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Märkamatult on kätte jõud-
mas jõulud ning ka vaheaeg. 
Suuremad kaubamajad on 
olnud juba nädalaid üler-
ahvastatud ning nii suurtel 
kui väikestel on sees väike 
jõuluärevus. Jõulukuu on 
terves Reaalkoolis väga ki-
iresti möödunud ning sa-
mamoodi ka Reaali Poisi 
rahval. Seetõttu on ka see-
kordne jõululeht veidike 
lühem kui tavaliselt ning 
sisaldab pigem lõbusaid ja 
toredaid kingilaadseid ar-
tikleid reaalikatele lugemi-
seks. Võin rõõmuga teatada, 
et Onu Anu on meie juures 
tagasi värskete nõuannetega 
ning reaalikate rõõmuks on 
meil ka ekstra palju ütlusi 
ja mõistatusi. Võin öelda, 
et seekordses lehes on mi-
dagi kõigile. Loodetavasti 
aastavahetusel ei vii ükski 
noor reaalikas Eesti riigi 
statistikat veel rohkem alla 
ning meil kõigil tuleb üks 
tore ja tegus vaheaeg.

Tervist!

Ilusat jõuluaega!
Johanna

      Sügisel alustas REKi spordikomisjon järjekordse korvpalliturniiri 
korraldamist. Juba 16. novembril, nn kossulaupäeval toimusid poiste esi-
mese alagrupi mängud. Tüdrukute alagrupi esimene mäng oli reedel, 29. 
novembril. Poiste alagrupi teine mäng ja tüdrukute alagrupi kaks mängu 
peeti 1. detsembril, s.o kossupühapäeval. Mõlemal päeval toimus mitu 
mängu ning korraldajatele valmistas erilist rõõmu see, et mängudele elas 
kaasa ootamatult palju pealtvaatajaid. See tõestas, et reaalikad tahavad ka 
nädalavahetustel koos aega veeta ja miks mitte teha seda spordivõistlustel 
oma klassi toetades! Tüdrukute alagruppidest pääsesid edasi 10C, 11B ja 
12C klasside naiskonnad. Tüdrukute finaalturniir on tulemas. Poiste esi-
mesest alagrupist pääsesid edasi 11B ja 12B ning teisest alagrupist 10C ja 
12C. Reedel, 6. detsembril toimusid poiste poolfinaalid. Korvpallishow’l 
kohtuvad 11B ja 12B ning seda võime nimetada meie kooli superfinaa-
liks!
     Lisaks iga-aastastele võrkpalli-, saalihoki- ja jalgpallivõistlustele 
püüame ka sel aastal korraldada, kui ilmataat meid alt ei vea, jäähokitur-
niiri. Enne talvevaheaega toimub ka maleturniir! Sel aastal korraldame 
esmakordselt lauamängude turniiri ning taaskäivitame bowling’u tradit-
siooni. Kindlasti jätkub G. Lurichi sünnipäeva paiku ka Reaali RAMM, 
kus meie kooli tugevaimad spordimehed saavad jõudu testida ja teistele 
eeskujuks olla. Kutsume kõiki julgesti osa võtma ja enda rammu demonst-
reerima!  
        Hiljuti korraldas REKi spordikomisjon koogipäeva ning tänu selle-
le kogusime teie abiga spordivõistluste kulutuste katmiseks 80 eurot. 
Aitäh kõigile, kes meie küpsetatud kooke maitsmas käisid ja meid seeläbi 
toetasid! 

sport

lauRa NooR, 12.C

http://www.collegehoopsdaily.com/the-3-best-college-basketball-players-from-the-past-decade-named-christmas/
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Tallinna Reaalkoolil on nüüd täitsa oma kokanduse klass. Selle ruumi 
avalik avamine toimus juba 29. novemb-ril ning kõigi kohalekutsu-
tutega saime maitsta imehead kodust leiba ning kõrvitsapüreesuppi. 
Klass asub Pärnu mnt majas teisel korrusel ja seal hakkavad toimuma 
kõik põhikooli toredad kokandusetunnid. Kes teab, äkki on isegi güm-
naasiumil lootust saada kokanduse valikkursus?

7. detsembril toimus Reaalkooli aulas juba 14. ansamblitekonkurss 
Volüüm. Osalejaid oli nii Tallinnast kui Harjumaalt ja konkurents oli 
tugev. Reaalkooli ansamb-lid võistlesid 8.-9. klassi ja gümnaasiumi 
kategoorias. 8.-9. klassi arvestuses pälvis 9. klassi neidudeansambel 
(juhendaja Annika Lundver) 3. koha ja tütarlasteansambel (juhenda-
ja Heli Roos) 1. koha. Lisaks sai parima solisti preemia Susanna  
Liisa Onoper. Gümnaasiumi neidude-ansambel sai tulevikulootuse 
eripreemia, kategooria võit ja grand prix läksid Inglise Kolledži sega- 
ansamblile “See teine”.

Saku Suurhallis toimunud auhin-
nagalalt “Eesti Autospordi Tähed 
2013” läks kõige suurema karikate 
kollektsiooniga koju vormelisõitja 
Martin Rump, kes pälvis tervelt 
kolm autasu. Lisaks parima 
ringraja-sõitja trofeele sai 17-aas-
tane Tallinna Reaalkooli õpilane 
Ants Seileri rändauhinna “Parim 
vormelisõitja rahvusvahelisel aree-
nil” ning Toivo Asmeri rändkarika 
“Parim uustulnuk vormeliautol”. 

Alexander Linnamäe saavutas 
rahvusvahelisel keskkooliõpilaste   
majandusvõistlusel Junior Peak 
Time 2013 esimese koha.

Tallinna Reaalkool saavutas Tallin-
na koolide Teadmiste võistlusel 
2013 I koha. Võistkonda kuulusid 
Ene Saar, Rain Vellerind, Raid Vel-
lerind ning Kaarel Allemann. 

Rait Eslon               20.01
Jane-Kristi Ruben  25.01

Esimesed road uues kokandusklassis KerTu JOHaNNa JõesTe, 9.a

Madis Abel oma partneriga võit-
sid Vilniuses toimunud ülemaail 
msel World Dancesport Federatio-
ni   karikaetapil 2.koha.

Õnnitleme!

J a a n u a r i k u u 
sünnipäevad:

HTTP://BLOG.TIMESunIOn.COM/KRISTI/WHERES-
My-CAKE/42599/-



     Tervitused, armsad mutrikesed!
Taaskord   on  jõudnud   kätte  see  suure- 
pärane aeg, mil tõstetakse esile 
kollektiivi väärtustamine ja tehakse 
heldeid annetusi konsumerismi- 
altarile. Tere tulemast 21. sajandisse, 
maailma, kus iga su tegu jälgitakse, 
iga ostu-müüki maksustatakse, 
kõik, mida sinu kohta teada on, on 
teada.
     See on ju tõsi, et sa ei ela ise-
endale, sa elad kollektiivile. Sinu 
eesmärk on teha tööd ja maksta 
makse, kõik muu on teisejärguline. 
Ühiskonna eesmärk on sinu ees-
märk. Kõlab tuttavalt?
  nõukogude liidu selgroog oli 
ühene lihttöölise omaga ja nende 
nägu ja tegu pidi olema sama. Meie 
puhul on selleks selgrooks väike-
kodanlase oma. Väikekodanlane - 
see on riik. Väikekodanlane ei suit-
seta, ei joo, ei ropenda, õpib ja käib 
tööl, ei ole rassist ega homofoob, 
käib jõulude aegu kirikus, kuigi ta 
räägitud sõnadest ühtegi ei usu. Ta 
on stabiilsuse kants, nagu njuuton-
lik vedelik, millel pole tegelikkuses 
mittemingisugust kuju, vaatamata 
sellele, et ta sind kannab, kui sa ta 
peal käid. Ta ei nõua palju ja on 
õnnelik ka siis, kui tal vaid töötada 
lasta.

    nõukogudelased tegid paar  
suurt valearvestust. Esiteks: teada-
tuntud on asjaolu, et pehme rõhu-
misega, sellise passiivse agressi-
ivsusega, saavutab kordi rohkem, 
kui raudkinnastega kõhtu kolkides. 
„Tead küll, mis juhtub, kui sa mulle 
raha ei anna, kallis“ kõlab ju palju 
paremini kui „köhi pappi, jobu, või 
löön sul hambad sisse!“. Palju liht-
sam on viimasele vastu hakata: ilm-
selgelt on ju tegemist ähvardusega, 
teda pole peidetud ega pakendatud 
millegiks muuks. Ta on aus.
   Teiseks, haritud maaomanikuga 
on palju lihtsam manipuleerida kui 
matsiga. Haritud inimene teab alati, 
mis on õige tegu ja kuidas talitada. 
Talle on seda ju õpetatud! Mats veel 
hakkab midagi ebatraditsionaalset 
välja mõtlema, nii on päris ohtlik 
kohe. Pealegi, maaomanikul on ju 
peenrakene ja korterikene, miks ta 
peaks selliste armsate asjade kao-
tamisega riskima? Rääkimata siis 
veel enda perekonnast.
  Aga jah, lugu lihtne. Politseinik 
on sinu sõber, ta tuleb aitab sul 
olla korralik väike kodanik. Tema 

ja tema ülemused teavad, kuidas 
on õige elada. Kõik muidugi ta-
havad õigesti elada, aga teinekord 
nad lihtsalt unustavad ja neile peab 
meelde tuletama. Pealegi, kutsad 
on armsad, nad võiks meid tihe-
damini külastada.
   nali naljaks. Olen täiesti tead-
lik sellest, mis eesmärk on korra-
kaitseorganitel, maksudel ja muul 
säärasel. Aga kui kasutatakse hir-
mutamismeetmeid ja viiakse läbi 
läbiotsimisi mingisuguste hoiakute 
tagamiseks või kinnistamiseks, siis 
on asi ikka päris mäda. Mina ei tee 
seda kellelegi teisele ja ei oota, et 
keegi mulle seda teeks. Kuldreegel 
on püha.
  Ilusaid jõule. Loodan, et te kõik 
veedate enda peredega aega, sest te 
armastate neid, mitte sellepärast, et 
nii on kombeks või kasulik.

Jõulutervitus tõeministeeriumilt

JooNas PÕdeR, 12.C
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Kas kooli ajaleht Reaali Poiss vajaks muutust? Kindla aja tagant tuleb välja uus number ajalehest Reaali 
Poiss. Kõik krabavad kohe selle uue numbri lootuses, et see on sisutihe. Kuid pärast lehe läbilugemist tõded 
sedasama, mida eelmistegi numbritega, et leht on jätkuvalt sisutu. Kuid tegelikult on vägagi palju aru-
tamist vajavaid teemasid, mis võiksid lehes olla ja mille korda seadmine teeks Reaalkooli veelgi paremaks 
ja täiuslikumaks.
                                                                                                                                                        6. klassi ÕPilaNe

Kallis õpilane! Mõistame Sinu muret kooli ajalehe üle. Võib-olla oskaksid Sa meile anda täpsemat tagasisidet, 
mida Sinu arust võiks teha teisiti. Kui ka kellelgi teisel on ideid, mida võiks Reaali Poisis kirjutada, oleme avatud 
pakkumistele! 
rp@real.edu.ee



Kui oled tüüpiline eestlane ning Sul on kombeks asju igaks juhuks kõrvale panna – äkki läheb tulevikus vaja – leidub 
Sul kodus kindlasti teiste seas mõni tarbetuna näiv, elusära kaotanud küünal. Tähelepanu: järgnev on just Sulle! 

kuidas puhuda päevinäinud küünlale taas elu sisse?

liis simmul, 12.C
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1. Tere! Olen vahva noormees gümnaasiumist ja otsin lahendust oma väikesele murele.  Nimelt kohtusin 
hiljuti ühe võrratu neiuga. Saime superhästi läbi, aga eile Facebookist avastasin, et ta õpib GAGis. Ei ta-
haks tüdrukut koolide tõttu kaotada, seega kuidas oleks hea hoida suhet ning säilitada samal ajal puutu-
matus koolis?  (kuum kutt, 18)

V: Muidugi ma mõistan Su muret, aga kool ei ole nüüd küll tegur, mille taha peaks suhe seisma jääma. Küllap 
oled isegi täheldanud, et hoolimata konkurentsist saavad reaalikad kustikatega tihti hästi läbi. Osta pilet kahe 
kooli ühisele jõulupeole ja mine naudi noort armastust. Loomulikult tuleb Teil omavahel selgeks teha piirid, 
sest pole ju kahtlustki, et Reaal on siiski üle kõige.

2. Kuidas lõpetada nätsude laudade alla panemist? No kohe üldse ei suuda, kirg on nii suur. (M, 15)

V: Äkki tuleks alustada nätsude närimise lõpetamisest? Hamba alla kõlbab ka muud panna, tuleb leida oma 
lemmik. Kes maiustab füüsikas Kalevi šokolaadiga, kes krõbistab eksamil banaanilaastudega. Loomulikult 
peab siis korda pidama ja ei tasuks jätta endast nätsu asemel paberiprügi maha. Ja kui kuidagi ei saa, siis vahel 
on hea ka oma sõnu süüa...

3. Ei ole ma ainus selle küsimusega: mis sai Galimovist? (õppur, 17)

V: Koolieluga ma nii detailselt kursis ei ole, seega küsisin õpilastelt. Minuni jõudsid noortelt gümnasistidelt 
väga mitmesugused teooriad.

1. Eesti keel osutus talle liiga raskeks.
2. Läks Põhja-Ghanasse Marti päästma kohalike hõimude käest pantvangist. Rohkem pole temast kuuldud.
3. Polma ütles talle, palju ta palka hakkab saama. Rohkem pole Galimovit nähtud. Pakun, et nii oligi.
4. KGB kutsus ta tagasi.
5. Jõulud lähenevad ning tal on oma kodus/tehases Lapimaal nii palju tööd vaja teha, et ei jõudnud õpetaja 
kohustusi enam täita. See selgitaks tema Jõuluvanaga kahtlaselt sarnast välimust.
6. Eksis trolliga Linnu teele sõites ära...
7. Saadeti koos Laikaga kosmosesse - Laika boss.
8. Avastas Reaali sauna ja sai sõbraks Oleg Kravtšenkoga. Rohkem pole teda nähtud.
9. natuke viina ja ärkamine Saaremaa metsas... otsib ikka veel koduteed.
11. Õpilaste slovakkia ja hispaania keele tase oli nii madal, et ta põgenes koolist.
12. Elas kord üks muinasjutt, see muinasjutt sai läbi. 
13. Põhja-Koreast pärit 3-7 terroristi röövisid ta ja edasine pole teada.
14. Galimov digimuutus Malviinaks...

Onu Anu aitab jälle! Teie muresid võtan vastu erinevates meediumites: alates RP 
postkastist ja meiliaadressidest, lõpetades toimetuse liikmete ja Facebookiga.

oNu aNu
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iNNa hallik, 
JevgeNiJa maRtÕNova, 11.B

moodsad päkapikud moodsas maailmas

toRmi, 4.a

RedNaR, 4.a

ÕNNe-liis, 4.a

mikk, 4.a

„See inimene [kelle juurde tulevad 
päkapikud] peaks palju sööma Mc-
nuggeteid, vaatama telekast LHV 
Panga reklaami ja hindama Andrus 

„Selleks, et inimesel päkapikud käiksid, peab 
ta olema lahke, hea ja mitte liiga vana.“

maRkeN, 4.a

ottomaR, 4.a
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Õpetajate ütlused:

Tairi Tamme-Amjärv:
,,Ajalugu on näidanud, et alasti 
naisefiguuri näitamine äratab hom-
mikuti üles.”

Tamme-Amjärv: ,,Kui must kass 
läheb üle tee, siis eestlane ikka süli-
tab üle õla. Tavaliselt saab teine 
eestlane pihta, aga sellest pole mi- 
dagi.”

Tamme-Amjärv: ,,Tahad keeta  
siseelundeid - selleks on pott. 
Tahad säilitada - selleks kanoop.”

Tamme-Amjärv: ,,Inimene harjub 
kõigega, ka poomisega. Vaata, kui 
rahulikult pärast ripub.”

Tamme-Amjärv: ,,Reaalis on 
ukse kohale kirjutatud “Püha geo- 
meetria”.”

Tamme-Amjärv: ,,Sihukesed need 
humanitaarid on, lõdvalt tõmbavad 
jooni.”

Õpilane: ,,Mis on elu mõte?”
Toomas Reimann: ,,Elu mõte on 
füüsikat õppida, see on selge.”

Reimann: ,,newton, Pascal ja Ein-
stein mängisid peitust. Einstein 
pani silmad kinni, Pascal jooksis 
minema, newton joonistas maha 
meeter korda meeter ruudu ja as-
tus sinna sisse. Einstein: “newton, 
sa oled leitud!” newton: “Ei, ma 
seisan ruutmeetris, sa leidsid Pas-
cali.”

Reimann: ,,Tehti Jukule ükskord 
märkus: kirvest ei tohi kooli kaasa 
võtta, raiugu see endale pähe!”

Reimann: ,,Teist korda vaatan sulle 
otsa. Mida see tähendab? Õige, ta 
meeldib mulle.”

Reimann: ,,See on selline lihtsam 
ülesanne, seda kontrolltöösse ei 
tule. Muidu te saaks ju head hin-
ded.”

Reimann: “Seltsimees Oom keerab 
oma hauas külge selle peale.”

Madis Olspert (inglise keel): ,,Peab 
kuningannale korraliku formal 
kirja kirjutama: “MIS TEIL VIGA 
On?””
(sama teema jätkuks) ,,Ei saa ju si-
natada, neil pole seda vormi.”

Aarne Silas: ,,…ja siis lasete selle 
kuulikese siia mensuuri sisse 
ettevaatlikult nii, et põhi katki ei 
läheks... (laseb kuuli mensuuri 
- kõlks!) ...mitte nii, nagu mina 
praegu tegin.”

Silas: ,,Küsige, küsige nüüd! Võib-
olla vanaema kodus ei oska vas-
tata!”

Silas: ,,noh, öösel ei lasta magada, 
jah? Käid öösel sütt laadimas Balti 
elektrijaamas või?”

Villu Raja: ,,Tõsta parem käsi ka 
laua peale! Ja täna õnne, et ma 
kahtlustan telefoni…”

Piret Karu: (ulatab õpetaja ver-
siooni õpilaspiletist õpilasele) 
,,Sellega saad uksest välja.”
Õpilane: ,,Ohhoo, sellega ma saan 
sööma ka minna.” (astub klassist 
välja.)
Karu: ,,Ma loodan, et ta sellega 
bussiga sõitma ei lähe.”

Karu: ,,Sa oled hingelt füüsik. 
Midagi hullemat ei saa inimesega 
juhtuda.”

Veskimets: ,,Magu on juba vaikselt 
rahulikult kokku tõmmanud, et  
,,Ilmselt täna süüa ei anta. Ilmselt 
enam kunagi süüa ei saa!””
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rahel Tops 130C
Viv marleen Tamme 131a, Kertu süld 131C, Pille-riin Paavo 130b, Jevgenija martõnova 130b, 
Inna Hallik 130b, Kertu Johanna Jõeste 132a, maria malk 129C
õp. Piret Järvela

keeletoimetaJa

Kaisa laur 130C

reaali Poiss ilmub iga kuu mahus 8-16 lk ja on tasuta

rp.real.edu.ee  |  rp@real.edu.ee

eva mõtshärg 129a

Laura Noor 129C, Joonas Põder 129C, Liis Simmul 129C, Katariina Sofia Päts 132A, Liis Simmul 
129C  


