest, on Reaalkool ja 
realistid igavesed. Ning 
kui me ka samamoo-
di toimime Eestimaa, 
Eesti riigi ja rahvaga, 
oleme lõpmatult ise-
seisvad omal maal ja 
meie rahvas ja realistid 
jääme kestma. 

Kui me suudame austada oma 
Reaalkooli traditsioone, neid 
edasi kanda väärikalt ja hoolida 
üksteisest, on Reaalkool ja realis-
tid igavesed. 

Traditsioonid loevad
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Reportaaž

Resümee pun
Kuldar Rosenberg 10b
Mari Kraav 10c

Iga aastast novemb-
rikuud jääb saatma 

üks kuum teema - re-
baste nädal. Rebaste 
ristimine on kõigi jaoks 
meeldejääv ning ru-
tiini murdev sündmus. 
Nooremad ootavad 
kannatamatult oma 
aega, kui nemad saavad 
ristituks ning gümnaa-
siumi üheteistkümnen-
dad klassid ootavad käsi 
hõõrudes oma terrori 
perioodi. Järgneval ka-
hel lehel on ära toodud 
selle aasta punasabade  
nädala resümee.

Esmaspäev: Olen aland-
lik ja täidan jumala 
käsku!

Paljud rebased tulid 
hommikul ootusärevuses 
kooli, sest kellelgi polnud 
aimu, mis  nüüd pihta 
hakkab. Kuid  nähes  gar-
deroobis „meeldivalt” 
riietatud lennukaaslasi 
oli kõik selge – midagi 
meeldivat siit tulla ei saa. 
Vahetunnil kutsuti kõik 
rebased aulasse oma ju-
malate ette pühalikku 
vannet andma.

Teisipäev: Parem! Vasak! 
Otse!

Rebased olid sunnitud 
pool tundi varem kooli 
jõudma, sest juba 7.25 
hakkas pihta hommiku-
võimlemine. Algselt oli 
plaanitud see küll staa-
dionile, kuid õnneks või 
õnnetuseks oli ilm piisa-

Hellenite stiilsed tantsusammud

valt sombune ning toimu-
mispaigaks sai aula. Peale 

e b a t a -
v a l i s i 
v õ i m -
l e m i s -
h a r j u -
tusi võis 
e r k s a 
n i n g 
rahuol-
e v a n a 
e s i -
m e s s e 
t u n d i 
minna.

K u i d  
sel lega 
polnud 
v e e l 

päevasündmused läbi. 
Peale teist tundi toimus 
tuumasõja-teemal ine 
võistlusmäng, mis pani 
proovile koordinatsiooni.

Kolmapäev: Uudsed 
tantsusammud

Kõik said nautida hel-
lenite moodsaid tant-
susamme ning ka ise sa-
mas taktis tantsu vihtuda.

Neljapäev: Pimesi orien-
teerumine

Aulas toimus väike 
võistlusmäng, kus rüh-
makaaslane pidi, side sil-
madel ning pea ringi käi-
mas, oma rühma juurde 
jõudma 

Tüübid toogades olid 6ndike lemmikud
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Reportaaž

nasabade nädalast

Reede: Grande fi nale!

Ja oligi peaaegu kõik. Ees 
ootas vaid viimane kat-
sumus – tuli läbida oma 
armsa rühmaga jumalate 
poolt valmis seatud klas-
siruumid ning seal olevate 
ülesannetega hakkama 
saada. Ning peale seda 
saidki kõik rebased amet-
likult rebaseks löödud.

Nädala  jooksul olid 
rühmad sunnitud kaam-
era ees ebatavalisi poose 
meisterdama. Seejuures 
tundusid rebased olevat  
väga õnnelikud ning ra-
hulolevad.

Kuuendikud retsi-
misest

Kõige rohkem jäid 
neile meelde poisid 
naisteriietes, tuu-
masõdalased, piraa-
did, ehitajad (STAR 
WARS), rebastesein, 
neljapäevane tant-
simine ning lillades 
toogades „tüübid“. Ise 
paneksid nad rebased 
tualettruume vaheta-
ma (poisid tüdrukute 
omas ja vastupidi), 
viiksid läbi „soovahe-
tuse“ ning pööraksid 
kõik reeglid tagur-
pidi, näiteks käsiksid 
rebastel valelt poolt 
trepist käia. Üldine 

arvamus on, et rebaste 
nädal on lõbus, nalja-
kas ning hea vaheldus 
tavapärasele rutiinile. 
Enda retsimist oodatakse 
põnevusega!

Tantsuliigutused on Reaalis tõesti hinnas

“It’ s limbo-time!”
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3 küsimust

Kati Pino
Doris Mark
12a

10. novembril oli 
mardipäev ja seetõttu 
teemegi otsa lahti Mar-
tidega. Õpetajatest on 
välja panna  füüsikaõp-
etaja Mart Kuurme ning  
õpilastest langes liisk 
12A klassi  Mart(-Ras-
mus) Puurile.

Nimi Mart on tuletatud 
nimest Martinus ja 
tähendab marsile kuulu-
vat ja sõjakat.

Mart(-Rasmus) Puur

Mida arvate mardipäeva 
traditsioonist, kas pool-
date seda?

See on väga tore tradit-
sioon, et lapsed käivad 
perest perre, praeguses 
majandusolukorras on 
see väga tervitatav, et las-
tel on selline võimalus 
endale vara kokku ajada 
(naerab). Kui mardi-
jooksmise mõtteks ei ole 
saamine, vaid traditsiooni 
edasi kandmine, siis ma 
loomulikult kahe käega 
toetan seda. Üldse on tra-
ditsioonid väga toredad, 
need kannavad meie kul-
tuuri edasi. 

Millal Te viimati ise 
marti jooksite?

9 aastat tagasi vist, pole 

päris kindel, 9-8 aastat 
tagasi.

Milline on Teie arva-
muse kohaselt ideaalne 
mart?

Nägu on tundmatuse-
ni mäkerdatud ja näed, 
et inimene on vaeva 
näinud oma kostüümiga 
ja välimusega et tunneks 
tavasid ning kombeid. 
Samuti peaks olema hea-
soovlik ja sõbralik. Mis 
veel? Selline, et ta ise 

naudiks seda ja sooviks 
ka seda teha, mitte et on 
kaasa tulnud sõprade 
sunnil.

Mart Kuurme

Mida arvate mardipäeva 
traditsioonist, kas pool-
date seda?

Kahtlemata pooldan, 
hoolimata sellest, kui suur 
laps on. Isegi viimastel 
aastatel on käinud minu 
eelmise klassi õpilased 

1 nimi, 2 nägu, 3 küsimust

mardiks. Arvan, 
et see on väga tore 
traditsioon ja peaks 
kindlasti jätkuma.

Millal te viimati 
ise marti jooksite?

(mõtleb natuke) 
Ma olen rohkem 
ikka see kosti-
taja, seespool ust 
olija. No see, kui 
mina marti jook-
sin, on ikka väga 
ammu, ma ei mäle-
tagi enam, millal, 
kuid ma olen seda 
teinud.

Milline on Teie 
arvamuse kohaselt 
ideaalne mart?

Ideaalne mart on 
hoopis Meelis, üks 

minu klassi poiss. Ta tuli, 
läkiläki oli peas, helistas 
uksekella, tal olid mingid 
värvilised ebemed, mida 
ta igale poole viskas ja 
siis nad laulsid mulle. 
Ideaalne Mart kindlasti 
laulab, mitte ei oota, käsi 
pikal. Kindlasti on ta vii-
sakas, ootab ilusti ukse 
taga ja siis teeb rahvus-
likke liigutusi ja pärast 
istume laua taga. Ja pärast 
on tema rõõmus ja mina 
ka olen rõõmus.

Mart-Rasmus Puur
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Väike maja

Isade päev koolis oli vah-
va rääkisime luuletusi ja 
rääkisime mõistatusi siis 
käisime mängimas rah-
vaste palli ja läksime su-
urte klassidesse matemaa-
tika klassi pärast seda 
pöörtusime kodudesse.

Kristofer Leetma 1b

Isadepäeva pidu

Mina läksin oma isaga 
kooli isade päeva tähista-
ma me laulsime kiki lipsu 
siis läksime rahvastepalli 
mängima lapsed mäng-
isid pehme palliga ja 
suured mängisid suure 
palliga ja siis läksime 
meistertama ja arvutama 
meistertamine oli plas-
tiliinist ja arvutasime ka.

Herman 1b

Isade päev  
koolis

Mulle meeldis pidu. Kehaline oli naljakas. Voolimis 
tundides tegime isaga palju mangu. Ma käin kooris 
ka laulmas. Tulin otse koorist peole. Nii huvitav oli 
isade päev. Tegime veel isadele riitesd kiki lipsud. 
Ma loodan et ka isade,e meeldis pidu. No muidugi 
ka emadele ja teisdele.

Martin Raid 1b

Isadepäev

Minu isa
 
Minu isa teeb sporti,
aga ta ei tee torti.
Minu isa on väga visa,
laste peale ta ei kisa.

Talle meeldib teha palju nalja,
suvel armastab ta juua kalja,
päikest võtta tal ei meeldi,
pruuniks päevitub ta niigi.

Isaga ma mängin kabet,
palli, aliast ja malet.
Minu isa on nii vahva,
paremat ma ei oska tahta.

Gerda Viira

Isadepäev
Isadepäeval
on lõbu nii palju,
isad siis teevad
kõiksugu nalju.
Isa viib mind ratsutama
Väikese venna 
Viib hobust patsutama

Isadepäevaks ma
Küpsetan koogi,
Koogi juurde teen
Jõhvikajoogi.

Hanna
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Väike uudis

15.oktoobril mängisid neljas, viies ja kümnes klass maastikumängu „Tuult Tuulikule”. Mäng toimus Reaalk-
ooli ümbruses, mänguks oli aega 2 tundi.
Esimese asjana moodustati meeskond ja hakati võistluspasse tegema. Alguses mõtlesime välja meeskonna 

nime, seejärel kirjutasime üles võistkonna liikmete nimed ja panime allkirjad. Siis jätsime lehe, et küm-
nendikud saaksid meile tagaside anda.
Kui mäng hakkas oli minu meeskonna esimene ülesanne Tammsaare pargis, kus me pidime tundma erine-

vaid kivimeid. Oli ka teisi põnevaid ülesandeid nagu puu mõõtmine, arvutamine, ilma vaatlemine ja palju 
muud sellist.
Kooli tagasi jõudes oli tore ja võidukas tunne ja ka natuke kahju, kuna kümnendikud olid nii toredad ja 

meeldiv meeskonnatöö oli lõppenud.
Minu meelest oli väga lahe mäng ja tore koostöö. Auhinnad olid toredad ja väga huvitavad. Ühesõnaga 

väga lõbus oli!

Mirel Mesila, 4.b klass

Maastikumäng
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Väike uudis

Tallinna Reaalkool 
on traditsioonidega 

kool, olles samal ajal 
avatud ka uutele ja in-
novaatilistele ideedele. 
Alates 2008/09 õa oleme 
tegelenud R-õppe raken-
damisega algklassides. 
Tuult tuulikule projekt 
võimaldas meil ühenda-
da kaks head ideed. 

Eesmärk oli äratada 
õpilastes huvi kooli  
ümbruse vastu, süven-
dada õpilase iseseisva 
mõtlemise ja analüüsi 
oskust.

I klassid ootasid ke-
vadel puuokste pungade 
puhkemist ning täitsid 
selle kohta vaatluslehti. 
I klass õppis tegema ka 
puukoore jäljendeid ja 
valmis plakat lehesoon-
test. Tööd (nii puuk-
oore jäljendid kui ka 
vaatluslehed) pandi 
kokku näituseks ja need 
olid väljas kogu koolile 
vaatamiseks. 

II klassid nägid suurt 
vaeva oma projektidega. 
Rohkem kui pool aastat 
väldanud protsessi tule-
musena valmisid rüh-
matööna plakatid, jaot-
materjalid kaaslastele ja 
loomulikult ettekanded 
erinevatest elukoos-
lustest kooli ümbruses. 
12.05. toimus suur kon-
verents, kus nad es-

itlesid ja kaitsesid oma 
töid. Taaskord olid tööd 
väljas kogu koolile tut-
vumiseks Peale konver-
entsi tekkis ideid, mida 
järgmisel aastal muuta ja 
kuidas 10. klassi õpilasi 
rohkem kaasata.  Kuna 
meie kümnendikud tee-
vad üheteistkümnen-
da klassi lõpus suured 
uurimistööd, siis oleks 
hea teha koostööd ja ko-
gemusseminare – saavad 
väikesed suurtelt nippe 
kuulata ja ka vastupidi. 

III klassid meister-
dasid kompassid, õp-
pisid joonistama legendi 
järgi kaarti. Ja kui juba 
kaart oli joonistatud, 
siis tuli see ka muidugi 
järgi proovida. Seda 
tehti Nõmme metsas. 
Abiks tulid meile isad, 
kes meelsasti koos mei-
ega orienteerusid. Ena-
musel olid kaardid õiged 
ja jõudsid õigeks ajaks 
metsast välja. Kompas-
sidega küll nii hästi ei 
läinud – osadel näitasid 
need kõike muud kui il-
makaari, kuid huvitav oli 
neid teha sellegipoolest.

IV klassidel oli tund 
maa arenguloost, mida 
andis Piret Karu. Neil 
olid ka huvitavad õues-
õppe tunnid Tammsaare 
pargis, kus nad said kas-
utada erinevaid mõõt-
misvahendeid. Üle 

said mõõdetud puude 
pikkused ja ümber-
mõõdud. Nuputamist 
ja põnevust jagus kogu 
päevaks. Ka lapsed 
arvasid, et edaspidi lä-
bides Tammsaare parki, 
näevad nad seda hoopis 
teisiti kui varem. 

Lõppürituseks oli meil 
maastikumäng. 15. 
oktoobril korraldasid 
IX õpilased meie nel-
jandikele maastikumän-
gu. Mängu korraldas üks 
üheteistkümnenda klassi 
noormees oma uurimus-
töö raames. Mängu olid 
kaasatud ka viienda 
klassi õpilased, kes siis 
esimest aastat suures 
majas õpivad. Nendel oli 
vastutusrikas kontrol-
limise ja juhendamise 
roll. Mängu päeval sa-
das vihma ja oli porine, 
kuid lapsi see ei mor-
jendanud ja üsna pea sai 
selgeks, et kõik osalejad 
olid lausa vaimustuses. 
Eriti meeldis see, et koos 
saadi olla suurte õpilas-
tega ja ka see, et kooli 
ümbrus sai paremini 
selgeks. Kogu mängust 
ilmus ka Reaali Poisis 
artikkel (vt lk 9!).

Tuult tuulikule projekt Tallinna Reaalkoolis
Projektis osalemine 
on andnud meile või-
maluse külastada erine-
vaid koole ja tõdeda, et 
Eesti koolides on palju 
teotahtelisi ja loovaid 
inimesi, kes suudavad 
rikastada koolielu. Käies 
teistes koolides oleme 
saanud palju häid ideid, 
meelde on tulnud asjad, 
mis on olnud  unus-
tatud jne. Samuti oleme 
saanud palju uusi ideid, 
mida täitsa uut teha ja 
kuidas parandada oma 
juba töötavaid ideid. 

Projekt on pakkunud 
meile lugematuid „ah-
haa!” hetki, äratundmis-
rõõmu ja inspiratsiooni.  
Samuti on see toonud 
kokku meie oma erineva 
maja õpetajaid. Ühise 
eesmärgi ja kuupäeva 
suunas liikudes oleme 
õppinud tundma ük-
steist, teineteise oskusi 
ja äärmiselt sügavaid ri-
iuleid, kust võib paljutki 
huvitavat leida. Samuti 
oleme aru saanud sell-
est, kui palju võimalda-
vad meie lähiümbrus, 
koolimaja ja äärmiselt 
töökad kolleegid meil 
teha huvitavaid projekte 
ja ettevõtmisi.  

Üheks tähtsaimaks õp-
petunniks on aga see, 
et ei ole olemas võima-
tut – räägi oma kolleegi, 
lapsevanemate ja tutta-
vatega ja asjad hakkavad 
ühisel jõul liikuma. 

10  Reaali Poiss, november 2009





Koolielu

Isad..

Mida annab Reaalkool 
Teie pojale/tütrele?

•Kohusetunne, töötahe, et-
tevõtlikkus

•Positiivset elujaatust, reaal-
ilikku maailmavaatelisust.

•Õiged väärtushinnangud, 
õpioskused, head kaaslased 
kogu eluks. 

•Loodetavasti hea et-
tevalmistuse eluks ja palju 
häid ning tarku sõpru, het-
kel ehk tähtsaim „õlg-õla“ 
tunne.

•No ikka tarkust :)

•Silmaringi avardavad 
erinevad väljasõidud  teat-
risse ja muudesse huvitava-
tesse kohtadesse.

•Sisendab uhkust oma 
kooli ja riigi vastu. Ma 
olen veendunud, et „Reaali 
vaim“ saadab selle kooli lõ-
petajaid kogu elu.

•Iseseisvust

•Mõistliku suhtumise aka-
deemilisse haridusse, musta 
mütsi ja hulganisti sõpru. 

•Väga-väga hea hariduse 
väga-väga heade õpeta-
jate poolt väga-väga heas 
kaaslaskonnas.

Sel aastal on meie ra-
hulik rebaste ristimine 
läbi saanud ning armsad 
10ndikud võetud güm-
naasiumiperre. Reaali 
Poisil tekkis huvi, kust 
ristimistava Eestis alguse 
on saanud  ning asuski 
asja uurima. Tulemus on 
teie ees!

•Rebaste ristimise tra-
ditsioon sai alguse 1632. 
aastal, mil asutati Tartu 
Ülikool
•Ristimist peeti lõbusaks 
naljategemiseks uustul-
nuka üle-uue tudengi 
riietus oli kentsakas, teda 
küsitleti, ta nägu tõmmati 
märja lapiga üle, talle ka-
llati kaela vett,  suhu pandi 
seakihvad. Dekaan rapu-
tas talle lõpuks keelele 
soola ja kallas pähe veini. 
•Traditsioon keelati, kui 
Rootsimaal sai kuningan-
naks Kristiina. 
•Tartu Ülikooli taasa-
vamise järel taastus ka 
rebaste kombestik ja 
arenes üpris täiuslikuks 
19. sajandil. Korporat-
siooni noorliige kandis 
aasta otsa musta teklit ja 
teda dresseeriti selle aja 
jooksul. Vastava piduliku 
mõõgatseremoonia käi-
gus andis rebane vande 
ja sai endale korporandi 
mütsi. Sellest alates oli ta 
täisväärtuslik liige ja mitte 
veinitooja ega teener.

•1945. aastal korporat-
sioonid keelati, kuid 
rebaste traditsioon jäi. 
Valitses mitmesuguseid 
hinnanguid, näiteks kut-
suti tudengeid tekli värvi 
järgi kapsalehtedeks, tin-
diplekkideks. Rebaseks 
löödi tudengeid tea-
duskonna sümboolsete 
esemetega- näiteks paksu 
Saksa-Eesti sõnaraamatu-
ga, peegliga või pealuuga.
•1980-ndail taastati kor-
poratsioonid ning ris-
timise tava muutus vaba-
tahtlikuks. Samas laienes 
ristimise tava ka õpilas-
ja üliõpilasmalevatesse, 
noortelaagritesse, selt-
sidesse, huvialaringidesse 
ning lõpuks ka tavak-
oolidesse.
•Traditsiooni ei edendata 
mitte ainult Eestis, üliõpi-
las- ja käsitöötsunft ide 
tava on levinud ka Soome, 
Prantsusmaa ja Saksamaa 
koolides ja ülikoolides. 
Esimese aasta tudengeid 
kutsutakse paljudes ülik-
oolides näiteks Bejant 
ja Bejantine, Bec Jaune, 
Geldschnabel, mis tõlkes 
tähendab kollanokka. 

„Kollanokkadest rebasteni“

Merili Luuk
11c

Õpetaja mäletab . . .

Mida mõtlete, kui kuulete 
sõna: „rebane“? Milliste 
emotsioonidega mäletate 
oma rebaste ristimist? 

PEK-i juht Liisi Tegel-
mann: „Mets; (pärast 
küsimuse täpsustamist-
Toim.)Viljandi Kultuuri-
akadeemia. Minu ristimine 
algas päikesetõusu aegu 
hommikuvõimlemisega 
Viljandi Lossimägedes. Pi-
dime täitma erinevaid üle-
sandeid. Põhiüritus toimus 
Vana- Ugala saalis, kus rek-
tor luges meile vande ette 
ning me tõotasime olla au-
väärsed kultuuritegelased.
Pidu oli ikka hommikust 
õhtuni ja õhtul läks veel 
edasi!“

Kunstiõpetuse õpetaja 
Tairi Tamme-Amjärv: 
„Gümnaasiumis olid abitu-
riendid minu meelest ülbed 
ning kuna meie koolis oli 
ujula, siis retsijad kasutasid 
seda väga hästi ära. Üli-
kooliajast meenub ret-
simine kui armas ja tore üri-
tus. Kunstiakadeemias viidi 
meid kohtadesse, kuhu me 
muidu poleks ilmselt ku-
nagi sattunud, näiteks kooli 
katusele. 

Anna Trine Raudsepp
10b
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Koolielu

Hiinas, Hangzhous 
toimus 8.-16. novem-
brini rahvusvaheline as-
tronoomiaolümpiaad, 
kus meie koolist  osalesid 
Uku-Kaspar Uustalu 
(8B), Sandra Schumann 
(9A), Erik Tamre (10B), 
Kadi-Liis Saar (11A)

Täheteadlastel oli 
siiski võimalus ka 
muuga peale oma 
eriala tegeleda.   
Üheks ekskursiooni 
osaks oli  loomaaed-
tsirkuse „Nature Re-
serve” külastamine.  
Seal pidid astronoomid 
välja kannatama hiinlaste 
meelelahutust, milleks oli 
tiigrietendus, kus kasu-
tati jõhkraid trikke. „Neil 
endal oli jõle lõ-
bus, see oli ko-
hutav, ” rääkis 
Erik Tamre, 
keda premee-
riti võistlu-
sel kolmanda 
järgu diplo-
miga. „Näiteks 
nagu ühe käpa 
peal tasakaalu 
hoidmine. See 
oli nii jõhker 
ja vastik ja id-
iootne, et see 
on jube!“

Kuidas üldse 
o l ü m p i a a -
didel edukas 
olla? – „Kui 

vastust ei tea, siis peab 
vastama võimalikult ka-
hemõtteliselt,  keerukalt,  
isegi veel parem selliseid 
võõrsõnu kasutades, mis 
jätaks mulje, et mina  
saan sellest aru. Aga tege-
likult nad ise ei saa üldse 
pihta, mida ma arvan. 
Ning nad ei saa punkte ka 

maha võtta,  sest äkki ma 
teadsin.” ütles Erik. 

„Ma ei saa näiteid öelda, 
äkki Ene Saar loeb seda 
ning hakkab geograa-

f iaolümpiaadi l 
punkte maha võt-
ma.”

Kas see nipp on 
levinud? „Kõik 
paremad teevad 
nii. Need kes 
seda ei tee, ei saa 
punkte.See võime 

häma-
da on 

ä ä r m i s e l t 
oluline. Geo-

graafi as eriti. Geograafi a 
ja lingvistika on suuresti  
sellised hämamisvõistluse
d.”„Tähtis on jätta muljet, 
et sa oled jõle tark.” arvab 

Erik.

E r i k u 
k o m -
mentaar 
hiinlaste 
m õ t -
temaail-
m a 
k o h t a : 
„ H i i n -
l a s t e l e 
on pähe 
kulunud 
käsuma-
j an du s . 
K u i 
n ä i t e k s 

„Ma ei saa näiteid öelda, äkki Ene 
Saar loeb seda ning hakkab geo–
graafi aolümpiaadil punkte maha 
võtma.” restoranis ketšupit küsida, 

ei julge teenindaja mingit 
otsust teha ning läheb 
ülemuse juurde. Tema 
omakorda läheb järgmise 
ülemuse juurde, kes läheb 
lõpuks juhataja kabinetti 
ning juhataja otsustab, et 
järgmisel päeval tuuakse 
ketšup“

Kuidas sealt pärapõrgust 
Finnairi streigi pärast 
üldse tagasi saadi? – Läks 
õnneks ning leiti soom-
lasest Finnairi töötaja, kes 
vähemalt oskas inglise 
keelt ning suutis midagi 
korda saata. Tagasi jõuti 
marsruudil Shanghai - 
Frankfurt – Stockholm 
– Tallinn

Koju toodi üks II järgu 
diplom, kaks III järgu 
diplomit ning  osavõtjad-
iplom. Kokku osales Ees-
tist 6 võistlejat.

„Meie tähetargad Hiinas“
Kuldar Roosenberh 
10b

(Pilt Erik Tamre poolt) Hiina loodus

(Pilt Erik Tamre poolt) Pagood
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Kuu sündmus . . 

Kuu etendus . .

Miski ei tööta kultuuris kindlamini kui klišeed. - Emil Tode (Tõnu Õnnepalu)

Kultuur

PÖFF ehk Pimedate Ööde Filmifestival leiab 
aset 12. novembrist -6. detsembrini. Festival tut-
vustab Eesti publikule maailma kino kogu tema 
värvikuses, pakkudes vaimutoitu igale vanusele ja 
maitsele. 

Põhiprogramm, kus põhirõhk sel aastal on tradit-
sioonilistel Euroopa fi lmidel, leiab aset 27. novem-
brist -6. detsembrini. Samuti näidatakse ülevaadet 
maailmakinost, auhinnatud fi lme teistelt festivali-
delt ning EurAsia ja Tridensi Baltikumi täispikkade 
fi lmide võistlusprogrammi.

PÖFFil leiavad aset veel MOFF, Just Film, Sleep-
walkers ning Animated Dreams.

Ära seda maha maga, realist !

On Eike Ülevainu, Jaak 
Sapase ja Eneli Meres-
maa etendus „„Esto-
nia meets Africa” ehk 
“Vaade eemalt”, mida 
saab nautida Meistrite 
Hoovi teatrisaalis ku-
uel detsembrikuu õhtul. 
Etendus mõtiskleb  in-
imeseks olemise üle 
ning seda just eestlase 
pilgu läbi. 

Tegijad on silmitsenud 
oma kodumaad ka 
Marokost ja Lõuna-Aaf-
rikast ning 

leidnud, et ühelt poolt on siin palju mõistetamatut 
ignorantsust, aga teiselt poolt, võibolla just see ongi 
meid päästnud? Miks on raske tunnetada maailma 
ühtse meiena? Kui ühiskond on indiviidide sum-
ma, siis oleme mina ja kohvikasvataja Keeniast ju 
samas paadis! Miks tekib kergesti tunne, et „ma ei 
saa niikuinii midagi ära teha”, kui tegelikult saavad 
ja osalevadki kõik omal kombel maailmapoliitikas?  
Nende küsimuste üle arutletakse vaatajaga saalis 
ning etenduse kaudu üritatakse leida vastused. 

Tükki kantakse ette 9. – 16. detsembrini. 

Ei ole mitte midagi muud kui Tallinna 
Reaalkooli jõulukontsert, mis toimub 16. 
detsembril 18.00 Estonia kontserdisaalis. 
Esinevad Reaali koorid, ansamblid ning 
solistid. Järgmises lehes täpsemalt.

Kuu kontsert . . 

Seekord soovitame üle kaeda Vabaduse 
väljaku all asuva  kohviku Väike Pariis. 
Seal olles tunned end nagu oleksid just 
sattunud Edith Piafi  aegsesse Pariisi, kus 
taustaks mängib legendaarse lauljanna 
looming. Lisaks asub see otse kesklinnas 
ning seega on killuke Prantsusmaad käe-
jala juures.  Kohvikus saab kohvi, tee või 
kakao kõrvalt mekkida ka imemaitsvaid 
koogikesi, mille hinnad on keskmise ko-
hvikuga võrreldes üsna soodsad. 

Järgmisel korral Vabaduse väljakule sat-
tudes proovi see imetabane paik ära!

Kuu kohvik . . 
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Õpetajate ütlused:
Oleg Kravtšenko: „Geo-
graafi a on keelatud. Geo-
graafi a on mõttetu. Os-
tad pileti, lennuk teab, 
kuhu minna.“

Piret Otsa REKi 
koosolekul:”Küünlaid 
sa ei pea (selle ürituse 
jaoks) ostma, need tul-
evad Veiko aukudest.”

Piret Järvela REKi 
koosolekul:  “Iga kir-
javiga sülgab mu 
südamesse.”    

Villu Raja tüdrukule, 
kellel on poisipea: „Ku-
ule, poiss, pea püsti ja 
tööle!”
Andres Raa: „Poisid, 
te olete hullemad kui 
veemolekulid!”

Peeter: „Kus me oleme 
(mitmes lause ülesan-
des) ?“
Madis Olspert: Me 
oleme hetkel ruumis 
409.
(5 minutit läheb möö-
da)
Olspert: „Kus me 
oleme?“
Triin ja Doris kooris: 
„RUUMIS 409!“

Ahti Pent: „Tubli, 
Taavi.“
(Hendrik Mägi vaatab 
arusaamatult ringi)
Pent: „Eee.....Mis su nimi 
oligi?“
...mõnede inimeste 
puhul ei piisa 3 aastast 
tööõpetusest, millele 
järgneb 3 aastat majan-
dust.”

Silvia Mumma: „How 
to prevent traffi  c acci-
dents?“
Taavi: „ Drink less.“
Mumma: „Yes, but may-
be not drink at all?“
Taavi: „No, just less.“
Mumma: „Ok, very 
good.“

Koit: „Tõstke käed, need 
kellel on saatuslikud 
munad? Teie klassi jaoks 
just õige küsimus.“

Õpilase ütlus:
Õpilane Pilveke (nimi 
muudetud- toim.): 
Tere!
Vaatasin just eKooli 
ja suureks üllatuseks 
leidsin viimase koduse 
töö eest hinde 2. Sain 
kohe aru, et õige see 
asi olla ei saa ja läksin 
Moodle’sse.
Olen ju sinna pannud 
koduse töö.
Ja miks 2? Olgu, 5 kind-
lasti mitte, 4 võib-olla, 
aga 3est alla poole on 
juba ebaloomulik. 2 on 
praktiliselt tegemata 
töö, mul on aga ainult 2 
küsimust vastamata.
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