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„Taas talv on tulnud, 
külm ja pime, on härmas 
puud ja lumi maas, kuid 
talv on siiski imeline, sest 
jõulud tulnud taas..“ nii 
on kirjutanud Piret Rips 
ühe armsa jõululaulu 
sõnadeks. Nojah, jõulud ja 
detsembrikuu peaks meie 
kõigi jaoks olema rahu ja 
vaikuse aeg, mil me saame 
keskenduda ainult oma 
perele ja sõpradele, nau-
tida rammusat pühade-
praadi, küpsetada ning 
hiljem maitsta piparkoo-
gikiisusid ning lõõgastu-
da rutiinsest päevatööst. 
See on meie kõigi jaoks 
üks õnnelik aeg, sest meil 
on pere, mille keskel oma 
jõulud veeta. Kuid, kas 
olete kunagi mõelnud, 
et on olemas lapsi, kellel 
pole pärispere, vaid nende 
pereks on lastekodu, selle 
töötajad ja kasvandikud. 
Neil ei ole vanemaid, 
kes neid jõulude paiku 
oma ülevoolava armas-
tusega üle valaksid..

Sestap otsustasid mõned 
gümnaasiumiklassid sel 
aastal oma klassisiseste 
jõulupakkide asemel teha 
kingitusi lastekodudele ja 
paljulapselistele peredele. 
Milleks teha enamjaolt 
mõttetuid klassikinke, 
kui meil on võimalus 
teha teistele  head? 

Hinnakem  seda, mis  meil 
on ning rõõmustame oma 
ilusa Eestimaa talve üle! 

Jõuluööl teisi aidata 
püüdes, 

Merili

Laupäeval, 12. detsembril sõitsid enamus 
kümnendate klasside õpilastest Riiga. Ühi-
selt käidi ekskursioonil vanalinnas ning külas-
tati Toomkirikut. Loomulikult ei jäänud mars-
ruudist välja ka Lido, kus traditsiooniliselt 
hea ja paremaga keha kinnitati.

Rebased sattusid Riiga

26. veebruaril on 
tulemas omaloomin-
guõhtu. Seoses sellega 
ootame kõigi õpilaste 
ning õpetajate loomin-
gut. Selleks võivad olla 
nii kirjatükid, luule-
tused, lühifi lmid, muu-
sikapalad kui ka kõik 
muu, mis ise loo-
dud. Soovi korral võib 
jääda ka  anonüüm-
seks. Loomingut on 
võimalik  postitada 
kastidesse, mis asuvad 
eesti keele klassides kui 
ka aadressile kadri.lin-
demann@real.edu.ee.

Omalo omin-
guõhtu

5. detsembril toimu Reaalkoolis järjekordne 
Volüüm. Sedakorda oli konkursil juba kümnes juu-
bel. Väga hästi esinesid kõik realistide ansamblid.

Volüüm 10

Tööd on alustanud 
Reaalkooli EsindusKo-
ja ajaveeb, kust saab 
informatsiooni REK-i 
tegemistest ning end 
kõige toimuvaga kur-
sis hoida. Ligipääs 
ajaveebile on aadressil 
http://real.edu.ee/~rek

REK

Teisipäeval, 8. detsembril käisid güm-
naasiumiklasside esindajad Vabadus-
sõjas hukkunud realisti Harald Triegeli haual 
küünlaid süütamas ning austust avaldamas.

Austusavaldus Harald Triegelile

17.detsembril toimunud jõulukontserdil „Tule meile jõulukene..” osalesid 
Reaalkooli mudilas-, laste- ja segakoor ning ansamblid, solistid. Reaali Poiss 
uuris, mida arvavad asjaosalised ise sellest armsast üritusest? Evelin, 7b, 
lastekoori laulja ning tantsija: „Muidugi mulle meeldib see kontsert, sest see 
on ikkagi Reaalkooli enda oma.” Siret, 11c, segakoori laulja, ansambli lii-
ge: „Mulle meeldib see, et see toimub Estonias. Teistel koolidel on heal juhul 
kontsert kooliaulas ning esitatakse tavalisi jõulumeloodiaid, kuid meil on ju 
ka oma orkester! Piletid olid kuulu järgi välja müüdud! Mart, 12b, segakoori 
laulja: „Hea mõte korraldada selline vahva üritus! Meil on tore esineda ja teis-
tel vahva vaadata.” Annika, 9b, laste-ja segakoori liige, ansamblite solist: 
„Pühademeeleolu on meis endis olemas, seda on lihtsalt vaja natuke ärgitada!”

Jõulukontsert

Uudised
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Kõik, kelle nimi on 
Tiia, võivad tähistada 
oma nimepäeva esime-
sel novembril. Nimi 
Tiia on tuletatud nimest 
Dorothea ning tähen-
dab kingitust jumalalt.
Küsimistele vastasid 

ajalooõpetaja ning 12 
C klassijuhataja Tiia 
Luuk ja kooli info-
juht Tiia Niggulis.

Tiia Niggulis

Millised olid teie 
lapsepõlvejõulud?

Lapsepõlvejõulud olid 
alati kuusega, alati tuli 
jõuluvana, kuid kar-
dinad olid ees, sest 
oli Nõukogude aeg ja 
jõule tähistada ei toh-
tinud. Alati käisime ka 
kogu perega kirikus.

Mis seostub teile jõu-
ludega?

Kogu perega kirikus 
käimine ongi see, 
mis tuleb meelde, kui 
mõtlen jõuludega seon-
duvatele tegevustele.

Mida soovite Reaali-
perele jõuludeks?

(naerab) Kogu Reaal-
koolile soovin rahu-
likke, üksmeelseid 
ja sõbralikke jõule.

Tiia Luuk

Millised olid teie 
lapsepõlvejõulud?

Ma olen kasvanud ajal, 
kui tähtsustati nääre, 
aga perega tähistasime 
ikka jõule - kuuseok-
sad olid toas.  Koolia-
jal oli alati vanaema 
külas, ta oli Hiiumaalt 
Tartusse toodud. Lund 
oli rohkem kui nüüd. 
Selline soe mäles-
tus. Koolis pidi käima 
jõulude ajal, sest oli 
ju Nõukogude aeg ja 
koolis ei toimunud 
mingit tähistamist.

Mis seostub teile jõu-
ludega?

Minu jaoks seostuvad 
jõulud rahu ja rahu-
likkusega. Pigem maa-
kohaga kui linnaga, 
palju lund ja vaikust. 
Mitte niivõrd kära ja 
müra, mis nüüd popu-
laarne on. Jõulud on 
rohkem vaikuse ja 
perega olemise aeg.

Mida soovite Reaali-
perele jõuludeks?

Soovin kõigile ter-
vist ja vastupidavust, 
just praegusel ajal 
(palju viirushaiguseid 
jms on liikvel). Lisaks 
soovin selgust oma sih-
tides ning tarkust 
teha õigeid otsuseid.

1 nimi, 2 nägu, 3 küsimust

3 küsimust

Kati Pino
12a
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Koolielu

Anni Müüripeal
11c

Uue õppeveerandi algu-
ses vahetub meil järje-
kordselt tunni-
plaan. „Arvuti teeb 
t u n n i p l a a n i ” m ü ü t i 
uskusin ma tükk aega, 
kuni Ene Saar, kes tun-
niplaani koostab, mind 
selles vallas valgustas.

Kuidas toimub tunni-
plaani tegemine?

Kõik algab õppekavast 
ja tunnijaotusplaanist 
ehk sellest, mis klassidel, 
mis tunnid tulevad ning, 
milliste õpetajatega. See 
toimub eelneva õppeaasta 
lõpus.

Seejärel on ajaline pla-
neering. Näiteks 11. klas-
sidel lõpeb esimesel pool-
aastal geograafi a ning 
selle asemel tuleb teisest 
poolaastast bioloogia. 
Põhikoolis on kunst ühel 
poolaastal aga paaristun-
nina. 

Nüüd tuleb mängu ar-
vuti. Algab tundide 
paigutamine tunniplaani. 
Reaalkoolis aitab seda 
teha programm GP Units. 
Enne, kui selle program-
mi abi saab kasutada, 
tuleb sisestada, kui palju 
ja mitut õpilast mahutavat  
klassi on olemas, milline 
on õpetajate töökoormus, 
mis aegadel konkreetne 
õpetaja koolis on ning kas 
õpetaja soovib paaris- või 

üksiktunde. 

Siis algab program-
meerimine osade kaupa. 
Kõigepealt pannakse pai-
ka 25% 5.-12. klassi tun-
didest. Oleks loogiline, 
kui need tunnid oleksid 
reaalained, kuid kuna 
Reaalkoolis pole kor-
ralikku võimlat, siis esi-
mesed tunnid, mis paika 
pannakse, on kehalised. 
Seejärel fi kseeritakse, 
mis sobib ning paigu-
tatakse järgmised 25 % 
tundidest. 

Kõlab lihtsalt? Jah, kuid 
tegelikult on see lihtsus-
est kaugel, kuna sega-
vaid faktoreid, millega 
arvestada tuleb, on kül-
laldaselt:

Osad õpetajad käivad li-
saks teistes koolides või 
arsti juures. 

Tallinna Ülikoolist tule-
vad õpetajad on seotud 
väga kindla kellaajaga.

Gümnaasiumil peab kol-
mapäeviti olema ainult 7 
tundi, sest 8. tund on lau-
lukoor. 

Põhikoolil on lauluk-
oor esmaspäeviti 7. tunni 
ajal.. Lisaks on 6. klassi 
õpilastel hommikuti va-
bad tunnid, sest  muidu 
oleksid nad laulukoori 
ajaks juba väga väsinud 

Keemiaõpetajatel on 

lihtsam laboritunde kor-
raldada, kui terve lend 
teeb seda ühel päeval, 
näiteks ühel päeval olek-
sid tunnid nii 10A, 10B, 
10C klassil.

Lisaks keele, kehalise 
ja tööõpetuse rühmatun-
didele on Reaalkoolis ka 
matemaatika ja füüsika 
kord nädalas rühmatunni-
na. Ühe ruumi asemel on 
sellisel juhul tarvis ühe 
klassi jaoks kahte ruumi.

Lõpuklassides soovivad 
keeleõpetajad paaris-
tunde. Sel viisil on liht-
sam süveneda.

Kui õpetaja soovib oma 
aines rühmaülesandeid 
teha, on tal vaja paaris-
tunde. Ühe tunniga ei 
jõua kõike ära kuulata.

Kõigil vene keele õpeta-
jatel on üks päev, kus nad 
ei ole koolis. Samal ajal 
saab teine sama aine õpe-
taja selles ruumis tundi 
anda. Inglise keelega on 
sama lugu.

Kooli renoveerimi-
se käigus jäi tütarlaste 
käsitöökompleks tegema-
ta. Süüa käivad põhikooli 
tüdrukud tegemas Inglise 
kolledžis. Nad peavad 
õigeks ajaks sinna ja ta-
gasi jõudma ning lisaks 
peab nende käsitöö tun-
ni aeg klappima Inglise 
kolledži tunniplaaniga.

12. klassis on hea kui 
kaks matemaatikat ja 
kaks eesti keelt on kõr-
vuti, siis saab vajadusel 
teha neli tundi matemaa-
tikaülesandeid või kir-
jandi kirjutamist. Sedasi 
saab harjutada eksami 
pikkuse tunnetamist.

Reaalkooli  peamajas on 
ruumipuudus. Siin on 700 
õpilast ja 22 klassikomp-
lekti. Kui peamajas oleks 
ainult 7.-12. klassi (prae-
guse 5.- 12. asemel) va-
baneks tunniplaan kohe 
lisapingest. 

Faktoreid, millega arves-
tama peab, on päris palju 
ning ilmselt ei ole siingi 
kõik ära nimetatud. 

Kui esialgne tunniplaan 
on koostatud, algab silu-
mine. See võtab nädala. 
Seejärel kontrollivad 
seda õpetajad ja alles 
pärast seda jõuab tunni-
plaan õpilasteni. Ja meil 
on aastas kolm erinevat 
tunniplaani...

Kogu selle pika protsessi 
juures on arvuti ülesanne 
inimlike vigade vältimine. 
Arvuti ei lase ühte ruumi 
kahte klassi või kahte õpe-
tajat panna ja see on ka 
kõik, mida arvuti teeb. 
Arvuti ei mõtle, inimesed 
mõtlevad. Ootame oma 
järgmist tunniplaani!

Tunniplaani sünnilugu
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Koolielu

Kuldar Rosenberg
10b

Praegusel majandus-
surutiseajal on kõigil 
raske. Ei ole erandiks 
ka meie armas autokool. 
Ning see sunnib tegema 
muudatusi, et olla kliendi-
sõbralikum ja mugavam. 
Nimelt on langenud kur-
susehinnad 5600 kroo-
nile, mille sees teooria-
tunnid on täiesti tasuta! 
Ning innovatiivseid ideid 
on ka teisigi. Näiteks on 
võimalik, et varsti saavad 
gümnasistid näha auto-
kooli teooriatundi tun-
niplaani lõpus valik-
tunnina.

Kuid miks ikkagi Reaali 
autokool? Üheks väiteks 
oleks, et see on üks meie 
paljudest traditsiooni-
dest. Ning kui teistes 
autokoolides on aina 

levinum ka iseõppimine, 
kus materjalid saadakse 
internetist ning õpetajaga 
ollakse koos vaid mõni 
tund, siis meie autokoo-
lis on tähtsal kohal ka 
õpetajaga silmast-silma 
suhtlemine, mis kindlasti 
abistab materjali oman-
damisel ning ka kursuse 
läbimisel.

On ideid või mõtteid 
autokooli parandami-
seks? Teavita autokooli 
nendest! Oodatud on vas-
tused küsimustele „Miks 
ei eelistata Reaali auto-
kooli” ning „Mis teeks 
autokooli paremaks?”. 
Ideid saab saata e-mailile 
janekristi.ruben@real.
edu.ee.

Järgmine kursus alustab 
kevadel, kuhu on, nagu 
ikka, oodatud kõik huvi-
lised!

Presidendi sõna

Kaunilt langev lumi ei 
vii tõsiseid mõtteid su-
gugi peast. Riigikogus 
arutlusel olev kooli-
reform teeb minu, realisti, 
rohkem kui murelikuks. 
Põhikooli ja keskkooli 
lahutamine, gümnaasiu-
midele õpilaste miini-
mummäära kehtestamine 
ja põhikooli sisseas-
tumiskatsete kaotamine 
– need on vaid mõned 
muudatuste nimekirjast. 
Haridusministeerium 
soovib ühtlustada Eesti 
haridussüsteemi ja muu 
hulgas kaotada nn eliit-
koolid. Nii võib progres-
siivse haridussüsteemi 
kõrval laguneda ka meie 
armastatud Tallinna 
Reaalkool. Meie kooli 
iseloomustab põlvkon-
dadevaheline side,  jär-
jepidevus. Reaalkooli 
mõnusa ja motiveeritud 
õpikeskkonna loomiseks 
ei piisa reaalainetest huvi-
tuvatest indiviididest. 
Reaali vaim on midagi 
enamat. Me kasvame 
ja kujuneme siin välja, 
omandame sarnase mõt-
lemisviisi, alates juba 
algkoolist. Meie kool 
on tervik, me kuulume 
kokku. Põhikool sammub 
edasi gümnaasiumiõpi-
lastest eeskujude toel; 
gümnaasiumiõpilased on 
traditsioonide ja ühiste-
gevusega põimunud 

n o o r e m a t e g a .
Mulle tundub, et güm-
naasiumide vertikaal-
set kihistumist proo-
vitakse kõrvaldada 
tugevamate koolide 
tegevuse muutmise ja 
nõrgestamisega. Meie 
kooli gümnaasiumisse 
on raske saada mujalt 
põhikoolist, meie kooli 
gümnaasiumis    õppi-
mine on pingutav. Et 
nõrgad koolid saaksid 
tugevaks, tuleb sealseid 
olusid ja taset tõsta. Kui 
õppekava muutub järjest 
ja järjest leebemaks 
ning pealiskaudsemaks, 
siis lõpuks ei saagi aru, 
kust meie süvendatud 
teadmised tulema pea-
vad. Loomulikult võiks 
Eesti praegune haridus-
süsteem tugineda 
endisest enam kas-
vatavale õppekavale. 
Seejuures  ei pea aga 
koolikorraldus ja tead-
mised kannatama. 
Mõtted tuleks koon-
dada hoopis meie õppe-
süsteemi arendamisele, 
mitte olemasoleva väär-
tusliku lagundamisele. 
Ma olen sügavalt veen-
dunud, et ka meie sõna 
maksab selles küsimuses. 
Tuleb endast märku anda. 
Loodan, et minu kahe aas-
ta pärast koolipinki istuv 
vend saab osa vähemalt 
sama vapustavalt tore-
dast ja toetavast kooli-
keskkonnast kui mina.

Vabandame!
Reaali Poiss vabandab 12a klassi õpilase 
Mart-Rasmus Puuri ees, sest artiklis „1 nimi, 
2 nägu, 3 küsimust” kasutati pilti tema loata.

Realist rooli!

Talvekontserdi kavas oli viga. Võimlejate hulka kuu-
lus Mari Kraav Merit Kraavi asemel.

Teade!

Kert Pütsepp
REKi president
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Jõulutunne

Merili Luuk
11c

E ku odun, e ku iye’dun! *

Jõulud on ühed tähtsa-
mad rahvakalendripühad. 
Jõule ja aastavahetust 
tähistatakse peaaegu igal 
pool maailmas, siis vit-
sutatakse head-paremat,  
rohkelt toitu, mängitakse, 
lauldakse ja lõbutsetakse 
Jõulude ajal saadakse 
kinke, saadetakse tutta-
vatele kaarte ja mälesta-
takse esivanemaid kal-
mistul või kodus. Kuskilt 
on see komme meile 
tulnud ning Reaali Poiss 
otsustas uurida, kust see 
kõik alguse on saanud..

Eesti nimetus jõu-
lud tuleneb muinas-
skandinaavia sõnast 
jul (vanainglise nime-
tus yule). Väga mitmel 
pool Lõuna-Eestis kut-
suti jõulusid varem ka 
talvistepühadeks.

Tuntud slängilühend 
Xmas on tulnud kreeka 
keelest, Jeesuse nimest 
Xristos. Euroopas muu-
tus lühend populaarseks 
16. sajandil. Jõulumüü-
gireklaamides kasuta-
takse seda tänapäeval eriti 
sageli, sest see on lühike 
ja sobib seetõttu sõnaga 
sale (allahindlus-toim.)

Kiriklikult on tähistatud 
jõulusid 354. aastast 25. 
detsembril. Tours’i ki-
rikukogu otsusega peeti 
jõulusid 12 päeva. 

Jõulude ajal ei tohtinud 
üldse töötada. Kõik töö-
riistad pidid olema ulu 
all. Tulevalgus ei tohtinud 

langeda põllule, et põld 
ära ei kõrbeks. Kogu jõu-
luöö pidi olema ärkvel, et 
järgmisel aastal ei oleks 
unine.

Jõuluõhtul tuli süüa 9 
kuni 12 korda või panna 
lauale vastav arv roo-
gasid. Rikkalikult kae-
tud laud oli varsemal ajal 
pika paastuaja lõppemise 
märgiks, kuid ühtlasi 
tagatis, et uuel aastal on 
külluslikult toitu. Jõu-
luks tapeti vanasti siga 
ja seetõttu olid olulised 
erinevad sealihast, 
-verest jm valmistatud 

road. Ärme siis imestame, 
miks verivorst alles jõu-
ludeks toidulauale ilmub! 

Vanim teadaolev väl-
jaku jõulukuusk pärineb 
aastast 1441, mil kuusk 
püstitati Tallinna, Rae-
koja platsile. Suurte lin-
nakuuskede püstitamine 
algas 20 sajandi alguses. 

Jõulupuu ehtimise kohta 
on ka üks muistend: Ühel 
pimedal talveõhtul tuli 
Martin Luther koju ja ta 
nägi ühte kuuske, mille 
peal särasid tähed. Ta 
saagis puu maha ja hiljem 
pani kuusele küünlad 
peale.Prantsusmaale on 
väidetavalt jõulukuuse-
tava toonud aastal 1837 
printsess Helen Meck-

lenburgist, abielludes 
Orleansi printsiga. Ing-
lismaale tõi selle prints 
Albert, kelle abikaasa 
kuninganna Victoria ehtis 
jõulukuuse Windsori los-
sis 1841. aastal. 

Praegune jõuluvana, 
kes lastele kinke toob, 
on tulnud Püha Nikolau-
sest, kelle kuju on lä-
binud samuti väga pika 
arengu. Mõnel pool pa-
neb jõuluvana akna taha 
sussi sisse kinke, mõnel 
pool näitab jõuluvana en-
nast ise ja annab kingid 
lapsele kätte, mõnel pool 
kukutab ta korstnast sisse 
ja lapsed saavad kingi 
kamina eest kätte. See 
on olnud niimoodi juba 
mitmeid sajandeid. 20. 
sajandil hakkasid lapsed 
jõuluvanale kirju saatma.

Kokkuvõttes võib öelda, 
et meie traditsioonilised 
jõulud on kujundatud 
19. sajandi populaarsete 
kirjanike, nagu Charles 
Dickensi ja Washington 
Irvingi poolt, kes kuh-
jasid kokku vanu ja uusi 
kombeid, püüdes taas-
luua kujutlust keskaegse 
üliku suurejoonelistest 
jõuludest.

*Häid jõule (yoruba kee-
lest tõlgitud-toim.)
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Jõulueri
Uurisin Reaalkooli 
meesõpetajatelt, kuidas 
on lood nende jõuluvana-
kogemustega. Selgus, et 
seda ametit on pidanud 
pea iga mees.

Martin Saar mäletab, 
kuidas 13- aastaselt sai 
koos pinginaabriga teise 
klassi õpilastele jõuluva-
nasid mängitud. Noore-
mad koolikaaslased olid 
üritusest sillas ja vanema-
tel poistel oli samuti nalja 
kui palju. Üldiselt peab 
Saar sellist traditsiooni 
väga soojaks ja meeldi-
vaks. Loodame, et selle 
kooliaegse üritusega 
meie noore keemiaõpeta-
ja jõuluvanakarjäär veel 
ei lõpe.

Direktor Gunnar Polma
tunnistab, et on ka ise 
jõuluvana mänginud, kuid 
hoopis värvikam lugu 
meenub talle ajast, mil 
ta juhatas väikest maa-
kooli. Õpilasi oli seal vaid 
mõnikümmend ja nagu 
ikka, teadis külarahvas 
üksteist nägupidi. Jõulu-
pidu lähenes ja tuli organ-
iseerida jõuluvana. Kooli-
laste enda isad olid juba 
teatepulka edasi andes 
selle töö ära proovinud ja 
pealegi pidi ameti enda 
peale võtma inimene, 
keda lapsed kohe ära ei 
tunneks. Valituks osu-
tus hakkaja mees Albert, 
kellele meeldis paraku 
vahetevahel napsu võtta. 
Külast alevisse viiva tee 
ääres asus Pihi baar, kust 
mehed koduteel ikka 

läbi armastasid hüpata 
ning õlut limpsides juttu 
ajada. Nii mõnigi kord 
sattusid sinna ühes isa-
dega ka nende lapsed. 
Kui jõulupidu käes oli 
ja jõuluvana kingikotiga 
saabus, kortsutas üks laps 
kulmu ja hüüdis „Aga 
see on ju see mees sealt 
Pihi baarist!“ Need, kes 
ka Albertit ennist Pihi 
baaris näinud olid, said 
kõva kõhutäe naerda.

Ka Mart Kuurme on 
perekeskis jõuluvana 
mänginud, aga midagi 
erakordsemat koges ta 
Ameerikas, kus õp. Kuur-
me oma perega aasta 
aega elas ning Ameerika 
ühes mainekamas riigi-
koolis (Thomas Jefferson 
High School for Science 
and Technology) töötas. 
Ametlikult ei tohtinud 
jõule koolis pidada, sest 
õpilaste seltskond oli mul-
tikultuurne. Seetõttu peeti 
Newtonmas-i, sest gravi-
tatsiooniseaduse üles-
kirjutaja Isaac Newtoni 
sünniaastapäev on esime-
sel jõulupühal. Küll aga 
korraldas direktor õpeta-
jatele ja nende peredele 
jõulupuu, kus ta isiklikult 
jõuluvana mängis. Kingi-

Anna- Helena Saarso
10b

tuste jagamine viidi läbi 
hoopis teisiti, kui üks 
eestlane endale ette ku-
jutab. On ju ameeriklased 
palju hoogsamad ja emot-
sionaalsemad. „Jõuluva-
na“ tuli suure kotiga saali, 
hakkas nimesid hüüdma 
ja viskas siis neile kin-
gipaki, salmi küsimata. 
Kui hõigati õp. Kuurme 
vanema tütre nime, kes 
tol hetkel oli kümne-
aastane, läks ta ilusti jõu-
luvana juurde ja laulis 
talle. Pealtvaatajad olid 
hämmeldunud, et nende 
jaoks nii noor tüdruk 
laulda oskab, sest sealne 
muusikaõpetus oli hoopis 
teisel tasemel. Sellega 
olid Kuurme perekonna 
jaoks detsembrikuu õhtud 
sisustatud. Õpetajad kut-
susid neid pea igal õhtul 
külla, et kuulata väikese 
tüdruku imeilusat ingli-
häält.



Kuhu minna?
  Reaali Poiss, detsember 2009

“ Culture is the sum of all the forms of art, of love, and of thought, 
which, in the coarse or centuries have enabled man to be less en-
slaved.”

Kuu sündmus . .

Oioi, kui palju toredaid üritusi vaheajal ette saab 
võtta! Esitame teile ühe väikese valiku: 

Avastasime ühe huvitava ürituse, mis toimub teat-
ri NO99 keldrisaalis. Tegemist on Eesti Jazzliidu 
ja teatri koostöös aset leidva kontsertõhtusarjaga, 
kus astuvad üles muusikud nii Eestist kui ka mujalt. 
Jazzklubi leiab aset tavaliselt aset reede õhtuti, vahel 
ka laupäeviti ning tavapilet on 75 eek, sooduspileti 
saate soetada 50 krooni eest. Jaanuaris on võimalik 
minna kuulama Windpower’it, Viljandi Guitar Trio 
feat. Robert Jürjendalit, Tanel Rubeni & Victoriat ja 
Liina Saar Group’i.

Mõtlesime ka algkoolija põhikoolirahvale.. 19.det-
sembril esietendus Tallinna Linnahallis lastemuu-
sikal „Päkapikkude jõuluime”, kus WAF koori 
koosseisus osales ka üks Reaali Poisi peatoimetaja-
test, Merili. Vaheaja vältel antakse veel etendusi 
Nokia Kontserdimajas ja Vanemuise Kontserdima-
jas. „Päkapikkude jõuluime” on armas jõululugu 
sel-lest, kuidas jõuluööl ärkavad maagilise ime 
läbi ellu laste mänguasjad ning taaskordselt saame 
tõdeda, et headus võidab kõik. Mänguasjade, keda 

kehastavad Eesti tuntuimad staarid, esituses kuulete 
palju tänavusi hitte uues kuues!   Väga sobiv eten-
dus jõulumeeleolu tekitamiseks ning kaasaskand-
miseks!

Piletid müügil Piletilevis ja Ticketpros.

30. detsembril  on Lindakivi Kultuurikeskuses 
Prodance’i tantsukeskuse talveetendus, mis al-
gab 19.00. Kohapeal on pilet 75 .- , eelmüügist 
60 .-, mida on võimalik saada Prodance’ist Kreutz-
waldi 24. Tegemist on noorte tantsijate show’ga, 
kus seekord on teemaks muinasjutud uudses võt-
mes. Lavale tuuakse professionaalsed kavad, mida 
kantakse ette täie pühendumusega. Palju särtsu, 
mürtsu, pauku ja energiat vahetult enne aastavahe-
tust!

Anna- Trine Raudsepp 10b
Merili Luuk 11c

Kuu fi lm . .

 „Coco enne Chaneli“, mida näidatakse alates 1. 
jaanuarist Kinos Artis, mis asub Solarise keskuses.

Tegemist on prantsuse fi lmiga, kus kehastab pea-
osa võluv Audrey Tautot, kes meile mällu sööbinud 
võrratu rolliga ”Amelie”-s. Filmi rõhk on seatud 
eelkõige  Coco Chanel’i lapsepõlvele ja teekonnale 
tippu ning jälgitakse, kuidas orbudekodusse sat-
tunud tüdrukus oli olemas ”see miski”, mis tagas 
hilisema läbimurde. See näitab publikule moeloojat 
kui tugevat naist, armastajat ja võitlejat. Väga hea 
kultuurinautlejate fi lm!
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“Jõuluajal juhtuvadki imed”
Kes meist poleks olnud enne jõuluvana tulekut sil-

mitsi olukorraga, kus ühtki head  jõulusalmi pole 
meeles, uusi pole käepärast võtta ning kohekohe 
saabub hetk, mil öeldakse sinu nimi ja.. sa loed jõu-
luvanale ette juba 10ndat aastat järjest “Jõuluvana, 
kullapai, kingi mulle suhkrusai..” 
Ennetamaks sellist olukorda, on Leelo Tungal 

kirjutanud palju jõululuuletusi nii suurtele kui 
väikestele ning kõiki neid illustreerivad Ilon Wik-
landi joonistused.  See raamat on nii armas, et jääd-
ki imedesse uskuma! 

Mida teha vaheajal?
Lisaks tavapärasele kõhu täissöömisele, lumesõja 

pidamise ning eelnevalt mainitud asjade nautimise-
le võiks ette võtta ka midagi muud.
Kui tunned pärast jõulusööke vajadust
aktiivselt oma aega veeta, siis oleks hea mõte 

nautida taasavatud Uisuplatsi Harju tänaval. Selle 
tarbeks tuleb jälle oma rahakotti kergendada, kuid 
selle korvab võimalus liikuda värskes õhus ja nau-
tida selle kõrvale teed, mida on võimalik saada seal 
samas asuvast kohvikust. Õhtuti on see koht eriti 
ilus ning pimedas tuledevalgel uisutades meenutab 
see kõik kangesti Hollywoodi fi lmi, kus inimesed 
naudivad Manhattani liuväljal jõuluaega ja pühade-
meeleolu! 

Kuu kohvik . .

Boheem asub Balti jaama taga Kalamajas, aadres-
sil Kopli 18. Tegemist on väga armsa kohvikuga, 
mis on eemal kesklinnast, kus asuvad teised sar-
nased kohvikud. Boheem paistab silma oma tasku-
kohaste hindade ja viimase peal õhkkonnaga. Bo-
heemis olles tunned end kui külastaksid oma vana 
head sõpra,  sest seal on niivõrd sõbralik ja kodune 
interjöör.

Põigake sealt kindlasti oma jõuluaja rahulikul het-
kel läbi, sest härra H ootab!

Kuu raamat . .

Enam ei ole tarvis minna Lapimaale Jõu-
luvanale külla! Jõuluvana pesitseb siinsa-
mas Eestis, Paikuse-Reiu talvemaal. Pär-
numaal asuvas Reiu puhkekeskuses asuv 
talvine vabaajapark on mõeldud lastele 
ja noortele, kus pakutakse piisavalt põne-
vat tegevust: talvemaal saab leiba pakku-
da kahele päris ehtsale lambatallele, töö-
toas on laste tarvis spetsiaalsed trikotaaži 
värvimiseks mõeldud pliiatsid ja igaühele 
T-särk, millele saab joonistada enda lem-
mikpildi; jõulukohvikus pakutakse kuuma 
kakaod ja piparkooke, jagatakse jõulu-

kaarte. Jõulutubades saab mängida Eesti 
rahvamänge, külastada päkapikkude kingionni, uisutada liuväljal ning ehitada lumeonni! 
Talvemaa on avatud jaanuari lõpuni, seega on meil vabalt aega meil kõigil enda lapsepõlve pikendada ja 

lihtsatest asjadest rõõmu tunda!
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Horoskoop   Reaali Poiss, detsember 2009

Mis juhtub? Kus juhtub? Kas juhtub? Millal juhtub? 
Ära vaevle teadmatuses, loe Suurt Vaheaja Horos-
koopi ja kõik saab enam kui selgeks!

Jäär (21.märts- 20.aprill)
Tee sõbrale pai, siis võtab su elu 6. ndal jaanuaril 
seninägematu ja lausa jahmatava suuna. Püüa,  eriti 
vaheaja algul, üle olla oma igipõlisest tungist süüa 
rohkem kui kaks piparkooki päevas, siis mahub 
Reaali müts sulle pähe ka tuleval aastal. Ilu nõuab 
ohvreid!

Sõnn (21. aprill- 20. mai)
Kahjuks kujuneb su vaheaeg võrdlemisi piina-
rikkaks, sest sind valdab pidev tung koolisöökla 
kakao järele. Pea vastu! NB: 4. jaanuaril oleks pa-
rem vältida malenuppe ja Microsoft Wordi, samas 
27. detsembril on vaieldamatult parim aeg korral-
dada üks kaunis teeõhtu kõigile klassikaaslastele!

Kaksikud (21. mai - 21. juuni)
Suurima probleemina vaevavad sind kogu vaheaja 
vältel külmetavad varbad. Abi võid leida kellegi 
soojast südamest või valemist F= μmg. Muide, ole 
väga tähelepanelik, kui juhtud kasvõi juhuslikult 
kuulma  sõna „kloor“- sel hetkel jõuab su hing uude 
faasi, millesse jääd järgnevaks 10ks aastaks.

Vähk  (22. juuni - 22. juuli)
Sind ootab ees kõige täiuslikum vaheaeg maail-
mas. Peaaegu sama täiuslik, kui Islandi inim-
arenguindeks enne majanduskrahhi. Siit järelda ka 
eeldatavat tulevikku... Nali, sinu elu ongi lihtsalt 
suurepärane, muidugi juhul, kui sa ei kaota vaheaja 
jooksul ära oma toidukaarti.

Lõvi (23. juuli - 22. august)
Vaheaja keskpaiku kipud oma pead liigselt vaeva-
ma eksistentsiaalsete küsimustega. Rahune! Kuula 
Raimond Valgre surematut teost „Helmi“ ja kõik 
saab selgeks! Kui sellest jääb veel väheks, soovita-
me otsida abi redoksreaktsioonidest. Need ravivad 
ka sügavaimad hingehaavad.

Neitsi (23. august - 22. september)
Vaheaja algul tunned end haiglasena- tegu on 
matemaatika võõrutusnähtudega. Poputa end iga 
päev paari tõeliselt „ilusa“ olümpiaadipähkliga ja 
tervis tuleb! Hoidu lambavillaste käpikutega koo-

likaaslaste eest, üks neist saab sulle saatuslikuks!

Kaalud (23. september - 23. oktoober)
Vaheaeg? Mis vaheaeg? Ega siin suurt rääkida ole.. 
23. detsembri õhtul avaldub sinus väga tugevalt 
inimese ja karu genoomi ühisosa, nimelt vajud sü-
gavasse talveunne, millest ärkad alles 11. jaanuari 
hommikul. Rõõmusta- see on ju täpselt õige aeg, et 
alustada uut ja toredat kooliveerandit!

Skorpion (24. oktoober - 22. november)
Kohtad poejärjekorras seistes kedagi ootamatut, kes 
paneb sulama ka sinu võrdlemisi jaheda südame ja 
värisema veresoonkonna. 28. dets- 2. jaan on parim 
aeg soetada endale pott kollaste nartsissidega. Terve 
vaheaja vältel ole eriti ettevaatlik kirjaümbrikkude 
ja sõrmkübaratega!

Ambur (23. november - 21. detsember)
26. detsembril tunned, et enam ei jaksa puhata ja 
uskumatu igatsus kooli järele painab su hinge. Hüüa 
üks lõõgastav pum-tšiga-pum ja puna naaseb su 
põskedele ning tunned end kui seitsmendas taevas 
(loe: nagu oleks kohe-kohe saabumas vene keele 
tund)!

Kaljukits (22. detsember - 20. jaanuar)
Lase end õhku, sest õhus on armastust! Eriti palju 
armastust leiad neitsi tähtkujust inimeste hingeõhust, 
kui lähened neile, kandes lambavillaseid käpikuid. 
Igaks juhuks võiksid enne muidugi pähe õppi-
da mõne lõigu „Romeost ja Juliast“ või „Jevgeni 
Oneginist“ ning muid sõnu polegi vaja!

Veevalaja (21. jaanuar - 18. veebruar)
Millegipärast saadavad sinu vaheaja öid pidevad 
luupainajad sellest, kuidas sind kutsutakse raadio-
süsteemi kaudu kooli valvelauda.. Põhjuseid otsi 
sügavalt oma lihasrakkude mitokondritest. Muide, 
kui pühendad terve 26. detsembri füüsika õppimise-
le, jõuab uuel aastal õnn ka sinu õuele!

Kalad (19. veebruar - 20. märts)
Avastad enda seest seninägematu potentsiaali, 
nimelt: sa oled lihtsalt täiuslik! Ära häbene seda ka 
teistega jagada. Kui sööd jõuluõhtul ära vähemalt 
3 verivorsti, kohtad uuel aastal esimest korda kooli 
tulles kooliuksel oma elu armastust.

Selgeltnägija

10





Tegus reaalikas

Kesklinna Kaunitar 
2008 võitja, Georg Otsa 
kooli õpilane, arvukate 
kooride laulja, tempoka 
eluga ning särava ja osa-
võtliku iseloomuga krist-
lane - see on 12. a klas-
si õpilane Maarja-Liis 
Reilson. Uurisime, 
mida arvab ta elust, 
koolist ja inimestest.

Kas sa oled enda ar-
vates 10. klassi al-
gusest saadik muu-
tunud? Kuidas?

Kindlasti olen. Ma arvan, 
et noored inimesed võta-
vad asju liiga must-val-
gelt. Viimaste aastate 
jooksul on  mu silmaring 
päris palju avardunud ja 
ma püüan inimesi mitte 
nende tegude   pärast 
hukka mõista, vaid roh-
kem aega investeerida 
nende tundma õppi-
misse ning mitte teha 
ennatlikke järeldusi.

Kas sina kui Kesklinna 
Kaunitar 2008 arvad, 
et ilusatel inimestel on 
elus kergem läbi lüüa?

Ilusate inimeste eeliseks 
on kindlasti see, et nen-
dest jääb parem esma-
mulje ja see võimaldab 
neil ehk tõesti edukam 

olla. Väga tihti otsusta-
takse inimeste üle just es-
mamulje põhjal, mis tänu 
välimusele võib väga hea 
jääda. Kuid samas on see 
kahe otsaga asi: sageli ar-
vatakse, et kui on ilus kest, 
siis sisemus on tühi. Nii-
siis on kõik suhteline, sest 
esmamulje arvestamine 
on ju inimeseti erinev.

Mida sa praegu kõige 
rohkem tahaksid?

(Mõtleb pikalt) Mul vist 
ei olegi seda, mida ma 
just praegusel hetkel ta-
han. Reeglina on mu si-
hid ja eesmärgid pigem 
pikaajalised. Ma püüdlen 
alati sisemise rahu ja har-
moonia poole. Mulle ei 
meeldi tunda ennast süüdi 
ning seetõttu käitun ini-
meste ja ka iseendaga nii, 
et pärast ei peaks tehtut 
kahetsema. See on minu 
jaoks kõige olulisem.

Kuidas oled rahul oma 
klassi, kooli ja lennuga?

Väga rahul! Ma tulin 
Reaalkooli 7-ndasse klas-
si ja mulle on alati siin 

meeldinud see, et klas-
sis on vähe intriige. Kõik 
inimesed on küll väga 
erinevad, aga samas ol-
lakse niivõrd... arenenud, 
et võetakse teisi sellis-
tena, nagu nad on ning 
ei üritata neid muuta. Ei 
peeta ennast teistest pare-
maks või siis ei ole seda 
lihtsalt nii palju näha. 

Ning just selle viimase 
aasta jooksul on hakanud 
ka meie lend oma-
vahel paremini läbi saa-
ma - on olnud üritusi, kus 
oleme üksteist paremini 
tundma õppinud. Ma 
olen kuulnud ka, et see 
pidigi olema 12nda 
klassi inimeste prob-
leem, et just hakatakse 
hästi läbi saama ning siis 
peab juba laiali minema.

Milline on su pa-
rim mälestus Reaal-
koolis õpitud ajast?

Neid on väga palju. 
Mulle meeldib olla klas-
sis see inimene, kes ajab 
teisi naerma - see roll on 
minu jaoks väga oluline. 
Mul on vahel tunne, et 
kooli võetakse liiga tõ-
siselt ja muretsetakse 

üleliia - seetõttu tahangi 
teiste päeva päikest tuua. 
Võib-olla tundun ma kel-
lelegi seetõttu väga ru-
mal ja lapsik, kuid need, 
kes mind hästi tunnevad, 
teavad, et ma ei ole tege-
likult nii lihtne inimene.

Mis on elu mõte?

Minu elu mõte on elada 
täisväärtuslikku elu. See 
ei tähenda aga seda, et 
ma teen kõike ja võtan 
igast võimalusest kinni. 
Pigem elan oma elu nii, et 
siit ilmast lahkudes oleks 
jätnud endast maha hea 
mälestuse ja mingi mär-
gi - kurb oleks see, kui 
mu elu jääks eesmärgita.

Mis on olnud siiani su 
elu suurim saavutus? 

Kindlasti mu koolivälised 
tegevused. Kui ma alusta-
sin muusikaõpinguid, olin 
täiesti lootusetus olukor-
ras: ma ei pidanud viisi 
ning mu ema ei julgenud 
mind muusikakooli pan-
nagi, sest ta kartis et ma 
saan psüühilise trauma 
või midagi sellist. Kuid 
minu soov muusikaga 
tegeleda oli niivõrd suur 
ja ma jõudsingi selleni, 
kuigi alles 13- aastaselt. 
Arvan, et olen praegu 
jõudnud päris heale tase-
mele ning areng on pidev.

Mis on üks põhimõte, 
millest sa elus ku-

Mul on vahel tunne, et kooli 
võetakse liiga tõsiselt ja muret-
setakse üleliia - seetõttu ta-
hangi teiste päeva päikest tuua.

Doris Mark
12a

Tegus, nägus ja lõbus abiturient!
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nagi lahti ei ütleks?
(Mõtleb pikalt) Seda on 
raske sõnastada... Ma 
ei ütleks lahti ligimese-
armastusest ja Jumalast 
ning oma rollist kristlase-
na, see on minu jaoks 
väga oluline. 
Ma tahan 
k i n d l a s t i 
peegeldada 
seda pilti, 
kuidas Ju-
mal näeb 
i n i m e s t .

Sul on alati 
peale kooli 
väga palju 
t egemis t , 
aga kui sul 
oleks vaba 
aega ja 
võimalust 
ü k s k õ i k 
m i l l e g a 
t e g e l e d a , 
siis mis 
see oleks?

Ta h a k s i n 
rohkem kla-
verit õp-
pida, sest 
praegu ei 
ole sel-leks 
palju aega 
olnud. Üldse võiksid päe-
vad pikemad olla, sest mul 
on probleemiks just see, 
et koolivälist tegevust on 
väga palju ja seetõttu ei 
ole aega kooliga tegele-
da. Ma teen palju asju, 
aga ma ei tee neid kor-
ralikult. Kui mul oleks 
palju aega, siis tegeleksin 
intensiivsemalt kooliga ja 
kõigi oma huvialadega.

Kuna muusika on sinu 
suurim hobi, siis mis 
on muusika juures sinu 
jaoks oluline? Millist 
muusikat sa kuulad?

Kuulan väga erinevat 
muusikat, meeldib gos-
pel, R’n’B, jazz, just 
musta-sugemetega muu-
sika. Kõige rohkem pean 
lugu muusikutest, kes on 
jõudnud tippu ja keda 
peetakse kõige paremaks 
ning arvatakse, et neil 
ole enam kuhugi arene-
da, kuid need inimesed 

siiski tahavad ja suuda-
vad edasi areneda. Sel-
lega võib küll 
kaasneda läbi-
kukkumine, kuid usun, 
et need, kes tahavad end 
ületada, saavad sellest üle.

Kuidas kujutad end ette 
kümne aasta pärast?

Tõenäoliselt olen sel-
leks ajaks ülikooli lõpe-
tanud ja loodetavasti juba 
töötan ka soovitud eri-
alal. Mis ala see täpselt 
on, ei tahaks veel ava-
likustada. Kindlasti tahan 
ka muusikaga tegeleda. 

Loodetavasti olen ka juba 
abielus, laste koha pealt 
ei oska öelda. Minu jaoks 
on oluline täita elus oma 
eesmärki- olla inimesi 
teeniv inimene, jagada 
armastust ning omada 

rahu südames.

Mida ta-
h a k s i d 
veel lõpe-
tuseks öelda 
k a a s re a a -
l i k a t e l e ?

Noorematele 
t a h a k s i n 
öelda, et hin-
nake seda 
kooli ja selle 
traditsioone. 
M ä l e t a n , 
et ise ma 
nooremana 
ei pidanud 
neist väga 
lugu ja kõik 
need rituaa-
lid tundusid 
veidi ime-
likud. Nüüd 
mõtlen, et 
see kõik 
on ühen-
dav ja kihvt 
ning teebki 

selle kooli unikaalseks. 
Gümnasistidele ütleksin 
samuti, et nautige oma 
kooliaega ning ärge ar-
vake, et kool on vaid 
õppimiseks: ka suhted 
on väga olulised. Olen 
kindel, et Reaalkoolist 
leiame sõpru kogu eluks.

Reaali Poiss,  detsember 200913
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Päkapikk Sander 

Elas kord üks päkapikk, kelle nimi on Sander. Ta 
kannab laternat alati endaga kaasas. Ta on veel väga 
noor, ainult 100-aastane. Ta on ka väga pikk, lausa 
17cm, kuna ma käisin Soomes ja Jõuluvana ütles nii. 
Ta kannab alati tumerohelist jakki, punaseid pükse ja 
tal on 3 aumarki, mille Jõuluvana oli talle tubli töö 
eest andnud. Tal on kaelas oranž sall, sest mu sussi 
sees on alati oranže riidekiude ja tal on jalas klouni 
kingad. Ta lemmikspordiala on põhjapõdraga rat-
sutamine. Ta on ka väga kiire ja vaikne, sest muidu 
oleks mu kass ta kinni püüdnud.

Karl Mihkel, Johann, Jaagup, Andreas ja Kristopher, 
4B

Minu päkapikk

Minu päkapiku nimi on Šoko, sellepärast, et ta ar-
mastab šokolaadi süüa. Seda järeldan ma sellest, et 
minu šokolaadikommidest on ainult pool järel. Ta on 
umbes 3-5aastat vana, sest ta jalajäljed mu aknalaual 
on väga tillukesed. Tema juuksed on punased ja 
pikad, kuna leidsin  oma toa põrandalt pika ja punase 
juuksekarva. Ma arvan, et ta lemmikvärv on roosa, 
sest ta toob mulle alati roosa paberiga komme. Kord 
unustas ta oma rohelised kindad minu jõulusussi 
sisse, seega oletan, et tal on rohelised riided. Ma 
arvan, et talle meeldib jalgpall, sest kommid, mis ta 
toob, on alati ümmargused ja purunenud. Arvan, et ta 
on lõbus, heatahtlik ja abivalmis.

Lisette M., Laure, Ella, Mirel, Annabel,
 4B

Minu päkapikk

Kiri jõuluvanale

Tere Jõuluvana!

Mina käin nüüd Reaalkoolis nagu ikka laste koolis. 
Ah nii ei taha üles ärgata! No siis peab küll keegi 
sulle äratuskella saatma! Kuupäeval 23.12.2009 Jõu-
luvana ärkab. Oi oi oi! Nüüd läheb küll päris kiireks! 
Jõuluvana hakkas usinasti tööd rabama: 4000 autot, 
500 lennukit ja nii edasi. Töö sai valmis 24.detsem-
bril. Jõuluvana istus saanile, aga põhjapõdrad ma-
gasid. Jõuluvana äratas põhjapõdrad üles ja sõit võis 
alati. Jõuluvana oli rõõmus ja inimesed ka. Kõik hea 
lõpp hea. 

Siim Alfred,
 2B

Tere Jõuluvana! 

Kuidas läheb? Mul läheb hästi. Pinginaaber jäi küll 
haigeks, aga see nii halb ka pole. 

Kristjan,
 2B

Väga tore päkapikuke! 

Kuidas sul küll läheb? Minul läheb hästi. Ma tean ju, 
et sul on kiire. Kuid siiski saadan ma sulle selle kirja. 
Palun ütle jõuluvanale, et mina tahaks enda tuppa 
prügikasti ja suupilli. Palju tervist ja ma arvan, et sa 
elad 1000000 aastaseks! Heade soovidega,

Anett 

Tere kallis jõuluvana!

Nüüd on jälle see tore aastaaeg käes. Ma olen olnud 
tubli poiss kuigi olen vahel ka ulakusi teinud. Ma 
loodan, et sa täidad mu soovid. Mina tahan palun 1 
kolmest bakugani pakki. Mu väikese vanna Robimile 
palun 1 legi. Minu kassile palun mingi kassi pall. 
Mu isale palun kaelakee ja mu emale palun uue aasta 
märkmiku. Varsti kohtume nende samade kinkidega. 
Loodan, et sul läheb laste juures hästi!

Sander 
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Õpetajate ütlused:
Tunnis tehakse katset. 
Katse peale kostub 
klassist imestav hüüa-
tus: „Mine kanni!“   
Toomas Reimann: 
„Mine ise!“                    
                                      
 Erkki Otsman : 
“Andke andeks, ma ei 
jõudnud töid parandada. 
Mul oli kreisi nädalava-
hetus.”

Otsman: „Kui võtad 
vetika veest välja, mis 
tast saab siis? Kõnts!”

Otsman: „Viis minutit 
on aega, mis me selle 
ajaga jõuame? Mitte es-
sugi ei jõua!”

Otsman: „Poisid, peale 
tunde võite üksteisele 
massaaži teha, üksteise-
le ja teineteisele ja...”
(natuke aega hiljem..)
Otsman: „Võib-olla ma 
tahaks ka?”
Hardi : „Aga palun!”
Otsman: Ei tea kas ikka 
tasub.. Massaaž võib 
kahjulik ka olla, tekivad 
tüsistused jms. Seda 
peab ikka õppima ka 
enne.”
Hardi: „No ma olengi 
õppinud.”
Otsman: „Päriselt?”
Hardi: „Ei.”
Otsman: „Nojah, siis 
ma ei usaldada ennast 
sinu käte vahele mudida 
anda.”

Otsman: „Tüdrukud, 
tulge eest ära, ma pean 
selle orgiga õigesse 
kohta surkama!”

Otsman. „Kõik 
küsimused võite 
mulle pärast tundi 
personaalselt esitada. 
Ainult bioloogiaalased 
küsimused muidugi (ise 
naerab)”

Mart Kuurme: „Ma ei 
saa teile katset teha, ega 
tahagi. Mul läheb eetrit 
vaja, koolis pole luba-
tud enam sellega kat-
seid teha. Huvitav, kas 
eetrit saaks kuskilt?“

Martin Saar: “Kui see 
oleks minu teha ning 
mul oleks selleks või-
malus, rebiks ma oma 
kihvadega su pea otsast 
ära ja sülitaks selle 
tänavale!”

Toomas Toomra: “Ma 
saan täiesti aru, et pois-
tel on palju huvitavam 
preili Brauni katsuda 
kui minu juttu kuulata.”

õpilane:  „Miks te suit-
setate?”
Andres Raa: „Sellele 
vastan ma eraviisil-
iselt.”

Tiia Luuk: ”Vaadates, 

(Märt vaatab kaheldes 
ringi...oli see siis nüüd 
tunnustus või mitte...)

Kristi Koit: „Kui te 
vait ei jää, siis ma köhin 
teie peale!”

Oleg Kravtšenko: „Os-
tad pileti, lähed lennu-
kisse. Sinu kõrval istub 
kena pikkade blondide 
juustega neiu. Temaga 
räägid ainult vene kee-
les. Suur pluss!“

Martin Saar: „Mis 
sa sahmerdad? Pole 
pastakat või?... Kirjuta 
verega!”

Õpilane:  „Zn ja 2HCl 
läheb...”
Martin Saar:  „Kuhugi 
ta ei lähe sul, katse-
klaasi jääb.”

Martin Saar:  „Kes 
seda ülesannet õigel ajal 
valmis ei saa, sellele 
viskab jõuluvana hapet 
korstnast alla.”

Martin Saar:  „Kõik, 
kes kirjutasid kuprum-
hüdroksiid, paluvad 
päkapikul endale sussi 
sisse vitsa tuua.”
Õpilane: „Õpetaja! 

Švamm kukkus.” (vii-
mane sõna hästi vaik-
selt)     
Martin Saar: „Ma olen 
Saar, mitte Švamm!“

Villu Raja: „Mil-
legipärast arvatakse, 
et matemaatika on 
reaalaine... Ei ole! 
matemaatika on fi losoo-
fi a, usuõpetus enam-
vähem.” 

Toomas Reimann: 
„Kui kriit on siin ja ma 
liigutan seda nüüd ühe 
millimeetri sinnapoole... 
see tähendab, et see 
on nüüd palju lähemal 
New Yorkile.”

Toomas Reimann: 
„Mõned on ikka päris 
opakad”

Eve Karp: „Ära liiguta 
käsi - meil on vaikus!”

õpilane: „Kui inimesed 
elaksid igavesti, oleks 
hea kogu aeg motikaga 
sõita.”
Otsman: „Jaa... juuk-
sed lehviksid tuules... 
ei, juuksed ei saaks 
lehvida. Kiiver peaks 
ikka peas olema.”

kuidas te 
hommikul 
hilinete peak-
site valima 
töökoha, kus 
töö algab kell 
9. Aga eino 
te IT-tüübid, 
teetegi öösel 
tööd...JA 
helimehed..”
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