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Presidendi sõna

Kert Pütsepp
12.a

Tallinna Reaalkooli 
arengukavas avaldub mis-
sioon olla ajaloolistele tra-
ditsioonidele toetuv kool, 
kõrge vaimsuse kandja 
ja reaalhariduse lipulaev 
Eestis. Just reaalhariduse, 
mitte millegi muu. Reaal-
hariduse lipulaeva staa-
tuseks võiksime õppida 
vaid reaalaineid. Kelleks 
me muutuksime siis aga 
inimestena? Mina vajan 
küll elus reaalia kõrvale 
pidepunkti.

Pärast viit tundi 
matamaatikaolümpiaadi, 
süvenemist ajupinguta-
vasse füüsikamaailma või 
keemiafaktidele ja bioloo-
giaprotsessidele loogika 
rajamist on mõistus va-
hel täiesti kinni ja juht-
med otsapidi Kamtšatkal. 
Ajuressurss on küll taas-
tuv vara, kuid süvenda-
tult mõtlemine viib va-
hel isegi tagavarad nulli. 
Reaališokist aitab välja 
ainult vaheldus, mullist 
väljatulemine. Minule 
meeldib aeg-ajalt midagi 
kirjutada, kas mõne kir-
jandi, artikli või muu 
kirjatüki, nautida kunsti. 
Huvitav, et füüsika tege-
mine tekitab tungi elule 

loovalt läheneda ja meel 
vabaks lasta. Tundub, et 
elus peab valitsema har-
moonia. Vastasel juhul 
võib kaotada tasakaalu ja 
vahel ka rängalt kukku-
da. Kirjandus, ajalugu, 
kunst, keeled, muusika 
– tasakaalu ja lisaväärtuse 
pakkujad ratsio naalses 
reaaliamekas. Kui tunned, 
et vanker hakkab liialt 
kraavi kiskuma, tuleks va-
helduseks toss välja lasta 
ja oma meelistegevustega 
aega sisustada. Üks hin-
gest loodud kirjatükk 
võib loova mõtlemise res-
surssi ajutiselt vähendada 
- siis on paras jälle reaal-
maailma laskuda.

Välismaa koolides õpi-
takse tihti vaid kolme-
nelja valitud ainet, mil-
leks sageli ka vaid keemia, 
füüsika ja matemaatika 
satuvad. Silmaringi ja ta-
sakaalu seisukohalt on 
sellised õppurid kanna-
tajad. Laiapõhjaline, kuid 
sügavast ja iseseisvast 
mõtlemisest lähtuv hari-
duspagas kujundab meist 
intelligentsed inimesed. 
Iga reaalikas võiks leida 
endale pidepunkti, mis 
aitab kujuneda ratsio-
naalses maailmas avatud 
ja mitmekülgseks ini-
meseks. Millised me olek-

sime ilma humanitaaria 
toeta? Usun, et küllaltki 
väikesed inimesed.

Vaheldust proovib pak-
kuda ka õpilasesindus ja 
kooliväline ettevõtmine. 
Talvekülmad on meile ka 
tänavu oma uisuväljaku 
andnud - esimest korda 
koos soojakuga. Aitame 
hokiplatsi üheskoos kor-
ras hoida ja hooldada, et 
sellest ise kõige suurem 
rõõm lõigata. 162 güm-
nasisti vastasid küsimus-
tikule ja aitasid leida 
rohtu puhveti ja söökla 
arendamiseks. Õpilaste 
arvamus ja soovid on 
edastatud sööklajuhata-
jale. Koolielu on pungil 
huvitavaid üritusi, tuleb 
hoida silmad ja kõrvad 
lahti. Omaloominguõhtu 
võiks sel korral osutuda 
populaarsemaks kui oma 
taassünni aastal. Eelmi sest 
aastast on ikka meeles, 
kui uskumatult geniaal-
sed loomeinimesed on 
meie füüsikud.

Tasakaal ja harmoonia 
on rõõmsa meele ja posi-
tiivse ellusuhtumise alus-
talad. Humanitaarained 
aitavad reaalainetele 
lisaväärtust ja meeldivat 
vaheldust pakkuda.

Realisti harmoonia
Mõni kord jookseb mõte ikka kokku küll.Talv on täies hoos ning 

tujukam kui kunagi 
varem. Külmetab ja su-
latab, külmetab uuesti 
ja sulatab jälle. Tundub, 
nagu oleks ilmataat 
kurjaks saanud. Võib-
olla testib ta realistide 
vastupidavust, aga äkki 
tahab hoopis vilist-
lased vilistlaspäeval 
koolimaj ja lukustada. 
Jah, need vilistlased…      
Ei  saa meiegi  neist 
üle ega ümber. Kuid 
kas vilistlased on tol 
jaanuarikuu viimasel 
laupäeval ikka ainsad 
staarid selles vanas ja 
auväärses koolimajas? 
Ei usu. Seevastu usun 
ma reaalikate euro-
mündikottidesse ning 
loodan, et ma sel aastal 
kõiki tülisid lahendama 
ei pea. 

Sööge sibulat meega ja 
jooge sooja teed!

Mari
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Arvamus

Oskar Lutsu “Suves” läks 
Kiir Tootsi tallu mõisa-
valitsejaks õppima, Toots 
pani ta kive lükkama: “See, 
mis ma sulle enne rääki-
sin – see on teooria; kui sa 
veeretama hakkad – siis on 
praktika.” Kiirest mõisava-
litsejat ei saanudki, Toots 
sai aga aru küll, et palju 
kivide lükkamist õpingutel 
poleks Kiirest tulevikus siis-
ki palju paremat mõisavalit-
sejat teinud.

Samamoodi formaal-
suseks kujuneb ka 11-
ndikelt nõutav uurimistöö, 
mille vajalikkust põhjenda-
takse teadustöö kogemuse 
omandamise vajadusega 
ülikooliks valmistumisel, 
kuigi gümnaasiumi töödel 
puudub tõsine teaduslik 
kaal. Tõsi, tudengitel tuleb 
õpingute jooksul kirjutada 
mitmeid kursuse- ja kraa-
ditöid, aga nende teema 
valitakse erialale vastav ja 
tööd põhinevad õpitul. Ka 
on paljud heade ülikoolide 
headest lõputöödest � rmade 
või asutuste poolt tellitud, 
mis tähendab, et tudengeid 
tasustatakse ja töid publit-
seeritakse või rakendatakse 
nende tulemusi praktikas.

Selge on, et praktikas ra-
kendatavust oleks gümna-
sistide töödelt palju oodata. 
Mida siis ülikooli jaoks kõr-
va taha panna? Vormistus 
ja viitamine pole asjad, mis 
vajaksid treenimist – helge 

peaga Reaalkooli vilistla-
sel ei tohiks enne esimest 
ülikooli kursusetööd nende 
endale selgeks tegemise 
peale kuluda rohkem kui 
viisteist minutit. Pealegi on 
koolitööde viitamine hiljuti 
muudetud ebatäpsemaks – 
tekstisisene autori perekon-
nanime järgi viitamine on 
sobilik vaid kergekaalulistele 
humanitaarala töödele – ja 
just nimelt kergekaalulistele, 
sest ka tõsistes ajalooalastes 
teadusartiklites asetatakse 
täisviide joone alla, mis on 
palju täpsem ja lugejasõbra-
likum (uurija peakski mõt-
lema rohkem lugejale kui 
formaalsustele).

Üks kutsekooli lõpetaja 
kirjutas enda lõputööd kaks 
õhtut – esimesel kirjutas ta 
25 lehekülge teksti kiiruga 
ilma kordagi salvestamata 
valmis, siis läks aga elekter 
ära ja järgmisel õhtul pidi 
ta kogu selle kaotsiläinud 
teksti uuesti kirjutama 
– kui voolukatkestust po-
leks olnud, oleks lõputöö 
valminud ühe õhtuga. Too 
kiire sulega tüüp kutsekast 
pidi enda 25 lehekülge pa-
berile panema, sest koolis 
nõuti seda. Tegelikult jäid 
hindajad tema töö ainsateks 
lugejateks. Tema lõputöö 
teema oli elektrotehnikast, 
sest ta õppis elektrikuks 
– ta oli õppinud temaatikat, 
millel kirjutas ning prae-
guseks on temast saanud 
osav töömees. Ka ülikoolid 

nõuavad tudengitelt kur-
suse- ja lõputöid just nimelt 
selleks, et üliõpilased õpik-
sid erialaaineid praktikas 
rakendama. Gümnaasiumis 
aga erialaaineid kuigi palju 
ei õpetata ning paljud reaa-
likad kirjutavad uurimistöö 
teemal, millel puudub au-
toriga isiklik ja õppealane 
side.

Keegi maineka südalinna 
kooli õpilane kirjutas 11. 
klassis ajalooalase uurimis-
töö teemal “Eesti elektri-
� tseerimine alates 1920”. 
Tema töö oli grafomaan-
luse meistriteos – paks kui 
telefoniraamat, sealjuures 
aga uskumatult vähesisukas 
ja igav. Autor ise oli oma 
tööst vaimustuses – “No 
vaata kui paks see on!” Ain-
sateks allikateks olid kolm 
nõuka-aegset raamatut, 
milles sisalduvad kõik täht-
sad ja vähemtähtsad faktid 
kirjutas ta kiiruga ilma kor-
dagi taandrida kasutamata 
töösse ümber. Uurimus ku-
bises ka ajalookirjutuslikust 
praagist, näiteks: “Kodan-
lik-fašistliku diktatuuri 
oludes 1934-1940 toimus 
elektri� tseerimine piiratud 
tingimustes...” Hiljem sai 
kirjeldatud töö ajalooalaste 
uurimistööde konkursil 
mingi preemia.

Usun, et ülikooliks ette-
valmistusena on näiteks 
matemaatikaülesannete 
lahendamine palju vaja-

likum, kui selle asemel 
formaalsuseks jäävate 
uurimistööde kirjutamine. 
Tõsiseks süvenemiseks jääb 
õppetöö kõrvalt aga vähe 
aega. Arvan, et uurimistöö 
võiks olla vabatahtlik mõne 
kooli eksami asemel, mitte 
aga kõigile kohustuslik.

Kirjanduse klassiruumi 
ukse taga loeb minu artik-
lit kohusetundlikult 45-
minutilise ettekande (läheb 
veidi üle aja) teemal “E. 
Zola elu” ette valmistanud 
hinnete nimel pingutav 11. 
klassi õpilane. Ta kortsutab 
kulmu ja ütleb: “On ju hea, 
et peab palju õppima – ise 
vabatahtlikult võib-olla nii 
palju ei viitsiks.” Kunst lik 
motiveerimine (pingutan 
rohkem hinnete kui tead-
miste ja enda hari mise 
nimel) aitab neid õpilasi, 
keda õpitav tegelikult ei 
huvita. Kui keegi leiab, et 
talle tuleb kasuks näiteks 
sugupuu uurimine (mis on 
kindlasti üks vajalikumaid 
gümnaasiumi uurimistöö 
teemasid), teeb piisavalt hu-
vitatud õpilane seda niikui-
nii, mitte ei jää ootama, et 
see kooli uurimistööna ko-
hustuslikuks muutub (mis 
oleks enesepetmine).

Pingutagem enda hari-
mise, mitte vaid formaal-
suste täitmise nimel!

Uurimistöö kui kivide lükkamine
Kees Vanamölder
12.c
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Uudised

Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud… Sellise traditsiooniliselt kirjandusliku noodiga 
võiks alustada taliharjapäeval Reaalkoolis toimunud ürituse kirjeldamist. Neile, kes siiani mõistatavad, miks 
14. jaanuaril, ilusal reedesel päeval koolitunnid lühendatud olid, tuleb selgituseks öelda, et alguse on saanud 
uus traditsioon: toimus esimene Toomas Liivi mälestuskonverents. Toomas Liiv (vil!80) oli tuntud eesti kirjan-
duse professor, kirjandusteadlane ja luuletaja.

Elav raamatu-
kogu

Päev algas nagu 
iga teine kooli-
päev, aga juba 
kella kümne 
paiku avati 
aulas gümnaa-
siumiõpilasele 
mõeldud, kuid 
kõigile huvi-
listele avatud 
Elav Raamatu-
kogu. Elavate 
Raamatute ehk 
e t t e k a n d j a t e 
rolli etendasid 
gümnasist id , 
kellest igaüks 
kõneles umbes 
15 minuti jook-
sul ühest kirjanduslikust teemast, millest mõni rohkem, mõni vähem oli Toomas Liiviga seotud. Oli omamoodi 
vaatepilt näha korraga ühes ruumis seitset väikest inimgruppi, millest igaühes laenutajad tähelepanelikult, isegi 
andunult Raamatut kuulasid. „Toomas Liiv Tuglase novellistikast“, „Toomas Liiv A. H. Tammsaarest“ ja „Karl 
Martin Sinijärv kui fenomen“ on mõned näited lugemiseks pakutud raamatutest. Kui midagi arusaamatuks jäi 
või tuli soov üle kontrollida, võisid lugejad loomulikult oma Raamatutele küsimusi esitada.

Kokkuvõtlikult Toomas Liivi mälestuskonverentsist

Egle Tannenberg
10.c

Henri Kuus (ees paremal) raamatuna ning tema lugejas-, kuulajaskond.
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Uudised

Mitmekülgsed ettekanded

Pisut pärast seda, kui õpila-
sed olid hoolikalt koolima-
jast välja talutatud, hakkas 
kooli ilmuma konverent-
sikülalisi, ende seas näiteks 
kooli vilistlased Jürgen 
Rooste ja Karl Martin Sini-
järv, kes mõlemad ka sõna 
võtsid. Tuli ka teisi kirjan-
dusinimesi – kes kuulama, 
kes loengut pidama. Näiteks 
võtsid sõna kirjandustead-
lane Jaanus Vaiksoo, kes 
kõneles Toomas Liivist kui 
õpetajast ja Märt Väljataga, 
kes esines arutlusega sellest, 
mis on luule ja mis ei ole. Igal 

esinejal oli oma kokkupuude Toomas Liiviga. Esinesid ka Toomas Haug, Maarja Vaino, Ivar Sild, Aarne Ruben, 
Mihkel Kaevats, Mari Peegel ja Jaak Urmet. Kes mäletas midagi tema kingadest, kes midagi sellest, et ta kasutas 
kirjutamiseks sageli pastakasüdamikke. Igatahes võimaldas kõnelejate jutt luua kuulajale, kellel ei õnnestunud 
kunagi viibida üheski Toomas Liivi loengus, aimduse mõistmaks tema panust eesti kirjandusteadusesse. Kon-
verents algas kell 14.00 ja kestis koos luulekavaga kella seitsmeni õhtul. Auditooriumi ette astus kokku üle 
kümne sõnavõtja, kes akustikat trotsides kuulajaskonda valgustasid. Ettekannete vahele oli ettenägelikult paigu-
tatud ka kohvipaus, mille jooksul kostitati külalisi turgutava kohvi või tee ning küpsistega. Konverents jätkus 
pärast põgusat pausi samas hoos. Kirsiks tordil oli lavakava Toomas Liivi luulest, mida esitasid Gregor Elm, 
Kaarel Kressa, Mingo Rajandi, Jürgen Rooste, Peeter Helme, Ivar Sild, Kalev Vapper ja Paul Taaniel. Luulekava 
esitati muusikalise saatega kontrabassil ja kitarril.

Loome uue traditsiooni

Kui kurta, siis saali kehvakese akustika üle, mis tegi mõned kõnelejate mõtisklused raskestikuuldavateks. Aga 
isegi kui konverents tulevikus Reaalkoolis toimuma ei hakka, võiks Elava Raamatukogu kontseptsioon ikkagi 
kasutusse jääda ja kanda endas suusõnalise osavuse arendamise eesmärki. Jutuvestmisel on kahtlemata oma 
võlu ning ka inimesi lähendav toime, mis sest, et valdav osa Raamatuid kippus sel korral suuresti paberilehest 
sõltuma – kuid eks sellelgi on eeliseid, eriti siis, kui tegemist on heade ettelugejatega.

Ürituse korraldasid Eesti Kirjanike Liit, Tallinna Reaalkool ja Tallinna Ülikool. Kooli poolt oli põhiorganisaa-
toriks eesti keele õpetaja Kristi Koit ning konverentsi toimumist toetas Eesti Kultuurkapital. Loodetavasti ei 
pea ma oma sõnadest taganema ja tõepoolest on sündinud uus traditsioon ning kirjanduskonverents hakkab 
edaspidigi toimuma – kui mitte igal aastal, siis üle aasta.

Kokkuvõtlikult Toomas Liivi mälestuskonverentsist

Karl Martin Sinijärv (vil! 103) jutuhoos.
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Uudised

20. detsembril toimus Estonia kontserdisaalis meie kooli talvekontsert „Jõulud on saabumas linna…“.  Nii 
nagu ka eelmisel aastal, võib sündmuse õnnestunuks lugeda. 

Korraldajad jäid kontserdiga üldiselt rahule. Piret Otsa sõnul olid piletid esmaspäeva lõunaks välja müüdud 
ning kogu üritus sujus plaanipäraselt. Nii Mai Gross kui ka Heli Roos ei osanud kontserdi kohta palju öelda, 
kuna viibisid enamuse ajast lava taga juhatades vägesid või rahustades esinejaid. Inimesi käis lavalt läbi ligi 
kakssada, seepärast oli ka lava taga palju sagimist. Pealtvaatajad said aga meeldiva üllatuse osaliseks – oodati ju 
tavalist koolikontserti, kuid paljude arvates oli meie kontsert hoopis midagi enamat.

Kuid kõik see positiivne, mis kontserdikülastajateni jõuab, sööb lava taga esinejate ja korraldajate närve. Sel-
liseks suureks kontserdiks valmistumisel tuleb alati ette probleeme. Küll ei ilmu peaproovi kõik inimesed ko-
hale, küll on lauljatel hääled ära ja tantsijatel vigastused. Probleem ei seisne alati ainult meie enda rahvas vaid 
ka näiteks kontserdimaja lavatiimis. Nimelt ei suudetud orkestri tehnikat proovi ajal lavalt piisavalt kiiresti 
minema viia. Kuid need olid vaid üksikud esinemiseelsed probleemid. 

Kontserdi korraldamine algab aga juba palju varem ning üheks probleemidest on siin ideede ja esineda soovi-
jate rohkus. Neile, kes lõpuks ise või kelle ettepanek lavale ei jõudnud, tuli ära öelda. Ning paljudes asjades tuli 
kompromissidele jõuda, näituseks siis, et mis lugusid esitada ja millisesse järjekorda numbrid seada.

Lõppes siiski kõik hästi, publik jäi rahule ning lavataguseid ja kontserdieelseid ebaõnnestumisi laval näha ei 
olnud. See, kas ka esinejad rahule jäid on juba iseasi, kuid lava taga oli pärast kindlasti positiivne õhkkond, 
võib-olla oli see ka kergendus- ja tänutunne – selleks korraks jälle läbi! Ja kõige tähtsam on siiski publiku ta-
gasiside, mida läbib päris kindlasti positiivsusjoon.

Lava taga, ees ja korraldamise sees ehk kuidas 
me Estonias jälle jõule tervitasime

Merit Kraav 10.b
Joonas Põder 10.a

Kõik esinejad lõpulugu esitamas.
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Meenutusi...

15. jaanuaril lahkus 
meie seast Tallinna 
Reaalkooli Vilist-
laskogu juhatuse liige 
54. lennu vilistlane 
Hjalmar Laur. Ta oli 
Särgava kooli poiss, 
keda iseloomustas tol 
ajal koolis valitsenud 
eesti keel ja meel, ot-
sekohesus ning austav 
suhtumine ümbritse-
vatesse inimestesse. 

Nõmme Kaitseliidu 
Maleva noorkotkana 
alustanud, viis saatus 
ta Erna pataljoni, Ees-
ti Leegioni; läbi Pagari 
tänava Dsezkazkani 
vasekaevandusse ja 
Baikonuri söekae-
vandusse. Sitkus ja 
elutahe aitasid ellu 
jääda ja kui tuli või-
malus Eestimaale ta-
gasi pöörduda, olid 
siin ees klassivennad, 
kes abistasid uue elu 
alustamisel. 

Ühtekuuluvustunne 
saatis selle põlvkonna 
realiste läbi elu. See 
oli nende jaoks ülimus-
lik, üle päevapoliitikast, 
rääkimata päris poliiti-
kast. Hjalmar Laur ar-
mastas maalida värvilisi 
akvarellmaale, saatus va-
lis tema elu põhivärvideks 

sinise, musta ja valge.

Hjalmar Laur oli sügi-
sel esimese koolipäeva 
aktusel, kuid kahjuks 
vilist laspäevani talle aega 
ei antud. Tallinna Reaal-
kooli vilistlaste auraama-

tusse on viimase nimena 
kantud tema nimi ning 
vilistlaspäeval oleks talle 
üle antud aurealisti märk.

Reaalkool langetab aus-
tuses pea.

Auväärse realisti mälestuseks
Hjalmar Laur 23.08.1920 - 15.01.2011
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Tegusad realistid

15. jaanuarist on Eestis 
rahaühikuna käibel euro: 
raha, mille väik seima 
pabertähe, 5 € väär-
tuseks on 78,233 EEK. 
Enamikel õpilastest pole 
selline raha igapäevaselt 
just palju kasutuses, 
väiksema väärtusega 
münte kuhjub aga kogu 
aeg ning need ei mahu 
tavalisse rahakotti ära. 
Mida teha?

Appi tuleb Perz – Reaa-
li enda õpilas� rma, mis 
toodab ja müüb euro-
mündikotte.

Per se

Ärge kartke, tegemist 
ei ole mõne tagumikku 
meenutava toote või 
vulgaarse teguviisiga. 
Meie kooli abiturien-
tidest koosnev õpilas� r-
ma Perz tuli ideele toota 
ise euromündikotte ning 
neid ka vajalikus kogu-
ses turule tuua. Firmas 
on neli inimest: Martin 
Keba (12. b), Karl Mööl 
(12. c), Mihkel Annilo 
(12. c) ning Erik Mik (12. 
c). 2010. aasta oktoobri 
alguseks oli � ktsioon 
paigas:  „Majanduse tun-
ni raames tahtsime teha 
õpilas� rmat ning euro-
mündikotiidee käisid 
välja Erik ja Mihkel. 
Mina tahtsin kaasata ka 
Keba, kuna temaga sujus 

� rmategemine hästi,“ 
räägib Karl, nimetades 
end ühtlasi ka müügi-
agendiks.

Miks just mündiko-
tid?

„Mündikottide loomi-
seni viis meid teave, et 
münte on palju ning 
neid tasub hoida, sest 
nad on palju tegelikult 
ju väärt. Mündikot-
tidesse mahuvad nad 
kõik ära. Lisaks tulid ka 
kaardikot tide-ideed, seal 
saab hoida kõiki kaarte, 
õpilaspileteid ja nii 
edasi. Loomulikult kasu-
tame me ju ka ise neid 
kotte.“ Imeliku nime 
kohta uurides hakkab 
Karl muigama: „Perz 
kõlab tõesti imelikult ja 
eriti veel per se, aga see 
panebki inimesed kot-
tidest rääkima ning mil-
legi ebanormaalse vastu 
huvi tundma. Tegelikult 
tähendab see inglise kee-
les „in itself “ ehk „selles 
sees“ või „iseenesest“, 
teab Karl rääkida.

Poisid pole papist

Perzi kotid on nahast 
ning kinni saab need 
tõmmata paeltega. Kot-
tide struktuuri, disaini 
ning materjalivaliku te-
gid poisid ise ning Karli 
sõnul oskavad nad ka ise 
neid kotte valmistada. 
„Loomulikult oskame 
me ka ise teha neid, 

kuid, peab tunnistama, 
kvaliteet jääks siis kehv. 
Meil on abiks õmble-
janna Aili, kes saab oma 
töö eest ka palka.“ Kor-
raga toodetakse 50–100 
kotti ning neid on esitle-
tud-müüdud nii koolis 
kui ka laatadel. Esimene 
ametlik müügipäev oli 
Tallinna Reaalkoolis det-
sembri alguses. „Reaalis 
toimunu oli soojendus-
müük, proovisime, kui-
das me hakkame saame 
ning kuidas meist huvi-
tutakse,“ meenutab Karl. 
„Vastukaja oli hea ning 
sealt sai hea baasi, kui-
das edasi käituda. On ju 
teada fakt, et omade seas 
on tihti raskem müüa, 
surgitakse rohkem de-

Ära pilla münte – hoia neid!
Merili Luuk
12.c

Üks kotikestest.  Rohkem näidiseid õpilas� rma PerZ Facebooki lehelt.

Mihkel Annilo toodangut tutvustamas. Tagaplaanil Erik Mik.   ERAKOGU
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Tegusad realistid

tailides.“ 4. detsembril 
toimunud õpilas� rmade 
laadal Pärnus tunnus-
tati � rmat parima koo-
likasuliku toote tiitliga.  
Osaletud on veel kahel 
laadal, � rma on saavu-
tanud nii parima käibe 
kui ka parima müügi-
strateegia auhinna. Asi 
edeneb ning poistel on 
kõrged sihid: „Eesti pari-
ma õpilas� rma liikmed 
saavad tasuta koha 
Tartu Üli kooli, see on 
meile kõi gile väga suur 
motivaator. Meid huvi-
tab majandus ning äri-
 ettevõtlus, miks mitte 
end nii ka tõestada?“

Toetajate panus on 
väga tähtis

Teiste õpilas� rmade abi 
pole Perzi liikmed kuna-
gi palunud. Neil aitasid 
jalad alla saada toetajad, 
kes leiti tuttavate kaudu. 
Praeguseks on neid kolm 
– loomulikult Tallinna 
Reaalkool, YEAR, mis 
tegeleb meesterõivaste 
müügiga ning trüki-
� rma AS Folger. Koge-
muste saamise eesmärgil 
liituti ka Junior Achive-
menti õpilas� rma prog-
rammiga ning tänu 
neile käiaksegi laatadel. 
Järgmine laat toimub 
12. veebruaril Kristiine 
ostukeskuses. Poisid ot-
sivad selle tarbeks uusi 
materjale ning mõtlevad 
ka kaunistustele. Kind-
lasti saab laadalt osta sõb-
rapäeva ja Eesti Vabarii-
gi aastapäeva teemalisi 
euromündikotte.

Euromündikotid on 
populaarsed

Karli sõnul on � r-
mal praegu tõesti hästi 

läinud: „Mündikotid on 
suhteliselt populaarsed 
ning reklaam levib tut-
tavate kaudu ka edasi. 
Laatadel on meid kiide-
tud julge pealehakka-
mise eest, et me julgeme 
kliendiga rääkima min-
na ja talle toodet tut-
vustada. Aga nii see ju 
õige müügi� rma puhul 
olema peabki.“

Mida algajaile soovi-
tada?

„ Tuleb leida hea idee 
ning tegusad noored, 
panna natuke sellesse ise 
algkapitali ning hakata 
tegutsema ja uurima, 
mida teha vaja. Ajapla-
neerimine ning tege-
vuskava paikasaamine 
on väga tähtsad, ilma 
nendeta ei toimiks ükski 
� rma.“

Kellel on kotikeste 
ning õpilas� rma vastu 
suurem huvi, külastage 
Perzi kodulehekülge: 
http://perz� rma.eu/ või 
kontakteeruge nendega 
koolis.

Ära pilla münte – hoia neid!

Üks kotikestest.  Rohkem näidiseid õpilas� rma PerZ Facebooki lehelt.

Mihkel Annilo toodangut tutvustamas. Tagaplaanil Erik Mik.   ERAKOGU

Karli tüüpiline müüginäide:

„Tere, kas teil on juba euromündikott olemas?

Klient: „Ei.“

„Aga äkki teil on hetk aega, ma tutvustaks teile 
meie toodet (endal on üks kott näitamiseks kaa-
sas)

Klient enamjaolt nõustub: „Jah.“ 
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Minu vanaema Galina 
Tamme mälestusi kooli-
põlvest.

1954. aastal muudeti 
Tallinna II keskkool 
segakooliks. Loodi 3 ka-
heksandat klassi, kuhu 
tüdrukud tulid 7. kesk-
koolist.

Minu vanaema ning va-
naisa lõpetasid 73. lennu, 
esimese segalennu.

Sport

Hinnas olid korvpall ja 
maadlus (kuna kool oli 
olnud poistekool). Peeti 
spordipäevasid. Kooli 
juures töötas liuväli, 
kus oli riietehoid (Väike 
Maja), sai teed juua ning 
taustaks mängis muu-
sika. Liuväli oli valgus-
tatud ning seal käis palju 
kooliõpilasi.

Peod

Koolis toimus palju 
pidusid, kuna koolil oli 
oma puhkpilliorkester. 
Tantsuks mängis tun-
tud ansambel. Pidu oli 
kinnine, sisse pääses 
ainult kutsetega. Korra-
pidajateks olid vanemate 
klasside õpilased, kes 
valvasid ust. Samal ajal 

hakati pidama ka vi-
listlaste õhtuid, mida 
korraldas lõpuklass. 
Pidude sissetulek pandi 
kooli rahadesse ja selle 
eest sõideti ekskursioo-
nile. Koolis korjati ka 
vanapaberit. Igal aastal 
käis esinemas  RAMi 
koor.

Söökla

Söökla asus praeguse 
111 klassi ruumis ning 
see oli väga väike. Ma-
hutas ainult paar lauda. 
Põhiliselt kasutati puh-
vetit, kust osteti teed ja 
saiakesi.

Huvitegevus

Iga aasta lõpus toimus 
ekskursioon.  Näiteks 
käidi bussiga Lõuna– 
Eestis. Keskkooli lõpus 
käis minu vanaema klass 
(A-klass) ekskursioonil 
Moskvas, paralleelklass 
aga Leningradis. Koolis 
tegutses populaarne kir-
janduse huviring, mida 
juhatas õp. Saarkivi 
(Saara), nende poolt teh-
ti ekskursioon „ Lutsu 
jälgedes“. Koolis tegutses 
veel kino huviring ning 
töötas ka raadiosõlm 
(tegutses füüsikaklas-
sis).

Minu vanavanemad lõpetasid Tallinna II keskkoo-
li 1958. aastal. Kooli lõpetamise puhul anti ka sõr-
mused. Poistel olid need  R-tähega, tüdrukutel oli 
peal II ning K täht (mis nägi välja nagu R). Nendel 
oli väga suur tähendus, sõrmuseid ei tohtinud ava-
likult näidata, kuna need oli keelatud.

Sel ajal töötas kool kahes vahetuses(8.00–14.00, 
14.00–20.00).

Esimesel aastal oli kooli väljalangevus kõrge ning 
sellepärast tehti kolmest klassist kaks. Samuti oli 
kool esimesel aastal tasuline. Vahetundidel käidi 
koridoris ringselt ning klassid pidid olema vabad ja 
aken klassis lahti. Seda kontrollisid  korrapidajad.

Õpetajad
Direktor oli Tsõgankov (Tsõganbaša), kes armas-

tas seista 1. ja 2. korruse vahel, kontrollides, kas kõi-
gil õpilastel on sussid jalas (kui polnud, siis saadeti 
koju). Kontrolliti ka, et õpilastel oleksid portfellid 
või kohvrid kaasas.

Kooli populaarsemad õpetajad olid:

õp. Kalju Kallaste (matemaatika)

õp. Olev Maas (ajalugu)

õp. Linda Visnapuu (keemia)

õp. Kovaljova (vene keel)

õp. Saarkivi (eesti keel)

õp. Virkhaus (inglise keel)

õp. Voldemar Vahar (joonestamine)

õp. Tomingas (muusika)

Meenutused vilistlaselt
Mirjam Tamm
7.a
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Kõik reaalikad teavad, 
kes olid Habe, Pudi ja 
Anton Õunapuu. Nende 
meeste rolli reaalis hõl-
mab isegi eraldi õp-
peaine – realica. Kuid 
paljud tänasest realis-
tide põlvkonnast ei tea 
Aleksander Prikist eriti 
midagi. Kes on see iga-
aastase vilistlaste päeva 
vaieldamatu staar?

Sünnist saati koolis

Härra Priki kohta võib 
tõesti öelda, et see mees 
on koolis sündinud.  
Tema isa oli Läänemaal 
Võnnu kooli  juhataja 
ning pere elas kooli-
majas klasside kõr-
val väikeses korteris. 
Uudis himulik ning õpi-
himuline Alek sander  pii-
lus esimest korda klassi 
ukse vahelt sisse juba 
nelja-aastasena. Pärast 
keskkooli  lõpetamist 
Haapsalus 1944. aastal 
proovis Prikk esimest 
korda õpe tajaametit 
Haapsalu lähedal asuvas  
Ungru alg koolis. Olles 
aastakese õpetajaametit 
pidanud, siirdus ta Tartu 
Ülikooli (tol ajal Tartu 
Riiklik Ülikool) kehakul-
tuurialast kõrgharidust 
saama.

Töö ja hobi käsikäes.

Sport ja muusika on 
olnud Priki hobideks 
nii kaua kui ta mäletab. 
Haapsalus koolis olles 
käis ta kodus suuskade-
ga, jalgrattaga või lausa 
jooksis.  Pärast ülikooli 
lõpetamist määrati ta 
riiklikuks treeneriks. 
Nüüd sai hobi ka tööks. 
Sealne töö õpetas Alek-
sandrile ka organisee-
rimist, sest kolme suurt 
ala (suusatamist, lask-
mist ja jahilaskmist) kor-
raga hallata pole sugugi 
lihtne ülesanne. Pärast 
kümmet aastat mööda 
suurt Nõukoguse Liitu 
ringi rändamist kut-
suti Prikk 1960. aasta 1. 
aprillil Reaali asendus-
tunde andma. Ja sellest 
asendusõpetaja kohast 
kasvas välja 43 aasta 
pikkune õpetajakarjäär.

Riidehoiu asemel 
võimlemisruumid

Kes teadis, et enne re-
monti olid garderoo-
bi asemel võimlemis-
ruumid? Mina mitte.  
Aga nii see tõepoolest 
oli.  Selle saali ehitas 
õpetaja Prikk koos õpi-
lastega ise valmis, oma 
vabast ajast. Ruumiva-
jadus tulenes kesistest 
sportimistingimustest 

ning tillukesest võimlast, 
sest ega tollane olukord 
parem polnud kui prae-
gune. Sellest hoolimata 
jäi Reaali spordi hiilge-
aeg Priki õpetamisaasta-
tesse. 1976. aastal oldi 
lausa Nõukoguse Lii du 
parim kool spordis ning 
vabariiklikke meist-
rivõistlusi võideti mit-
mel korral järjest. 

Legendaarne nagu 
väejuht

Kuigi tagasihoidlikule 
härra Prikile ei meeldi 
endale tiitleid anda, ei 
keela keegi teistel seda 

teha. Tema enda arvates 
on legendaarsed ikkagi 
suured väejuhid ja valit-
sejad. Tema õpilased 
arvatavasti nii ei arva. 
Ja kuidas nad saaksidki 
teisiti arvata, kui enamik 
viimase 50 aasta jook-
sul Reaalkoolist tuule 
tiibadesse saanud mehe-
hakatistest on tema käsu 
peale rööbaspuudele 
roninud.

Elav legend
Mari Kraav
11.c
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Kapten Madis Morel on 
enda sõnul parajalt paks 
ja lõbus mees oma pari-
mates aastates ning leiab, 
et mees näeb hea välja 
ainult frakis või mund-
ris. Madis on Tallinna 
Reaalkooli 1986. aasta 
vilistlane. Pärast kooli 
lõpetamist õppis Madis 
Tartu Ülikoolis ajalugu 
kokku tervenisti 17 aas-
tat. Tänasel päeval on 
Madis Morel Kaitseväe 
Vahipataljoni tsere-
moniaalülem ja tema 
ülesanne on läbi viia 

kõiki olulisemaid üle-
riiklike kaitseväetsere-
mooniaid.

Kaitsevägi

Kaitseväkke sattus 
Madis täiesti tahtmatult. 
Omal ajal Reaalkoolis 
õppides mingit soovi 
sõjaväelaseks hakata tal 
ei olnud. Peale kahte 
aastat sundaega Nõu-
kogude Armees vandus 
Madis Morel, et tema 
iial sõjaväe mundrit 
selga ei tõmba. Oma 

sõnadest pidi ta aga 
taganema. Juba 1991. 
aastal astus Madis Kait-
seliitu ning töötab 1995. 
aastast kaitseväes. Mida 
kauem Madis militaa-
riaga on seotud olnud, 
seda rohkem on see talle 
huvi pakkuma hakanud. 
Aastatel 2006 ja 2007 
teenis  Madis Morel 
Liiba nonis ja Süürias 
Golani  kõrgustikul. Üldi-
selt rahulikus piirkon-
nas õnnestus Madisel 
sattuda tõelise jackpoti 
otsa, kuna sattus poole-

teist kuuks tõelisse 
sõja tegevuspiirkonda. 
Lõhkevad mürsud ja 
mööda vilisevad kuulid 
olid tema jaoks reaal-
sus ja on tänaseni veel 
selgelt kõrvus. Saatus ja 
kindlasti ka kogemused 
ja oskusedsäästsid ta 
halvimast, ent mitmel 
tema kolleegil nii hästi 
ei läinud.

Sõjaline haridus ei 
hõlma endas ainult 
püssi hoidmist ja tu-
gevat keha, vaid ka 

Parajalt paks ja lõbus mees oma 
parimates aastatesSander Udam

10.c

Kapten Morel (päikeseprillidega) välismissioonil.   ERAKOGU

12 13  Reaali Poiss, jaanuar  2011



vil!
teadmisi topograa� ast, 
stratee giast, tehnikast, 
struktuu ridest ja paljust 
muust. Samuti ütleb 
Madis, et allohvitser on 
amet, aga ohvitser – see 
on seisus ja selleks, et 
saada ohvitseriks, peab 
omama entsüklopeedi-
lisi teadmisi, olema laia 
silmaringiga ning 
oskama hästi nii 
humanitaar- kui 
ka reaalaineid.

Kool ja ülikool

Oma noorus-
põlvest Reaal-
koolis mäletab 
Madis hästi seda, 
et Reaal oli väga 
aktiivne kool. 
Olid kooliraadio, 
seinalehed ja pol-
nud ühtegi õpi-
last, kes poleks 
teinud sporti või 
tegelenud muu-
de huvialadega. 
Tol ajal pidi aga 
vähegi kaugemale 
jõudmiseks kuu-
luma komsomoli 
ning ka Madis 
oli nii pioneer 
kui oktoob rilaps. 
Reaalist mäletab 
Madis veel seda, et 
kõik õpetajad and-
sid oma aineid hu-
vitavalt ning mis 
kõige olulisem: 
õpetajatel oli kõi-
gil hea huumori-
soon ning kuigi 
koolilaste enda 
huumor ei pruu-
kinud olla just 
intelligentsei mate 
killast, võtsid õpe-

tajad asja alati naljaga 
ning ei saanud pahaseks. 
Reaalkooli mõju Madise 
karjäärile ei ole siiski nii 
olematu, kui Madis algul 
rääkis. Reaalkooli isa-
maalisus, traditsionaal-
sus ja tseremoniaalsus 
on kõik märksõnad, mis 
on olulised ka Madise 

tänases ametis.

 Madis, olles pikalt 
ajalugu õppinud, leiab, et 
need teadmised on tema 
töös ainult suureks plus-
siks tulnud. Erinevate 
kultuuride mõistmine 
lihtsustab inimestega 
suhtlemist ning tead-

mine ajaloost annab ka 
selge arusaama, miks 
mingi kon� ikt selline 
on ja mis sinnani viinud 
on.

Hobid

Kapten Morelil ho-
bidest väljaspool tööd 
puudust ei tule. Madis 

on tubli koguja. 
Kollektsioneerib 
ta nii marke kui 
ka postkaarte, aga 
tema eksootilisim 
kogumishuvi on 
mudelautode ko-
gumine. Madisel 
on mudelautode 
personaalnäitus 
Kalamajas. Seal 
on siiski esitletud 
ainult väike osa 
tema kollektsioo-
nist.

Kindlasti peab 
Madis oma ho-
biks ka ajalugu. 
Jätkuvalt loeb ta 
ajalooraamatuid ja 
harib end igal või-
malusel. Ning kui 
pidada ka reisimist 
hobiks, siis peab 
tunnistama, et 
Madis on edukalt 
suutnud oma töö 
ja hobi ühendada.

Soovituseks kõi-
gile   realistidele 
tah ab Madis öelda, 
et ÕPPIGE VÕÕR-
KEELI! Madi sele 
on tema hea ing-
lise, saksa, vene ja 
soome keele oskus 
suureks kasuks 
tulnud.Madis tseremooniamundris.   ERAKOGU
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Teateid teispoolsusest

„Pidev töö semestri vältel tagab edu sessil.“ Nii ütles tundmatu legendiks saanud autor. Üliõpila-
sed peaksid ju selle idee järgi õppima ka siis, kui eksamid ei ole kahe päeva kaugusel. Loomulikult 
see nii ei ole.

Eksamisessioon ehk sess on kaks korda aastas aset leidev kolme nädala pikkune periood, mil 
üliõpilased teevad eksameid. Jah, kui gümnaasiumiajal kontrollitakse meie teadmisi eksamitega 
kaks korda 12 aasta jooksul, siis ülikoolis tehakse seda kaks korda aastas. Eksamite raskusaste ja 
arv sõltub inimesest, sest ala ja ained valib igaüks endale ise. Sel sessil on minul enda tutvusring-
konnast kõige enam eksameid, kokku kaheksa. Nüüdseks on need juba möödas, aga kolm eksamit 
nädalaga ei ole nali. Vastukaaluks minu tihedale sessile on mõned mu kaaskannatajad valinud oma 
ala nii targalt, et neil on ainult üks eksam teha ja sellegi tulemuse sai teada nelja päeva pärast. Mina 
olen praeguseks teada saanud nelja eksami tulemused ja ülejäänusid veel ootan. Hetkel olen ma 
end kevadsemestriks registreerinud kümnele ainele ja see tähendab juunikuus kümmet eksamit. 
Nüüd mõelge järele, kas te ikka tahate, et gümnaasium läbi oleks :)

Sess ehk suure eksamistressi saabumine
Kati Pino
vil! 125
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Horoskoop
Mõtled siiani, mida 2011. aasta sulle tuua võib? Ära enam mõtle, loe mõnda vihjet ning saa teadjamaks!

Kaljukits
Selle aastanumbri sees suudad üle ronida paljudest küngastest – vahel ka mõnest Mt. Everestist (nagu näiteks 
füüsika üllatuskontrolltöö). Hoia pea selge ning ära lase end sarvist tõmmata.

Veevalaja
Kui senimaani tundub, et kõik läheb hästi, siis vaata ette! Kohe hakkab kõik muutuma. Esimesi hoiatusmärke 
võid näha keemia kontrolltöö hinnete näol. Aga ära muretse, kõik on veel kontrolli all – pead lihtsalt kuu poole 
unistamise lõpetama ja veidi rohkem pingutama.

Kalad
Tunned end sel aastal nagu tõeline kala vees – miski pole sulle enne nii kergelt tulnud. Ära uhkeks mine: hom-
mikuti ootavad trepi peal siiski riietuskontrollid ning sinu õnneallikas võib kiiresti kokku kuivada.

Jäär
Siiani oled suutnud oma patustamisi varjata – nüüd on õige aeg minna (või lausa joosta) oma klassijuhataja 
juurde „patte“ üles tunnistama. Edasiseks maine puhastamiseks ürita hoiduda põhjuseta puudumistest.

Sõnn
Kui sinu tavaliseks kaitseks on rünnak, proovi sel aastal asju rohkem läbi rääkida. Usu, see toob sulle ainult 
kasu. Läbirääkimised toovad sulle kasu ka sööklajärjekorras trügimisel – oskad vingujatel suu kinni panna.

Kaksikud
Valmistu endale leidma tõelist kaksikut, sest tema(kese) leidmine on enam kui tõenäoline! Märtsikuu kuue-
teistkümnendal päeval hoia silmad lahti –hingesugulane viskab sulle kelmika naeratusega sööklalaudade ko-
halt silma.

Vähk
Kui tagurpidikäik on sind siiani hädadest välja vedanud, tuleb sel aastal võtta teine suund. Leia igas päevas 
midagi (kedagi), mis sind õnnelikuks teeb ning alusta sellega (temaga) tagurpidikäigul edasiminekut.

Lõvi
Pead hakkama arvestama sellega, et su vali hääl ja teravad kihvad ei hirmuta enam kedagi. Tuleb leida mida-
gi muud, millega puhvetijärjekorras väiksemaid ehmatada või pillid kokku pakkida. Vastupidiselt tegutsedes 
ootab sind läbikukkumine.

Neitsi
Kahekümnenda veebruari paiku naeratab sulle koolitrepil keegi vana tuttav – ära teda käest lase, tal võib sulle 
väga häid uudiseid olla. Tema nõu kuulamata jättes tabab sind suur õnnetus vene keelde hilinemise näol.

Kaalud
Koos elu edasiminekuga tundub, et sina oled hoopiski seisma jäänud. Ära lase end sellest kõigutada, küll sa 
lähikuudel teistele järele võtad ning neid veel edestadki. Matemaatikaklassi tagumine pink on tähtede poolt 
soositud kaardimänguks.

Skorpion
Aasta alguses oled äärmiselt tujukas – püüa sellest hoiduda või su sõrad naksavad kellelgi pea maha. Püüa 
mõne hea sõbraga ära leppida või hakata suhtlema hoopis kellegi uuega. Loomulikult on selleks parim koht 
auditooriumi viimastes ridades.

Ambur
Hoia oma nooled 2011. aastal laskmisvalmis – vajad neid kooli peal pidevalt. Olgu siis tegu puhvetijärjekorras 
toimuva kakluse lahendamise või auditooriumi viimase pingi eest kaklemisega, sellel aastal kannad sina tiitlit 
„Rahusobitaja“
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Õpetajate tsitaate:

Piret Karu: „Mine Kuu 
peale kurke müüma!”

Karu: „Ma e-koolist 
loen märkuseid, et lo-
bised ja ei kuula.” 

Õpilane: „Mul ei ole 
ühtegi märkust!”

Karu: „Loll oled!”

Karu: „Katsu nüüd saa-
da suuremaks ja mõelda 
ennast inimeseks.”

Õpilane: (kanali kohta 
Saksamaal): „Ise tegid 
või?”
Karu: „No ega marslased 
ei käinud ju tegemas.”

Rain Vellerind: (kont-
rolltöö ajal) „Olge nüüd 
tasem, ma tahan ristsõnu 
lahendada. See segab.”

Toomas Reimann: 
„Lööge see valem kasti.”

Reimann: „See pall on 
õnnelik pall, tema saab 
hüpata. See pall on õn-
netu pall, tema ei saa 
hüpata.”

Marika Tendermann: 
„Jõulude ajal ei tohi tülit-
seda. Seepärast antakse-
gi teile tunnistused alles 
pärast vaheaega kätte.”

Mirja Särg: „Pane see 
telefon ära, kui sa just 
emale sõnumit ei saada, 
et sa kahe said.”

Martin Saar: „Kas teil 
on tagumiku peal min-
gi nupp, et kui istute, 
hakkab suu kohe lärtsti 
käima?”

Saar: „Tsüklisse, tsük-
list välja, tsüklisse, tsük-
list välja. Nagu üks kor-
ralik eestlane.”

Saar: „Kui valida, kas 
lahendada töövihikust 
4 ülesannet või mõista 
naissugu - 4 ülesannet 
iga kell!”

Saar: „G nagu Groko-
dill.”

Tiia Luuk: „Te ei taha 
endale soomussärki 
teha?”
Õpilane: „Heikki teeb!”
Luuk: „Igal ajal oma frii-
gid.”

SUDOKU!
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