
22. aprillil toimus 
Reaali Ramm. 
Võistluse käigus 
selgitati välja koo-
li mitmekülgseim 
jõumees. Võitis Jüri-
Mikk Udam 12.b 
klassist (vasakult 
kolmas), järgnesid 
Oliver Steinert (12.a, 
vasakult esimene) ja 
Mikk-Markus Imala 
(11.c, vasakult teine)

G5 Kaunitar ja 
Vägilane toimus 5. 
aprillil. Reaalkooli 
esindasid kauni-
tar Evelin Veer-
mets 10.c klassist ja 
vägilane Jüri-Mikk 
Udam 12.b klassist, 
kes tunnistati ka 
viie kesklinna kooli 
parimaks vägila-
seks. 

Kuidas vormis-
tada uurimistöö 

küsitlust? (lk 3)Selle kuu 
R e a a l i 

Poisis: Priiuse põlistumise 
päev (lk 5)

A b i t u r i e n d i d 
lahkuvad 

koolimajast! 
(lk 6-7)

Kahest erinevast 
näidendist 
(lk 8, lk 10)

Geograafid 
looduses (lk 13)

P e d a g o o g i d e 
ütlused ja sudoku! 

(lk 12)
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CaRmel TelliS, 11.C

Aprilli alguses, veel viimastes lumehunnikutest üle 
astudes, poleks iial uskunud, et kuu lõpus saan kir-
jutada suvenootidest. Aga nii ta on. Enam ei piisagi päik-
seliste päevade üles lugemiseks ühe käe sõrmedest - tunda on 
suvehõngu. Aprill on ka kuu, kus saadame talveune asemel 
kevadisele eksamiks närveerimisele oma abituriendid. Nähke 
vaeva, tõestage Reaali õpilaste tublit taset ja mis peamine: 
andke just ENDA parim!
Igapäeva koolielus on aprill möödunud vaikselt, kõik nokitse-

mas vaikselt koolitööde kallal või nautimas neid kevadisi päevi. 
Maja peal on näha olnud uusi kümnendikke, kes valmistuvad 
selle koolimaja pinke täitma. 5. aprillil oli majas näha ka veel 
peale nende värskete nägudega, igasugu vägevaid ja kauneid 
- neist kõige vägevam Vägilane 2013 Jüri- Mikk Udam. Au 
ja kiitust noormehele. Ka 11. kuupäeval oli siin, Estonia pst. 
6 asuvas hoones igasugu arukaid härrasid ja prouasid näha. 
Iga-aastane teaduspäev sai jälle edukalt mööda saadetud. Värs-
ked näod tõid värskeid ideid, arukad näod tõid arukaid ideid 
- aitäh neile kõigile! Nagu omamoodi kevadine ärkamine ka 
Reaali elus, uus ja värske suund või siis hoogsamalt pooleli ole-
val suunal. 
Ja nüüd reaalikad, mu kallid koolikaaslased. Naudime vii-

mane kuu enne suvevaheajale jooksmist üksteise seltskonda ja 
üritame tõestada oma õpetajatele, et tegelikult nende meeletut-
est võitlustest koduste töödega räsitud õpilaste taga peidavad 
end meie, kes me tahame siin seda haridust omandada. Ostke 
veel viimane iirisesõõrik meie armsalt puhvetitädilt, piiksutage 
kaarte ja tühjendage jalanõude kotte. Naudime Reaali elu ja 
siis lahkume sellest majast kolmeks kuuks, puhkame ja tuleme 
hoogsalt uute ideedega tagasi!
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Hei-hopsti, Reaalikad!
Kevad ka meie õuele lõpuks 

jõudnud: seda näha päikesest, 
mis kardinate vahelt tuppa pii-
lub, inimeste naeratustest selle 
üle, et talveike on läbi saanud ja 
Reaalkoolis aina enam rikuta-
vatest koolikorra riietusreegli-
test – keegi ei taha olla kurguni 
kinni nööbitud, kui alfakiirgus 
nii mõnusalt nahka paitab!

Aprill on olnud täitsa tegus 
kuu. Osa reaalikatest käisid 
loodust uudistamas (lk 13), 
11ndikud said lõpuks uurim-
istöö piinadest vabaks, uuri-
mistööde tekitatud õudusest 
abiturientidele kommenteerib 
ka üks 128.lennu tegelane (lk 
3) ja loomingulisemad meist 
astusid vabale lavale (lk 7).

Nagu teate, on aprillis ka abi-
turientide viimne koolipäev. 
Jah, nüüd saavad kooli valit-
sejateks 11ndikud, kuna ne-
mad on nüüd kõige vanemad. 
Loodan, et tunnete sama suurt 
kurbust meie lahkumise üle kui 
me ise, aga nagu öeldakse, ei 
ole keegi surnud veel südame-
valu tõttu.

Pidage vastu veel viimased 
nädalad,
Ode Liis



anonüümne abiTuRienT
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9 ideed, kuidas uurimistöö küsitlus 
võimalikult p***e keerata

1. Kasuta võimalikult palju 
suuri tekstikaste. Sest iga ini-
mene siin maailmas armastab kir-
jutada pikka teksti teema kohta, 
mida ta ei valda. 

2. Sihtgrupp olgu alati kogu 
lennul sama. Olgu siis selleks 
10.c klass, 7.a klassi tüdrukud või 
kõik, kes on gümnaasiumis „Vide-
viku“ läbi lugenud. Et kindla peale 
välja minna, siis kindlasti tehke 
terve lennuga ainult enda lennu 
siseselt küsitlusi, sest see annab ju 
parima ülevaate toimuvast.

3. Ära mitte mingil juhul 
pane oma kirjale pealkirja 
– äärmisel juhul võid kirjutada 
pealkirjaks „küsitlus“. Lisaks toob 
sulle kindlasti ka plusspunkte see, 
kui sa ei kirjuta kirja sisuosasse 
mitte sõnagi, veelgi parem on see, 
kui sa ei lisa kirja lõppu ka oma 
nime ega klassi. 

4. Järgmisele edukuse-tase-
mele viib sind see, kui sa ei 
lisa kirjale oma küsitluse 
linki. Sest tegelikult seda ju polegi 
vaja.

5. Erilist professionaalsust 
näitab see, kui sa paned oma 
küsitlust sisaldavale kirjale 
pealkirjaks midagi vaimu-
kat. Stiil „Mul on roosa hobune, 
johhaidii, valleraa!!1!1!!“ või „Pilte 
eilsest õhtust!“ võidab kindlasti 
vastajate poolehoiu. Lisaks boonus-
punktid selle eest, kui lubad mida-
gi abstraktset välja loosida, näiteks 
iPhone 21 või õhtu Narnias.

6. Kõigile meeldib tundma-
tus  – oma uurimistöö pealkirja 
või töö eesmärgi lühitutvustus 
näitab sind ainult halvas valguses. 
Ära muretse, seda pole ka küsitluse 
lehele vaja. 

7. Mida rohkem küsimusi, 
seda parem. „Less is more“ on 
ajast ja arust, sinu eesmärgiks on 
hõivata võimalikult palju vas-
taja aega võimalikult mõttetute 
küsimustega (kasuta kindlasti vähe-
malt viit suurt selgituskasti!!!). 

8. Tee kõik küsimused kohus-
tuslikuks. Isegi siis, kui tegemist 
on eelneva küsimuse täpsustusega 
(kus on olnud kindlasti võimalik 
vastata negatiivselt).

9. Parim valik on testida 
gümnasistide eesti keele os-
kust. Tee enda küsitlusest või-
malikult rohkete grammatika- ja 
stiilivigadega tekst, milles oleks iga 
lause kohta vähemalt 2,673 viga.

Ning viimaks, olles aus: milleks on tarvis igale uurimistööle küsitlust? Asju saab uurida vähe-
malt kümnel eri viisil – miks on saanud uurimistöö koostamise standardiks vaid küsitluse läbi viimine? Enne 
järjekordse küsitlusepõhise uurimistöö koostamist mõelge sellele veidi. Ehk suudate midagi adekvaatsemat 
välja leiutada kui küsitlus.



Marek (nimi muudetud), gümnaasiumiõpilane:
Meil gümnaasiumitasandil küll ei ole hinnete kõrgemale seadmist. See mis hinde sa saad, väga suurt rolli ei 

mängi. Põhiline on ise endale teadustada, et tahame õppida.
Anu (nimi muudetud), õpetaja:
Mingil määral kindlasti. Meil on väga suur rõhk eksamitulemustel. Peame olema, hea oleks kui esimesed, aga 

vähemalt esimese kolme hulgas absoluutselt kõikides ainetes ja selle nimel peame ju kõik pingutama.
Toomas (nimi muudetud), gümnaasiumiõpilane:
Minu arust ei toimu, esiteks selle-pärast, et need on tihtipeale üks ja sama asi. Kui ma õpetajana tähistan hin-

dega tema arengut, siis on see ju ilmselgelt mõlemad koos. Minul isiklikult pole sellist tunnet, et hinded oleksid 
ületähtsustatud. Minu arust on need seda pigem teistes koolides, kus täisviielisi ja medaliga lõpetanuid on 
hulga rohkem, kui Tallinna Reaalkoolis. Siin on hindamine niivõrd palju rangem, et õpilased teavad, et hinne 
üksinda polegi see A ja O.

Annika (nimi muudetud), gümnaasiumiõpilane:
Mõnes mõttes ehk küll. Ma ei tähtsusta üle, mis on hinne ja mulle on tähtis teadmine, aga paratamatult, kui 

ma olen ikkagi õppinud ja saan hindeks kolme või kahe, siis tekitab minus tunde, nagu ma lihtsalt ei oskaks 
õppida. Et mis mul vajaka jääb, kas on minus mingi viga, et ma ei oska asju endale piisavalt selgeks teha.

Keit Toom (18), Elina Osi (18), gümnaasiumiõpilased:
Keit: Okei. See on see värk, et vaata, see on selline küsimus, mida me kümnendas suht põhjalikult arutasime, 

onju. Kuna ma tulin teisest koolist, siis oli hoopis teine tunne siin alguses. 
Sa nagu harjud ära mingi plokiga, sa lõpuks nagu, sa lähed sinna süsteemi sisse ja sa harjud sellega, kuidas see 

süsteem toimib. 
Mis mind võib-olla rohkem häirib, individuaalsuse aspektist, on see, et sportlasi ei hinnata nii palju. Näiteks 

meil on klassis üks väga tugev ujuja, kellel on  õpetajatega suured konfliktid seetõttu, et ta peab puuduma 
võistluste pärast. Samas, kui puudutakse olümpiaadide pärast, siis see on nagu väga positiivne. Et võiks kuidagi 
tasakaalustada seda, et nagu siis kõiki alasid võrdselt toetada. Miks me just ütleme, et keemia olümpiaad on 
tähtsam, kui mingisugune ujumisvõistlus?

Elina: Ma tulin seitsmendasse klassi siia kooli ja ma just arvan, et siin õpilased ise hindavad oma arengut roh-
kem, kui oma tulemusi. Näiteks see on vana nali, et Reaali 3 on Liivalaia 6 või midagi sellist, aga noh, näiteks 
mina üldse ei põe oma hinnete pärast, minu jaoks on oluline see, et ma saan asja selgeks ja mul toimub mingi 
areng ja ma tegelen nende asjadega, mis mind huvitavad. See muidugi ei ole ühtiv arvamus õpetajate ega 
vanematega, tihtipeale, aga minu meelest sellise ainetemahu juures on see õige. 

Õpitulemuste ületähtsustamine on võib-olla selles suhtes, et neid rõhutatakse hästi palju, kes on midagi saa-
vutanud. Loomulikult see on tore, kui saavutatakse, aga miks on näiteks see, kes läheb kuskile, ütleme niimoo-
di, et Inglismaa mõttes suvalisse ülikooli, olulisem, kui see, kes saab Tartusse väga kõrgete punktidega sisse. Et, 
nagu seda, kes seal Inglismaal käib, sellel on lihtsalt paremad majanduslikud võimalused, kuigi see ülikool ei 
pruugi olla parem. Ta võib olla parem, aga ta ei pruugi olla parem. Ta võib olla täpselt samal tasemel või isegi 
halvem, kuid just see, et see on kuskil välismaal, teeb asja suureks. Tegelikkuses võib (ülikoolide) tase olla suht 
võrdne. 

Aga jah, minu meelest meie lendudega on veel see, et meil on rohkem tähtsad eksamitulemused, aga järgmis-
tel on vist see, et hakkavad (kursuse-) hinded lugema rohkem selle jaoks, et kuskile sisse saada. Jah, et meie 
nagu oma hinnete pärast eriti niipalju ei muretse.

Kas teie arvates toimub meie koolis 
õpitulemuste ületähtsustamine õpilase 

individuaalse arengu suhtes?

�
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Keit: Millal mina põdesin hin-
nete pärast oli siis, kui ma tulin 
kümnendasse ja ma tõesti … mul 
olid nagu olnud viied eelmises 
koolis ja siis mul oli matemaatika 
„kaks“ esimene periood. Ma liht-
salt ei saanud aru, mis toimub. Ma 
mõtlesin, et see ei ole normaalne. 
Matemaatika pärast ma ju siia tu-
lingi. Aga pärast läksid hinded 
ülesse, aasta lõpuks oli mata „viis“. 

Siis ma sain aru, et ma tulin siia, 
et ma hakkaks õppima, et ma õpik-
sin õppima. Nüüd ma olen sellest 
aru saanud ja nüüd mind nagu see 
(hinnete ületähtsustamine) väga ei 
huvita. Mind tõesti  hinded enam 
nii väga ei huvita, nii kaua, kui ma 
teen seda, mis mind huvitab.

Elina: Sa võib-olla nagu ei õpi siin 
õppima, vaid sa nagu õpid seda 
tegema, mis sind ennast huvitab ja 
seda nagu edasi arendama suure-
mal tasemel. 

Ärimeeste ägedus
Ärimees Ärni äi ässas ägedalt äärelinna äkkeäriga. Ärritunud Ärni ähvardas äia ähmast äriplaani äkksurmaga. 

Ärni ägedus äratas äias äikese. Ärritunud äi äsas ärimeest äkkega. Äraolev Ärni ärkas ärklitoas ämma ämbri-
täiest äädikast. Äsjane ärivaidlus ärahoidis äärelinna ärigeeniuste äärmusliku ässamise äkkeäris.
Johanna-STina idla, 7.a

Emakeelepäeva puhul kirjutasid põhikooli õpilased vigurjutte. Reaali Poiss  avaldab ühe ägeda loo ühest 
ärimehest ja tema äiast. 

Esimest (ja loodetavasti ka viimast) korda peeti 27. 
märtsil priiuse põlistumise päeva. Päeva, mil Eesti Vabariik 
on saanud vanemaks, kui ta oli enne pikka Nõukogude okupatsiooni. 
Laulurahval ei jäänud seegi pidupäev tagasihoidliku laulupeota, kus 
osales ka Reaalkooli kooristuudio.

27. märtsi hommikul kogunesid esimesed koorid laululavale. Kell 7 
läks sealt otse-eetrisse “Terevisioon”. Tallinlased esitasid äratuseks “Sün-
nipäeva laulu” Aarne Saluveeri dirigeerimisel, sellele järgnesid mitmed 
intervjuud ja otselülitused ka teistesse Eesti linnadesse. Naiskodukait-

sjad olid lauljatele pakkumas 
hommikukohvi ning -teed, 
sest päikselisest ilmast hooli-
mata oli lauluväljakul külm, ja 
kõrvale ka magusamat. Saate 
lõpu ja Ülo Vinteri teose “Laul 
Põhjamaast” esitamiseni olnud 
vaba aega sisustati hommiku-
võimlemisega, mida viis läbi 
Märt Agu.

Üritus lauluväljakul lõppes 
umbes kell 9, lauluviisid kest-
sid edasi aga terve päeva. Kooli 
jõuti kolmandaks tunniks.

mihKel RoomeT, 10.a
SandeR KüTiSaaR, 10.b

KeRTu  Süld, 9.b

Postimehe fotograafi Mihkel Maripuu kaamerasilma ette jäid mitmeid kordi ka reaalikad. 
TALLINNAPOSTIMEES.EE

Hommikuvõimlemisega tehti kered soojaks.                                                                   TALLINAPOSTIMEES.EE 
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lõpp paistab!
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Ja saabki läbi! Kohe-kohe 
jätab 128. lend oma kooliteega 
siin Reaalkoolis hüvasti. Reaa-
li Poiss uuris, mida nad ise 
arvavad lõpetamisest, sellega 
seotud emotsioonidest ja tun-
netest ning mida nad kõige roh-
kem igatsema jäävad.

Hans: Tekitab tunde, et see kolm 
aastat on nii kiiresti möö-
dunud. Jään igatsema oma 
klassi, kooliväliseid üritusi. 
Mulle meeldib see rahvariiete 
traditsioon - muidu neid ei 
kannaks kunagi.

Elina: Väga kurb! Ühest 
küljest saab läbi kõik see „kam-
majaa“, ei pea enam õppima 
vastumeelseid aineid, aga sa-
mas jään meeletult igatsema 
koolimaja, eriti inimesi seal. 
Halvim ongi see, et paljud on 
aasta-paar-kolm nooremad 
ning jäävad maha. Kindlasti 
see Reaali atmosfäär. Reaali 
vaim.

Märt:  Normaalne. nor-
maalne. normaalne. Selle juures on 
oluline see, et see on normaalne. Ja 
ma jään igatsema seda, et on nor-
maalne. Ma ei oska vastata sell-
istele küsimustele, meil on jumala 
suur lend.

Annika: Lõpetamine... huuh.. 
see tekitab segaseid tundeid. Ma 
olen õnnelik, et ma sain hakkama 
sellega, kuid samas olen ma kurb, 
et ma pean lahkuma nii toredast 
koolist nagu seda on Tallinna Reaal-
kool. Minu jaoks on see nagu teine 
kodu, kõik õpetajad on sõbralikud, 
mõistvad ja abivalmid, mul on su-
perklass, mul on imetore lend, mul 
on väga eeskujulik ja tubli rebane, 
meie koolil on väga vahvad tradit-
sioonid. Kõige halvem, mida võib 

olla oskangi välja tuua, on see, et 
sageli ma pühendusin rohkem 
muusikale kui õppimisele, kuid 
samas võib olla see ongi just hea. 
Kõige rohkem jään taga igatsema 
oma klassi, sest no paremat klassi 
annab leida. Teiseks jään igatsema 
lihtsalt seda koolimaja, kus ma va-
hel veetsin isegi rohkem aega kui 
kodus (laulmine). Mida ma tahaks 

veel lisada, seda ütleks siis järgne-
vatele lendudele: esiteks, nau-
tige kogu oma gümnaasiumiaega 
tema raskustega koos (unetud ööd 
uurimistööga või lihtsalt tööks õp-
pimisega), teiseks, armastage oma 
lendu ja eriti oma klassi täpselt 
sellisena nagu ta on, kolmandaks, 
tehke kaasa kõik üritused, mida 
teile see kool pakub, sest kusagil 
mujal sarnaseid üritusi ja elamusi 
te ei saa, neljandaks, ärgitage oma 
klassi 100 päeva ballil poloneesi 
tantsima, sest see on ikka päris 
uhke tunne ja viiendaks, isegi kui 
on perioodsüsteem, pidage vastu!

Robert: Mul on ühel korral sel-
lega halvad kogemused olnud, kui 
minu nimega pandi mingi tugev 

lause Reaali Poissi. Hetkel pole 
see veel väga kohale jõudnud, et 
viimane täistundidega koolipäev 
on täna. Tegelikult on homme ka 
tunnid, aga see on juba peaaegu 
et poolik päev. Ootusärevus edas-
pidise osas. Jään igatsema selts-
konda: oma klassi ja teisi inimesi. 
Parim on see, et hommikuti ei pea 
enam ärkama. 

Elina: Kooli lõpetamine tekitab 
minus väga vastakaid tunded. Suur 
osa minust on ääretult kurb, et kool 
läbi saab, et see periood elust selja 
taha jääb. Eks veidi kardan seda 
“suureks kasvamist” ka, kus pean 
end teises mõttes tõestama hakka-
ma. Meil on väga tore klass ja eks 
ma hakkan neid kindlasti igatsema, 
kuna paljud lähevad välismaale ja 
ma kavatsen vähemalt praegu veel 
siia jääda. Kogu see protsess, ek-
samid ja lõpetamine teevad mind 
üpris kurvaks, aga samas ka rõõm-
saks. Nagu me klassis rääkinud ka 
oleme, siis lihtsalt ei suudaks enam 
tubli koolilapsena veel üht aastat 
sellisel moel koolis käia. Tunne on 
bittersweet, et on aeg see periood 



Ilmselt algas kõik mõnel REKi koosole-
kul, kui arutasime, kuidas veel ja veel elav-
dada koolitööd. Kuigi mõte oli peas keerel-
nud juba üle nelja kuu, siis tegelik teostus 
ürituse korralduse poole algas veidi enne 
kevadist vaheaega, kui kooliseintele sai 
riputatud plakatid, mis olid üleskutseks 
osalejatele. 

Mind oli eelnevalt hirmutatud ja hoiatatud 
korduvalt sellega, et osalejaid on tulemas vähe 
ja samuti ka üritusele kuulajaid, kuid ennäe 
– plakat oli seinal olnud mõned päevad, kui 15-
liikmeline esinejate koosseis oli juba koos. Kus-
juures, osalejaid oleks olnud veel rohkemgi, kuid 
et alustada rahulikult, kärpisime sel aastal põhi-
kooli ja väljastpoolt tulevate õpilaste osalust.

Suuremaks organiseerimiseks läks vaheajal, 
kui tegelesime sponsoritega, sest tänapäeva 
maailmas on vaid sõna “aitäh” eest nõus üles as-
tuma vähesed. Üllataval kombel olid väga paljud 
firmad nõus meie ettevõtmist toetama ning suu-
red tänud neile selle eest. 

Tegelikult ühtki tagasilööki selle ürituse kor-
raldamisel ei olnudki enne vahetut ürituse al-
gust, kui saime teada, et meie kooli bänditehnika 
on kohati puudulik ja ei tööta. Muusikutega koos 
kiireid varuväljapääse otsides leidsime lõpuks 
lahendused ning õhtu võis alata. 

Oli ääretult tore tõdeda seda, et lisaks suu-
repärastele matemaatikutele ja füüsikutele on 
reaalikad ka väga kunstilised inimesed, kes julge-
sid end näidata ka teistele. Eelkõige olen rõõmus 
selle üle, et õhtu oli mitmekülgne – oli bände, oli 
tantsijaid, oli õpetajaid, kes tuju üleval hoidsid.

Nagu ikka, õppisime ka meie sellest üritu-
sest nii mõndagi ja loodame, et järgmisel aastal 
toimub “Vabalava” veelgi suuremalt ning oskame 
siis juba ka tagasilööke vältida. 

Suur aitäh Keyt Uudeküllile, kelle koostööga 
see kaardivägi juhitud sai ning loodame juba 
uued esinejad lavale tuua ka järgmisel aastal.

lõpp paistab! Vabalava

eVelin VeeRmeTS, 10.a
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oma elust selja taha jätta. Parim ongi see, et tunnen, et 
on õige aeg selleks. Need 6 aastat olid küll toredad, aga 
leian, et on aeg hakata oma õppimisvaldkonda kitsen-
dama, teistmoodi ja pigem enda jaoks õppima hakata. 
Kui praegu oli tihti õppimine pigem hinnetele, selleks 
et kõiges mingit taset saavutada, siis loodetavasti on 
edaspidi pigem endale õppimine. Halvim on ehk see, 
et kaob ära see kõik, millega olen juba harjunud. Mu 
klass, lend, tuttavad õpetajad, armas koolimaja (eriti asu-
koha poolest!). Ilmselt vahetub isegi linn, kus ma elan. 
Kõige enam jään igatsema neid inimesi, kes mu ümber 
konstantseks on saanud. Hetkel tean täpselt, kelle poole 
pöörduda, kui mul on näiteks abi vaja klassiasjade kor-
raldamisel, raha kogumisel või füüsika õppimisel. Selles 
kõiges toimub vahetus ning eks kindlasti igatsen mingi 
perioodi seda kõike tugevalt.

Sander: No päris kole tunne on. Hirm tuleviku ees, 
lapsepõlv on möödas, enamusi praeguseid sõpru ma 
enam edaspidi suurt ei näe. Head on ka muidugi: va-
baduse tunne ja see, et minu sõna nagu maksab varsti 
ka midagi. Ei oleks iialgi uskunud, et see nii kiiresti kätte 
jõuab. Ja see on tõsi, et iga aasta, iga päev, iga sekund 
läheb aina kiiremini.

Diana: Lõpetamine... mis tunde see minus tekitab.. 
ma arvan, et see pole siiani kohale jõudnud, sest ma 
mäletan alles algklasse ja kogu seda lõbu. Aga ma 
arvan, et üldiselt ootan ma juba lõpetamist, sest ma ta-
han juba asuda ülikooli õppima asja, mis mind tõesti 
huvitab. Lõpetamise juures on kindlasti halvim see, et 
sa ei näe paljusid oma koolikaaslasi enam nii tihedalt, 
ja see on natuke hirmus. Parim ongi võib-olla see, et sa 
oled mingi asja oma elus läbi teinud ja sul on käes min-
gigi haridus. Kõige rohkem jään ma kindlasti igatsema 
oma klassi- ja lennukaaslasi, kindlasti saab paljudega 
ikka edasi suheldud, aga osadega ei näe vast päris-päris 
kaua. Veel, mida ma jään igatsema, on kindlasti mu 
ansambel, sest see on üks asi, mis on mulle elus väga 
palju õpetanud ja see, kui mind üheksandas sinna nii 
kiiresti omaks võeti, see oli super tunne. Kindlasti jääb 
ka mingeid tunde igatsema ja üldist koolielu, sest nalja 
on ikka vahel mõnuga saanud.

Getter: Pole nagu kohale veel jõudnud. Natuke kurb 
võib-olla on, aga samas ei ole ka. Hetkel tundub pi-
gem rõõmus sündmus. Parim osa selle juures on see, 
et ei pea enam mingit jama õppima, näiteks vene keele 
lauseid pähe. Hakkan igatsema kõige rohkem inimesi 
koolist, keda enam iga päev ei näe.
KaiSa lauR, 10.C



„Me kõik oleme inimesed. 
Meie minevikku on kirjutatud 
lapsepõlv. Me kõik teame, et tap-
pa ja valetada on patt. Me oleme 
head. Me usume seda.“

Urmas Lennuki lavastust „Tappa 
laulurästast“ on mängitud juba 
üle aasta Vanemuise Sadamateat-
ris. Eks tema pika mänguaja ongi 
põhjustanud see, et kirjandusteos 
ise on mõjuvõimas publikumeeli-

taja, kuna seda loetakse üheks 
raamatuks, mida tuleb kindlasti 
enne surma lugeda, ja mis veelgi 
tähtsam, Urmas Lennuki lavastus 
on uskumatult hea, et lausa patt on 
seda mitte vaatama minna.

„Tappa laulurästast“ jälgib Nirk-
silma (Liina Olmaru) elu ja mõt-
teid ajal, mil tema isa Atticus Finch 
(Hannes Kaljujärv), Ameerika 
lõunaosariikide advokaat, on ot-
sustanud kaitsta vägistamises 
süüdistatavat Tom Robinsoni. 
Mis muudab sellise olukorra vaid 
keerulisemaks, on see, et Tom  
Robinson on mustanahaline, tuues 

kaasa rassismi ja kiusamist tervele 
Finchide perekonnale. 

Lavastuses ei ole kunagi näha 
Tom Robinsoni, kuna keskendu-
takse rohkem just mõjule, mida 
terve olukord Nirksilmale ja ta 
vennal Jemile (Andres Mähar) 
kaasa toob. Nii Andres Mähar kui 
Liina Olmaru mängivad läbi mit-
meid rolle, etendades ka laste ja 
Atticuse kiusajaid, mitte isegi üm-

ber riietudes, vaid lihtsalt muutes 
oma hääletooni. Mõlemaid peab 
selle eest kiitma, kuna hetkekski 
ei tundunud, et Jem ja Nirksilm 
lihtsalt imiteerivad inimesi, vaid 
tõepoolest oli uus tegelane pilti 
tulnud. Hannes Kaljujärv Atti-
cusena on ideaalne: ta on mõtlik, 
tasakaalukas ja armastav isa, rolli 
oli suurepäraselt sisse elatud ja see 
enda omaks tehtud. 

Näitlejatööd kõrvale jättes, lavas-
tus oli visuaalselt imekaunis ja  
muusika oli lausa rusikas sil-
maauku. Kui oli vaja Nirksilma 
sisemõtteid kuulda, siis oli hea 

kuulda, et selle oli tegelikult sisse 
lugenud Nirksilma vanune tüdruk, 
et kõik oleks ikka autentne. Kõige 
ilusam –ja ka pisaraid põhjusta-
vam- terves etenduses oli lõpp, mil 
näidati mustvalget videomontaaži 
lastest mängimas, Nirksilm rääkis, 
mis edasi juhtus, samal ajal Finchid 
istusid jõe ääres, visates lutsu, mida 
lavastuses kujutati paberlennukite 
loopimisega.

Mis jääb etendusest meelde, on 
Dill (Maria Soomets) seletamas 
Nirksilmale, et ükskõik, mis ka ei 
juhtuks, oma südames tuleb aus 
olla. Kaunis mõte, mis iseenesest 
läbis tervet etendust, sest nii üri-
tab seletada minu arust ka Atti-
cus Jemile ja Nirksilmale, miks ta 
kaitseb Tom Robinsoni: ta lihtsalt 
muidu ei suudaks inimestele otsa 
vaadata ega ta lapsed ei peaks teda 
enam kuulama, kuna ta kaotaks 
igasuguse austuse iseenda vastu ja 
see võrduks tema silmis ka teiste 
ees austuse mitteväärimisega, kui 
ta laseks eelarvamustel võidutseda 
ja inimestel Tom Robinson ilma 
kaitseta surma mõista.

Urmas Lennuki fragmentatsioon 
Lee Harperi romaanist „Tappa 
laulurästast“, mida praegu män-
gitakse Vanemuise Sadamateatris, 
on - nagu romaan isegi - elamus, 
mida iga täiskasvanu peaks ko-
gema enne oma surma. Nii et kui 
„Tappa laulurästast“ ka järgmine 
aasta veel mängukavas on, annan 
koheselt soovituse teha järgmine 
teatrireis Tartusse – saab mõne asja 
oma bucketlist’ist maha tõmmata.

„Tappa laulurästast“

ode liiS Pino, 12.b

http://www.vanemuine.ee/tappa-laulurstast
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Retk pea inimtühjale Alam-Pedja looduskaitsealale sai alguse lubamatult vara hommikul. Juba enne 
kaheksat hommikul istusid reaalikad, kelle peanuppe täitis ainult vali kutse looduse rüppe, rongi ja hakkasid 
vapralt loksuma Tartu poole. Kaunilt renoveeritud vaksalist võttis meid peale minibuss, mis viis meid ees-
märgile lähemale – Palupõhja looduskooli. Teekonnal Tallinnast Palupõhjale saime rinda pista mitmete kat-
sumustega – lisaks varahommikul unega võitlemisele pidime ühel kitsal metsavaheteel kannatama ka metsa-
veoki püüdeid blokeerida meie teed, võitlus lõppes poole tunni möödudes geograafide võiduga. 

Kohale jõudes tervitas meid soe ja hubane maja koos koer Astoriga, kes juba esimesel võimalusel põgenes ühe 
saapaga. Hiljem selgus, et tal oli kalduvus röövida ka kindaid, eriti labakindaid. Need kadusid nii käest kui ka 
taskust. Peale toitva supi (milles oli rohkem viinereid kui suppi ennast) söömist suundusime matkarajale. Õp-
pisime vahet tegema orava ja hiire söödud käbidel ja eristama puude liike koore järgi ka talvel. Peagi jõudsime 
laudteele, millel kõndides selgus, kes meist on kehalise tunnis poomil kõndimist kõige rohkem harjutanud. 
Lisaks laudteel püsimisele tuli see enne ka lume alt üles leida, mille tõttu said ka osavaimad poomilkõndijad 
jala märjaks.

Peale Palupõhjale tagasi jõud-
mist söödeti meil kõht taas täis ja 
jagati energia kulutamiseks kätte 
iPadid. Mõne aja möödudes saime 
täpsemad juhised ning ning läk-
sime Apple’i imevidinatega õue 
orienteeruma. Igas kontrollpunktis 
oli vaja täita ülesanne: grupipildi 
tegemine, samblike pildistamine ja 
kalade loetlemine. Nimekirja jõud-
sid ka sprotid, marineeritud räimed 
ja suitsulest. 

Õhtul tuli meie grupile ja 
Palupõhja kohalikele loengut and-
ma muhe ja lõbus jahimees Vahur 
Sepp. Ta näitas erinevate loomade 
nahku ning rääkis ka metsloomade 
eluviisidest. Lisaks õppisime ära tundma loomade poolt loodusesse jäetud jälgi ja tuvastama liiki väljaheidete 
järgi. Läbi viidi loodusviktoriin, mille võitis loomulikult õpetaja Piret Karu, kes õpilaste õnneks osales väljas-
pool ametlikku arvestust. Seega pälvis Metsatarga au ja kuulsuse hoopis 129. lennu õpilane Uku-Kaspar Uus-
talu. Kõikide elusloodust puudutavate küsimustega võib nüüd tema poole pöörduda. 

Hommikul ärkasime paitava päikesevalguse peale, mis sulatas katusel lund ning pani vee praokil aknast 
mulle näkku tilkuma. Ilm oli teinud läbi totaalse muutumise – sombusest ilmast oli saanud krõbe talvepara-
diis. Kella kümne paiku läksime Emajõe äärde päikest nautima ja linde vaatlema. Vaatamata hilisele kellaajale 
nägime siiski mõnda sulelist ning leidsime tõendeid põtrade elutegevusest.

Värske õhk tegi meele rõõmsaks ja kõigil oli paari tunni pärast kahju lahkuda. Sellele vaatamata tundus elu 
Tartu-Tallinn täistunniekspressi aknast välja vaadates kuidagi täiuslikum ja põnevam.

Reaali geograafid lasti loodusesse vabaks

Reaalkooli tippgeograafid lume alla mattunud laudteel tasakaaluharjutusi sooritamas. 
KERTU JOHANNA JÕESTE

Jaana olVeT, 11.b
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20. aprillil etendus Draamateatris briti 
näitekirjaniku Tom Stoppardi näidenditriloo-
gia “Utoopia rannik” teine osa “Laevahukk”. 
Momendiks tundus, nagu leiaks taas aset teat-
rireis, sest realiste oli külastajate seas arvukalt.

Teatrisse tulnul avanes võimalus näha Nü-
ganeni lavastuses hulganisti võimekaid eesti 
näitlejaid. Tükis mängisid teiste seas näiteks Mait 
Malmsten, Tiit Sukk, Priit Võigemast, Elisabet 
Reinsalu - ühesõnaga raskekahurvägi. Tegevus 
toimub 19. sajandi keskpaigas, täpsemalt aasta-
tel 1846-1852. Kes ajalootundides või omal käel 
midagi selle ajastu kohta kõrva taha on pannud, 
teab, et tegemist on perioodiga, mille jälgi on 
tänapäevaski selgelt märgata. Aastal 1848 ilmub 
Karl Marxi ja Friedrich Engelsi “Kommunistliku 
partei manifest”. Aga Marx on näidendis siiski 
teisejärguline karakter - fookuses on seltskond 
Euroopas paguluses elavaid vene intelligente ja 
ühiskonnategelasi, nende seas näiteks kirjanik Ivan 
Turgenev, kirjanduskriitik Vissarion Belinski, revo-
lutsionäär ja anarhist Mihhail Bakunin, filosoof ja kir-
janik Aleksandr Herzen. 

Etendust läbisid nii ühiskondlikud kui isiklikud 
teemad, mõlemad kord koomilises, kord traagilises 
võtmes. Selle poolest oli tegemist mitmekülgse teat-
rikogemusega. Vaadates sai antud ajastust hea et-
tekujutuse - millised olid populaarseimad ideed, 
prestiižseimad kultuuri- ja mõttekeskused, missu-
gused olid ühiskondlikud ja kultuurilised tendentsid. 

Kajastust sai näiteks see, kuidas suhtus too intelligen-
tide seltskond 1848. aasta Prantsuse revolutsiooni, 
millised olid nende ootused. Ajastu nägemine läbi 
selle seltskonna silmade mitmekesistab teadmisteväl-
ja, annab aimu poliitilise mõtte arengust. 

Mulle tundus, et see on üks neist näidendeist, mil-
lest igaüks saab midagi kaasa võtta. Minu mõtetega 
haakus teiste seas üks väike fragmendike esimesest 
vaatusest, kus Belinski kõneleb Moskva ja Peterburi 
vahele rajatavast raudteest. Teda liigutab see, kuivõrd 

poeetiline võib mõni praktiline asi olla. 
Ta näitlikustab oma ideed kenasti, kui 
räägib perekondadest, emadest, isadest, 
lastest, kes nüüd pikki vahemaid kerge-
ma vaevaga läbida saavad. Ilmselt tun-
neb enamus inimesi mingit suuremat 
laadi elevust, kui saab oma valdusse 
asja, mis võimaldab midagi oluliselt 
efektiivsemalt või mõnusamalt teha. 

Olgugi, et see näidend toob selle 
ajastu kordades elavamalt silme ette kui 
ajalooõpik, tasub meenutada, et Stop-
pard on interpreet, ajaloo loov tõlgen-
daja, kes oma näidendeid kirjutades 
saab luua erinevaid rõhuasetusi, valida, 
mida võimendada ning mida mitte. 

Seepärast näib tulus mõtiskleda selle üle, mida ja keda 
on näidendis kujutatud karikatuurselt, humoristliku 
liialdusega, millisesse valgusse seab see ideid ja aja-
loolisi isikuid ning kui õigustatud see on.

“laevahukk”

egle TannenbeRg, 12.C
Pildid: www.dRaamaTeaTeR.ee/laeVa-

huKK
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Erika Vatsel: “Noorus on naissoost sõna, sest noorus 
on ilus.”

Toomas Reimann: “Kui ta ise ei upu, siis me upu-
tame ta.”

Reimann: “Ma kaotasin oma õunad ära!”
Reimann: “See on väga punane raamat, kommunist-

likus mõttes.”
Reimann: “Muuseas, mis päev täna on? 12. aprillil 

lendas seltsimees Gagarin ringi ümber maa. Hea päev 
impulsi jäävuse seaduse õppimiseks.”

Reimann: “See on hauakaevamisülesanne”
Abituriendid tulevad tutipäeval klassi ja pritsivad 

kõik märjaks. Reimann: “Võiksite nüüd küsida, et 
te neile midagi ei öelnud. Nooremates klassides tava-
liselt on nii. Aga see käis nii kähku, 30 sekundiga ei 
jõua midagi teha. Udamile käskkirja ka väljastama ei 
hakka. /…/ Võite ju öelda, et küll me 2 aasta pärast 
neile veel näitame, aga kahjuks pole see siis enam või-
malik.”

Kersti Veskimets: „Roosam flamingo on tervem fla-
mingo”

Andres Talts: „10 aastat tagasi oli selle asja nimi 
kontrolltöö. Inimese aju on vahepeal arenenud.”

Tairi Tamme-Amjärv: „ Ma saan aru, et aeg on raha 
ja kui mitte raha, siis uurimistöö.”

Tamme-Amjärv: „Ma olen jälle iseendaga kohuta-
valt rahul.”

Tamme-Amjärv: „Jalgpall on itaallaste jaoks väga 
oluline, nagu te teate. Paraku tänapäeval on nad 
ühendanud selle näitekunstiga.”

Tamme-Amjärv: „Mõned inimesed teevad ka 
tänapäeval harjumuslikult oma vabast ajast tööd – 
näiteks õpetajad.”

Tamme-Amjärv: „Miks mul on tunne, et ma olen 
kuidagi kiusatud Google poolt?”

Piret Järvela: „Tervist, kapsalehekesed, võtke istet 
palun.”

Järvela: „Ma riidlen teiega puhtast armastusest, te 
ikka teate, jah?”

Järvela: „Kui hästi makstakse, siis õppige kirjandust 
edasi, ma lähen Soome magama.”

Õpetajate ütlusi
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