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T O I M E T A J A  V E E R G K A D R I K A T U U R

TERE,
ARMAS KOOLIPERE!

Selleks ajaks, kui leht ilmub, ei ole mina 
enam peatoimetaja. Selleks hetkeks on 
nii minul kui Johannal, nii Christianal 
kui Kadri-Annil ära olnud nii tutipäev, 
lõpukell kui esimene riigieksam. Me 
võtame kaasa kõik 12 aasta jooksul 
õpitu ja kogetu ning vormistame need 
kirjandilõikude ja arvutustehetena, jättes 
pisikesed omapäi toimetusse mängima. 
Ärge kaktusepotti toimetuse ruumis 
ümber ajage!

Kolm aastat Reaali Poisis ei olnud 
raisatud aeg - ma sain uued sõbrad ja 
kontaktid, uued kogemused ja mälestused 
ning mitu-mitu rida CVsse. Aitäh, Kaisa, 
et sa mind esimest korda koosolekule 
kaasa kutsusid! Aitäh, Johanna, et 
sa mind enda kõrvale võtsid! Aitäh, 
Kadri-Ann ja Christiana, et lasite 
ennast kaasa tõmmata! Aitäh, õpetaja 
Piret, et meid suunanud olete! Aitäh, 
raamatukoguhoidja Karin, et toimetuse 
võtit oma turvalises sahtlis hoiate! Ning 
aitäh kõikidele, kellel on jagunud mõni 
hea sõna meie inspireerimiseks!

Aitäh, Maian, Iris, Maria, Triin, 
Emma, Rene ja Rene, Johanna ja kõik, 
kes nimetamata jäid, et te selle viimase 
aasta nii kihvtiks tegite! Aitäh, Uku, et 
sa ikka suudad selle REKi välja võluda! 
Aitäh, Mikael, et sul nii hea eesti keel 
nii heade arvamustega käsikäes käib! 
Aitäh, Kertu, et mu nimekaim oled, ja 
aitäh, Tomi, et koosolekutel söömas käid! 
Aitäh, Joosep, et Reaali Poisil olemas 
oled ja arvutis imesid teed!

Ja kõige suurem aitäh minu vanematele, 
et nad mind alguses juba Reaalkooli 
panid. 12 aastat 131. lennuga on olnud 
mitmekesised nii heas kui halvas. Meid 
seovad märk, sõrmus ja müts ning me 
kohtume veel mitu-mitu korda. On see 
hea või halb - vastust teab vaid elu.

Sirutagem tiivad ja lendame!
Jällenägemiseni, Reaalkool!

KERTU

Millal tutvusid viimati endast tükk 
maad noorema või vanema reaalikaga? 
Millal said tuttavaks mõne huvitava 
vilistlasega? Millal käisid su vanemad 
viimati vabatahtlikult koolis? Millal 
tegid sa viimati midagi head Reaali 
jaoks? Palju küsimusi ja suuremale 
osale neist on vastuseks tõenäoliselt 
mitte kunagi või väga ammu. Samas 
kui küsida, millal sa nagelesid viimati 
koolikaaslasega või pingest väsinuna 
kellegi peale häält tõstsid, siis mahuks 
vastuste amplituud ilmselt viimase 
nädala sisse.

kuulumisest. Ühtlasi läheb kogu ürituse 
tulu Reaalkooli muusikariistade fondi, 
kust toetatakse suuremate ja väiksemate 
summadega erinevate pillide soetamist 
kooli. Põhjus, miks valisime just selle 
valdkonna, on lihtne: muusika on Reaalis 
alati olnud au sees ning see on ala, kus 
rohkemate võimaluste pakkumine toob 
rõõmu kõigile kogukonna liikmetele, 
olgu siis nendele, kes soovivad uute 
instrumentidega tööd teha, või nendele, 
kes kuulevad uut ja kõrgema tasemega 
muusikat kontsertidel.

Kuid ükskõik kui palju korraldus-
meeskond ka ei pinguta, siis see 
üritus ei saa olla suurem, võimsam ja 
meeldejäävam, kui uhkeks kogukond 
selle muudab. Esimene samm sellel 
teel on kindlasti kohale tulla: tegemist 
ei ole kindlasti ainult väikestele lastele 
suunatud päevaga - tegevust on 
absoluutselt igale vanusele ja maitsele. 
Teiseks on võimalus üritust toetada 
liitudes korraldusmeeskonnaga (anna
endast mulle julgelt märku!), tuues midagi 
kohvikulauale või annetades esemeid 
koolivormitäikale, raamatulaadale, 
oksjonile või loteriisse. Ükski tegevus 
ei ole vähetähtis või liiga väike - see 
on just see koht, kus oma võimaluste 
piires olla osa millestki suurest ja heast.

Seega, 4. juunil langetagem relvad, 
matkem vaenud ja töötagem ühise suure 
eesmärgi nimel!  Võib-olla saab kalliks 
just mõni selline inimene, kellega varem 
polnud kokku puutunud või kellega oli 
tekkinud erimeelsusi.

KATARIINA PÄTS
REKi president

“The highest and most beautiful things 
in life are not to be heard about, nor read 
about, nor seen but, if one will, are to be 
lived.”  - Søren Kierkegaard

Taani keeles eksisteerib sõna “hygge”, 
mida otseselt tõlkida või sellele täpset 
tähendust leida on võimatu. Ääri-veeri 
üritades võib inglise keeles tuua võrdluseks 
sõna “cosiness”, eesti keeles võiks see olla 
midagi hubasuse sarnast. Kuid see pole 
see, kuidas mõistavad seda taanlased 
või kuidas kirjeldas Kierkegaard seda 
tunnet/tundmust oma tsitaadis. Siiski 

on sellest kindlasti üsna vähe puudu, 
istudes sõpradega Taani päeva viimasel 
üritusel Väikese maja blackboxis ja 
vaadates kvaliteetkino.

Tuleb tõdeda, et säärased peaaegu 
hygge-suhted, nagu meie Tal l inna 
Reaalkoolil on Viborg Katedralskolega, 
on üsnagi unikaalsed. Sarnasusi kahe 
kooli vahel leidub palju: pikk ajalugu, 
väärikad traditsioonid, ülimalt vahvad 
inimesed. Kõik erinevused seevastu ju 
täiendavad üksteise puudujääke (mida 
on muidugi mõista vaid mõned). Taani 
päev Reaalkoolis on üsna tuntud sündmus, 

peamiselt muidugi lego-võistluse tõttu. 
Kuid veel parem on teada, et Taani 
sõpruskoolis tähistatakse vastukaaluks 
ka Eesti päeva.

Taani päeva võiks võtta kui uut 
traditsiooni, millel on arenemisruumi 
järgnevatele põlvedele, kuid samas 
on pealekasvul kindlasti raskusi lati 
ületamisega kogu meeskonna sobivuse 
ja järjepidevuse valdkonnas.

KAUNISTUSEKS TAANI LIPUD
JA MUUD ILUSAT

ANETTE KUUSEORG
133B

KADRIKATUUR. KAS ONGI KÕIK?
AUTOR: KADRI-ANN VALDUR 131B

KOOSTEGEMISE 
RÕÕM

4. juunil kell 11-15 toimub 
Reaalkoolis suur heatege-
vuslik lõpulaat!

REK on nendele küsimustele pikalt 
mõelnud ning jõudnud järeldusele, et 
olukorda parandab üks suur ühine üritus, 
kus kõik, olenemata vanusest, rollist 
kogukonnas või ressursidest, saavad 
kokku tulla ja koos ühiselt midagi suurt 
ära teha ja sellest heameelt tunda. 

4. juunil kel l 11-15 korraldame 
Reaalis suure heategevusliku kooliaasta 
lõpulaada. Korraldustiim koosneb nii 
õpilastest, õpetajatest, lastevanematest 
kui vilistlastest ning plaanis on tegevusi 
igasuguse maitse ja soovidega inimestele: 
kohvikud, koolivormitäika, raamatulaat, 
põnevad töötoad, loterii, oksjon, 
kontserdid, esinejad jne. 

Ürituse eesmärk on kokku tuua terve 
Reaali kogukond, et kohtuksid vanad 
tuttavad ja tutvuksid uued inimesed 
ning kõik saaksid läbi lahedate tegevuste 
tunda rõõmu sellesse suurde peresse 
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K A T S E D U U D I S E P O R T A A L I D

IRIS

Kokkuvõttes läksid katsed ikka 
üllatavalt hästi, punktid olid kõrgemad 
kui eeldasin. Eriti imestunud olin eesti 
keele tulemuse üle, kuna oma arust 
läks mul see kohe väga halvasti. Reaali 
vestlus möödus ka väga lihtsalt ning 
direktoriproua allkirjastatud hea tahte 
protokoll lebab praegu mu laual. Tuleb 
vist veel kolm aastat neid ajaloolisi treppe 
ronida. Soovin edu kõigile, kel kooli 
valimine pooleli ning ärge siis sellest 
hulluks minge!

Lennukaaslastele võrdluseks olid minu 
tulemused matemaatikas 94, füüsikas 96, 
eesti keeles 84 ja inglise keel 60 punkti 
(maksimaalne igas aines oli 100 puntki).

JOHANNA

Kokkuvõttes ei läinud minu jaoks katsed 
nii hästi, kui oleksin soovinud. Ilmselt 
oleksin reaalkooli ikka sisse saanud, kui 
oma tulemusi vaatan. Imestunud ma oma 
tulemuste üle väga ei ole, katseid tegin 
täiesti ettevalmistuseta, st eelnevalt ei 
õppinud ega korranud ühegi õppeaine 
jaoks. Matemaatikas, eesti keeles ja 
inglise keeles oli mu tulemus parem 

nendest katsetest, mis ma läbisin nelja 
aasta eest. Ainult füüsikas sain halvema 
tulemuse. Matemaatika sada punkti jäi 
mul kahjuks saamata, sest ei mäletanud 
Thalese teoreemi nimetust ning arvan, 
et √(42-22) = 2. 

Teistele võrdluseks olid mu tulemused 
matemaatikas 96, füüsikas 78, eesti keeles 
69 ja inglise keeles 86 punkti.

ÜHISKATSED ARVUDES

Õppealajuhataja Martin Saar jagas 
Reaali Poisi toimetusega mõningaid 
numbreid märtsis toimunud nelja kooli 
ühiskatsetest. 

1) Ühiskatsetele registreerus kokku 
1435 õpilast. Neist taotles vabastust 

olümpiaadidel osalemise alusel 74 õpilast, 
taotlustest rahuldati 46. Järelikult pidid 
teste sooritama 1435 - 46 = 1389 õpilast. 

2) Registreerunud õpilastest jäi katsetele 
tulemata 7,3% ehk sadakond õpilast.

3) Reaa lkool i kutsut i vest lusele 
ligikaudu 290 õpilast, seega kiire 

arvutus näitab, et Reaalkooli kutsuti vest-
lusele iga viies katseid sooritanud õpilane.

4) Kõige kõrgem keskmine tulemus 
oli sellel aastal matemaatikas, kõige 

madalam füüsikas. Füüsika keskmine

tulemus on kurvastavad 1/3 maksimaalsest 
tulemusest. Tuleb aga muidugi sil-
mas pidada, et kõikides koolides ja 
kõikides õppesuundades ei ole pingerea 
kujunemisel füüsika oluline, mis muidugi 
mõjutab ka keskmist tulemust ehk õpilaste 
motiveeritust lahendada füüsikatesti. 

5) Kõige suurema standardhälbega* 
oli füüsika tulemus, millele järgnes 

vaid pisut väiksema standardhälbega 
matemaatika tulemus. Eesti keele ja
inglise keele testid olid sooritatud 
märgatavalt ühtlasema tasemega.

Martin Saar lisab Reaalkooli õppe-
alajuhatajana: “Tallinna Reaalkooli 
õpilaste tulemused olid kõigi ühiskatsetel 
osalenud õpilaste tulemustega võrreldes 
rõõmustavad. Loomulikult on üks põhjus 
see, et Reaalkooli on koondunud pigem 
heade loomupäraste võimetega ning 
üldiselt motiveeritud õpilased, kuid 
kindlasti on väga oluline mõjutaja olnud 
ka hea koostöö õpetajate ja õpilaste vahel 
ning erinevate õppeainete õpetajate 
professionaalsus.” 

*Standardhälve iseloomustab vastuste 
hajuvust keskmise ümber ehk näitab tüüpilist 
erinevust üldisest keskmisest.

KOGU TÕDE 
ÜHISKATSETEST

IRIS LUIK 134C, JOHANNA VIIK 131C

ALTERNATIIVSED
UUDISEPORTAALID

JOHANNA RAUDSEPP 134A

Kas Teie olete vahel Facebooki sirvides 
mõelnud, et see info ei anna sulle midagi 
juurde? Minul on väga tihti nii. Ei ole 
ju mingit vahet, kes uue profiilipildi üles 
paneb, kellel nüüd rohkem like´isid on või 
kus kohvikus keegi parasjagu õhtustab. 
Lahkun tihti näoraamatust ja suundun 
päevalehtede kodulehekülgedele. “Voh, 
nüüd harin ennast!” Kui kõik maailmas 
toimuv saab loetud ja ennast asjadega 
kurssi viidud, tundub seis siiski masendav. 
Ei jaksa lugeda ainult sellest, mis maa-
ilmas valesti on. Kui avan uudiseportaali, 
mis kajastab hoopis teistsuguseid uudiseid, 
siis arendab see mind ka teisest küljest. 
Loen, mis näitused hetkel väljas on, ja 
arvustust mõnest uuest ja  huvitavast 
teatritükist. Nüüd tutvustan teile mõnda 
uudisteportaali, millel soovitan kindlasti 
tulevikus silma peal hoida.

SIRP
SIRP.EE

Sirp on pika traditsiooniga (asutatud 
1940. aastal) ja mahukaim kultuurile 
pühendatud nädalaleht Eestis, kus 
lisaks põhivaldkondadele (kirjandus, 

kujutav kunst, arhitektuur, teater, film, 
muusika) ilmub regulaarselt ka teadus- ja 
ühiskonnateemalisi artikleid: arvustusi, 
intervjuusid, esseid. Sirp soovib olla Eesti 
kultuurikriitika edendaja ning hindab 
väga oma heade erialaste teadmiste ja 
isikupärase kirjutamisstiiliga autoreid.

MÜÜRILEHT
MUURILEHT.EE

Müürileht on Eesti nüüdiskultuuri ja 
kaasaegseid mõttevoole kajastav ajaleht, 
mis on omaalgatuslik kodanikuväljaanne 
ning mis töötab avatud ja mitmekesisust 
toetava ühiskonna heaks. Lehes ilmuvad 
uudised ja intervjuud, peamiselt noorte 
autorite sotsiaal- ja kultuurialased esseed, 
arvustused, fotoseeriad, kunstireprod ja 
koomiksid.

NELJAS DIMENSIOON
4DIMENSIOON.ORG

Tegemist on ajakirjandus- ja kommu-
nikatsioonitudengite omaalgatusliku 
õhinapõhise veebiväljaandega. Neljas 

Dimensioon ei proovi raputada Eesti 
ajakirjanduse alustalasid, vaid soovib 
anda oma panuse Eesti meedia rikasta-
miseks. See on väljaanne, kuhu kirjutavad 
ajakirjandustudengid kirest oma eriala 
vastu ja soovist teha midagi omanäolist. 
Nad soovivad avaldada seda, mis meile 
endile huvi pakub.

TELEGRAM
TELEGRAM.EE

Telegramis räägime erinevate nurkade 
alt meil ja mujal toimuvast, sukeldume 
sügavuti maailmapoliitika telgitagustesse 
ja kajastame selliseid versioone uudistest, 
mida peavoolumeedia väldib. Telegram 
paneb mõtlema kastist välja ja avab 
mõttesuundi, mille peale pole varem 
tuldud. Kirjanik Vittorio Alf ieri on 
öelnud: “Haritud inimese tunnusmärk 
on see, et ta on võimeline mingi teema 
üle arutlema, ilma, et seda omaks võtaks.” 
Telegram ongi siin selleks, et eestlaste 
mõttemaailma avardada ja meid kõiki 
seeläbi avatumaks, julgemaks ja rõõm-
samaks muuta.

UUDISEPORTAALIDE LOGOD
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I N T E R V J U U I N T E R V J U U

Ühel hommikul tekkis mul erakordne 
võimalus teha intervjuu Reaalkooli 

direktori Ene Saare ning tema tütre, 
matemaatikaõpetaja Riin Saarega. 
Vestlesin nendega pea tund aega ning 
osa meie vestlusest on nüüd Reaali Poisis 
lugemiseks. Pean juba ette mainima, et 
tegu on kahe imelise persooniga ning 
elutarkust leidub neis mõlemas küllaga. 
Panin endale nii mõnegi õpetussõna 
kõrva taha ning loodan, et ka teie leiate 
siit mõtteainet.

Kelleks tahtsite noorena saada?
Riin: Eks seal käis ikka igasuguseid 
mõtteid läbi. Nooremana oli üks kindlasti 
õpetaja, aga kui ma keskkooli lõpetasin, 
siis ma esimese hooga küll õpetajaks ei 
soovinud saada. Läksin matemaatikat 
õppima ja ma otseselt ei mõelnudki, mida 
ma sellega edasi teen. Mul tegelikult 
oli kaks valikut: kas minna Tartusse 
matemaatikat või Maaülikooli metsandust 
õppima ja otsustasin siiski matemaatika 
kasuks. Aga lõpuks jõudsin ikkagi õpeta-
miseni ja mulle väga meeldib seda teha.
Ene: Kui mina gümnaasiumi lõpetasin, 
ei unistanud ma ka kindlasti õpetajaks 
saamisest. Ma ütlesin, et ma ei saa kun-
agi õpetajaks. Minu ülikooliajal sellist 
ettevalmistust õpetajatööks ei olnud nagu 
praegu, vaid meil oli ainult üks veerand 
pedagoogilist praktikat. Pedagoogiline 
suund oli eraldi, mina seda ei teinud, ma 
olen ikka ühiskonnageograaf. Aga sellel 
ajal, kui mina lõpetasin, oli õpetajaks 
suunamine, riik määras ja valikut sul 
ei olnud.
Riin: Nüüd peaks ka suunama hakkama, 
tuleks äkki õpetajaid juurde.

Kirjeldage üksteist kolme sõnaga.
Ene: Ma arvan, et Riin on väga kohuse-
tundlik, vastutustundlik, usaldusväärne 
ja kindlasti väga visa. 
Riin: Üks asi on kindlasti see, et emal on 
“hobusekannatus” - ta on väga kannatlik. 
Ma imetlen seda tohutult. Ja samamoodi 
on ta väga usaldusväärne ja muidugi 
tohutult tark.

iseloomujooned kindlasti: me oleme 
mõlemad sihikindlad ja töökad.

Mis on teid motiveeriv tsitaat?
Riin: Ma ei tea, kas see on motiveeriv, 
aga minul on küll see ,,ära iial ütle iial”.
Ene: Elu on üks suur õnn ja  juhus, aga 
sa suudad seda ise suunata. Ja minu jaoks 
on oluline, et kui on midagi öelda, siis 

tuleb öelda. Mulle absoluutselt ei meeldi 
selja taga susimine. Ma arvan, et elu on 
liiga lühike, et seda lihtsalt niisama ära 
kulutada.

Kas te küsite üksteiselt vahel ka tööalast 
nõu?
Ene: Kindlasti küsime. Me läksime 
Riinuga koos õppima tunniplaani tege-
mise programmi. Ta on nii hea mate-
maatik ja tal on ka tugev loogiline 
mõtlemine ning suudab 12 või nüüd 
isegi 16 käiku ette mõelda. Mina üle 
kaheksa ei suutnud. Ja nüüd teeme koos 
õpilasfirmade juhendamist.
Riin: Mina küsin pedagoogilist nõu, mitte 
ainealast, vaid pigem just seda, et kuidas 
mingisuguses olukorras käituda. Kui 
näiteks on probleem või mõni rõõm mõne 
lapsega, et kuidas sellega tegeleda - emal 
on ikkagi kogemust palju.

Mis on teie lemmikraamat?
Riin: Kui ma olin väike, siis oli vist 
,,Paradiisi Oskar”. Iga suvi lugesin 
vähemalt korra selle läbi. Aga nüüd 
meeldib mulle lugeda neid ,,Minu”-sarja 
raamatuid. 
Ene: Mulle meeldib ka neid lugeda. Neist 
on hea inspiratsiooni võtta, et kuhu 
minna ja mida vaadata, sest reisimine 
on üks minu kirgedest. Kuna ma olen 
väikesest peale tohutult lugenud, on mul 
palju raamatuid, mis armsaks on saanud. 
Praegu loen ma palju majandus- ja ka 
psühholoogialaseid raamatuid. Aga ma 
arvan, et üks nauditavamaid lugemisi oli 
raamat ,,London”. Ja Remarque on üks mu 
lemmikkirjanikke ja kindlasti Brown ka. 
Ma loen ka selleks, et noortest inimestest 
aru saada, näiteks ,,Videviku” võtsin ette 
selleks, et aru saada, mis fenomen see 
on. See ei tähenda, et see kuuluks mu 
lemmikute hulka, aga lihtsalt selleks, et 
aru saada, miks seda loetakse.

Mis oli teie lemmiktund koolis?
Ene: Minu lemmikõpetaja koolis oli 
füüsikaõpetaja, ta oli lihtsalt nii põnev 
ja huvitav inimene. Mulle küll füüsika 
väga ei istunud, aga tema käest olen ma 
nii palju õppinud. Lemmikained olid 
hoopis geograafia ja bioloogia.
Riin: Mul oli kindlasti matemaatika ja 
kehaline ka.

Kas teil on mõni soovitus gümna-
sistidele?
Ene: Tõeliselt koguda tarkust igast hetkest. 
Nautige ja pidage väärtuslikuks seda hetke, 
mis te teiste inimestega veedate, austage 
üksteist. Reaali vaim on olemas, aga ta 
vajab hoidmist. Ja julgege toimetada ja 
algatada midagi ning püstitage eesmärke, 
see on hästi oluline.

Riin: Laske endasse seda Reaali vaimu. 
Kui sul on tulevikus Reaalkooli sõrmus 
sõrmes, siis avanevad elus paljud uksed. 
See on müstiline, kui palju uksi see lahti 
võib teha, aga sellesse tuleb ise panustada. 
Ja üks soovitus on kindlasti veel, et seda 
mõttetut päheõppimist pole mõtet teha 

- asjade vahel peab seoseid leidma.

EMA JA TÜTAR 
REAALIS

MAIAN LOMP 134B

ENE JA RIIN SAAR
FOTO: ERAKOGU

 “
Ma mäletan, et väiksena ar-
vutasid lapsed enne kassasse 
jõudmist kaupade hinna kokku 
ja kontrollisid kassapidajat, et 

ta arvutused oleksid õiged (vahel ka 
eksiti!), vanasti ju ei olnud selliseid 
digisüsteeme. Käis võiduarvutamine, 
kes saab paremini kokku liidetud, mis 
seal sees on.” - Ene Saar

Kelleks oleks teie tahtnud, et Riin saab?
Ene: Oi, see on nii raske küsimus. 
Tegelikult olen ma seda meelt, et mu 
lapsed on saanud valida oma tee ise ja ma 
väga ei ole vaevanud oma pead sellega, 
mida nad teha tahavad.

Mille poolest te sarnanete?
Mõlemad: Hääl.
Ene: Meid aetakse õpetajate toas ja tele-
fonis tihtipeale segamini ning mõned 
refleksid ja liigutused on kindlast sar-
nased. Mõnikord kohe tunnen ära, et 
näed, see on minu liigutus. Ja mõned 
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Ühel ilusal sabatiõhtul istusid Uku ja 
Mikael maha ning hakkasid mõtlema, 
milline peaks olema Eesti Vabariigi 
ideaalne president. Otsustasime joonis-
tada pildi meie unistuste riigipeast ja 
lisada sellele mõned täiendavad märkused. 
(NB! Järgnev kujutis on eriti ohtlik ning 
selle kujutamine võib esile kutsuda tugevat 
rahvuslustunnet. Palume mitte kodus 
järele teha!) Loodame, et selle 
abiga suudate õigel hetkel pa-
rima kandidaadi ära tunda.
• Kohe on näha pildilt üle-

olevust. See on iga presidendi 
jaoks tähtis, sest eesti rahvas on 
harjunud sellega, et nende üle 
valitsetakse jõuga. Toob kohe 
koduse tunde koju.

• Eesti president ei karda, et
teda ei valita, sest Eesti presi-
dendi valib riigi tipparisto-
kraatidest koosnev valimis-
komisjon (ühe vooruga vali-
mised aga ei ole mingid õiged 
valimised). Nemad seal vigu ei 
tee - riigipeaks saab vaid see, kes 
on eestlane nii hingelt kui ihult. 

• Presidendil ei ole mingit 
mõttetut vuntsi, kuna ta teab, 
et seda kannavad ainult sotsid, 
riigireeturid ja kurjad diktaato-
rid (kas neil kategooriatel on 
üldse vaja vahet teha?). See mees 
on alati sileda näonahaga. Soovi 
korral kasvatab habeme, aga siis 
juba korraliku nagu Särgaval.

• Peas kannab president stiilset vilt-
kaabut (fedora), mis näitab, et ta on tõeline 
nice guy ja suudab naisterahvastega eriti 
galantselt läbi käia. Kui ta feministide 
ees oma ehtsat peakatet kergitab, jäävad 
nad kohe sõnatuks ja jooksevad kööki 
iivet tõstma. Lisaks kaitseb kübar nahka 
päevituse eest ja loob presidendile kergelt 
juudiliku aura, mis aitab alati idanaabrilt 

parimaid piirilepingu tingimusi välja 
kaubelda.

• Ideaalne president on alati mees. 
Valitsemine ei ole naise asi - nii on alati 
olnud ja nii jääb. Traditsioone ning 
perekondlikke väärtusi tuleb hoida.
• Presidendi näoilme on pidevalt veidi 

murelik, kuid samas isalikult leebe ja 
kindel. Ta mõtted keerlevad alati õnnetu 

rahva ümber, keda lurjus-peaminister 
ja kurjad eurokommunistid pidevalt 
petta ja alandada üritavad. Sellegipoolest 
hõõguvad ta helge tuleviku poole pöö-
ratud silmad armastusest kõige elava 
vastu. Vaenlastega on ta range, aga oma 
inimesi õnnistab alati targa naeratusega. 
Venelased, pagulased ja homod ei kuulu 
loomulikult omade hulka. 

• Kikilips on presidendi lahutamatu 
osa. See tagab esindusliku välimuse 
(v.a juhtudel, kui läheduses on pagu-
lased, juudid, moslemid, asiaadid, vene-
lased, latiinod, mustanahalised, seksuaal-
vähemused, emigrandid/immigrandid,
lätlased, skandinaavia sotsiaaldemo-
kraadid, Kongo DV president, Barack 
Obama, Mikael Raihhelgauz, Marina 

Kaljurand).
• Õige presidendi jaoks ei 

ole kortsud häbiasi. Kortsud 
näitavad kui stressirikas on 
presidendi töö - näolihased on 
pidevalt pinges. Aga rahva nimel 
on ta valmis ka ilust loobuma.

• Õige president on puhta-
vereline. Ta näojooned on 
soomeugrilikud, silmad, nahk ja 
juuksed usaldusväärselt heledad. 
Rahvas võib kindel olla, et 
isegi kui pagulashordid meie 
armsa isamaa üle ujutavad, jääb 
vähemalt üks mees, kelle pale 
säilitab eestlasliku autentsuse. 
Etnilise puhastuse ajal saabki 
kasutada presidendi fotot 
etalonina. Ei tilkagi võõrast verd 
pole selle soontes, isegi vene verd 
mitte. Kusjuures viimase suhtes 
peab eriti ettevaatlik olema. 
Briti teadlased rääkinud, et see 
tegevat inimesi kommunistideks 

- nii mõnegi väärt kandidaadi on 
vene veri ära rikkunud.

• Õige president ei vii läbi
suuri muudatusi, sest ta teab, et kon-
servatiivsus on ainuõige ideoloogia ning 
teiste ideoloogiate kandjatest tuleks lahti 
saada. Tõelise eestlasena ei ole ta kunagi 
liiga rõõmus ning enamasti mossitab. 
Samas pole ime, ega saagi siin naerda, 
kui nurjatud vasakliberaalid 5% sinu 
isamaast ära annavad.

• Õige president hoolib oma rahvast (loe: 

MIKAEL RAIHHELGAUZ 132B,
UKU KANGUR 132B

IDEAALNE
PRESIDENT

Veiko Tubin (s. 1983) on eesti näitleja ja 
helilooja, kelle debüütluulekogu „Esimene” 
ilmus selle aasta märtsikuu lõpus. Hunt-
kriimsilmaliku ampluaaga autor on kaante 
vahele pannud viimase kümne aasta 
jooksul kirjutatud luuletusi. Tubin on 
nii mõnegi värsi avaldanud oma isiklikus 
blogis, mistõttu näitleja suurematel 
fännidel võib teose lugemisel tekkida 
mõnusat äratundmisrõõmu. Mõned read 
luulekogust elavad lauludena juba täiesti 
oma elu.

Luuleraamatu lugemisel soovitan 
alustuseks vaadata hoopis videot, milles
autor kannab oma „esimsesest luule-
kogust „Esimene” ette esimese luule-
tuse” (link videole: https://youtu.be/
HEZ5iUAv4Ow).

Tubina „Esimese” võib jämedas joones 
jagada kaheks osaks.

Esimene osa on aeglase tempoga ja 
sisaldab peamiselt vabavärsse, milles 
joonistub rahulike tõmmetega välja 
mingi kindel lugu. Tegevus võib toi-
muda elamusterikkas Elvas või selle 
lähiümbruses. Esimesesse osasse on 
mahtunud rohkesti aega, mis „/--|/ voolab 
sõrmede vahelt nagu sula šokolaad” (lk 10) 
ning õpetab meid väärtustama väikeseid 
hetki, näiteks „/--|/ neid unetuid öid / kus 
sa lamad kellegi kõrval / süda tagumas 
liiga kiiresti / sest sa magad esimest 
korda tema kõrval” (lk 29). Need värsid 
on unistajate maiuspalad, „sest üks mõte 

kannab edasi teist / ja sellest sünnib uus 
universum” (lk 37).

Teises osas saabub ärkamine imelisest 
unenäost. Tubin saadab lugeja poole 
teele särtsaka ning maru riimluule, mis 
mõjub värskendavalt kui külm kevadine 
lumesulavesi, mida voolab üle serva 
kummikusse. Jõuab kätte leppimine aja 
olemasoluga, varem või hiljem püüab see 
ühes suunas voolav neljas dimensioon 
meid kinni „ja aeg kasvab läbi me luudest 
/ me kõik saame sirelipuudeks” (lk 57). 
Kadunud on liigne unelm armastusest 
ning lugeja kohtub karmis reaalsuses 
hoopis selle derivaatidega (nt platooniline, 
õnnetu armastus). Lõpp-peatus on 

„tšehhoviaana”, kus pärast kogu seda aega 
on kõik möödunud märkamatult ning on 
tunne, et „tahaks nagu elu puhtandit” (lk 
77), kuid tegelikult miski enam ei loe.

Lugedes luulekogu esimesi luuletusi 
tunnen ära curly-stringsilikud read, mis 
viivad mu mõtted postmodernismijärgse 
uussiiruseni. Ma ei lase end sellest häirida, 
loen edasi ning ühtäkki sõnab autor, et 

„väldin modernset paska, postmodernismi 
/ postpostmodernismi, modernismiposti 
ja postimoderni” (lk 26). Kas ongi tegu 
uussiiraga, kes vaid pettekujutelmaks jätab 
mulje, et on vastuvoolu ujuv hipster? Kui 
tõesti „seal on inimesed, kelle näod on 
ilusamad / kui kogu maailm / sest nad on 
ausad, siirad ja lihtsad” (lk 38), siis pole 
enam kahtlustki. Kuna „Esimene” on 

Tubina debüüt, siis ei saa väita, et tegu on 
taotlusliku kristiina-ehinliku fenomeniga, 
mis on eriti viimastel aastatel kasvanud 
tavalise eesti inimese südamesse.

Uussiirus ehk uusausus on meie jaoks 
midagi, mille kaudu suudame vaadata 
suurema solvumiseta ka naer läbi pisarate 
olukordi. Ühes õiges eestlases on säilinud 
mõnel määral rehepaplikku käitumist. 
Võiks arvata, et uusaususest on selline seik 
välja jäetud, kuid Tubin suudab ka siia 
külge pookida väikese viite rehepaplusest, 
mis paraku on segunenud laiskusega 
(või hoopis lollusega?). Vaevalt suudab 
lugeja Imbit-Ärnit ette kujutada mõttelt, 
et „kolm tilka verd / aga olgu, las olla / 
see üks kord ju võib / müüa oma hinge 
tundmatule taksojuhile” (lk 32). Kas 
rehepaplus on uussiiruse paratamatu osa 
või on 21. sajandi inimese näol tegemist 
pigem perspektiivitu laisikuga?

„Esimesega” sai Tubin vaieldamatult jala 
eesti luulemaastiku ukse vahele. Hinnates 
rahva maitset ning praegust trendi, tuleks 
kindlasti mõelda ka veel viisistamata 
värsside viisistamisele, et tuua värske 
luule rahvale veel lähemale. Uussiirus on 
vaieldamatult moes, kuid seda viljeledes 
tuleks arvestada ka rehepapluse-faktoriga, 
millel ei tohiks lasta üle pea kasvada.

Veiko Tubin „Esimene” Valge leht, 2016. 
82 lk.

UUSSIIRUSE ESIMENE  
REHEPAPLUS?

ESTELLE SAAVASTE 131C

puhtast eesti tõust) ning seetõttu elab 
nagu õige aadlik oma uhkes Kadrioru 
lossis, vaesusest hoolimata. Samas 
vaesuse pärast polegi vaja muretseda. 
Õige president arvab Ida-Virumaa alati 
statistilistest uuringutest välja, mistõttu 
lõppkokkuvõttes polegi asi üldse halb.  

Selline on siis meie nägemus ideaalsest 

Eesti Vabariigi presidendist. Loomulikult 
oleksime võinud seda kirjeldust lõp-
matuseni jätkata, kuid otsustasime teid 
säästa. Ka meie kunstilised võimed ei 
pruugi olla kõige kõrgemal tasemel, 
aga loodame, et üldjoontes oli kõik 
arusaadav. Põhiasi, et te ideedega nõus 
oleksite. Need, kes leiavad artiklis midagi 

solvavat või tahavad vastu vaielda, võivad 
kannatada meiepoolsete repressioonide all. 
Ülejäänutele soovime valgeid ja rahulikke 
presidendivalimisi! :)

Reaali Poisi toimetus ei vastuta arvamus-
rubriigis esinevate seisukohtade eest.
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Tegusa reaalika tiitel on juba pikemat aega 
vaid gümnasistide vahel liikunud, kuid 
seekord lendab ta paar astet allapoole. 
Martin Raid on 7.b klassi poiss, kes 
peamiselt tegeleb filminduse ja ürituste 
korraldamisega. Tänaseks on ta töötanud 
mitmetes ettevõtetes ning korraldanud 
üritusi ja festivale. Tutvume siis temaga 
natuke lähemalt.

Millega Sa täpsemalt tegeled ja kuidas 
see kõik algas? 
Arvan, et minu nii-öelda karjääri alguseks 
võib lugeda 11-aastasena Viljandis Eesti 
populaarsel arvutimängude festivalil 
vabatahtlikuna abiks olemise. Olin sel 
ajal, sarnaselt enamikele omavanustele 
noortele, vaimustunud videomängudest 
ning kõik saigi alguse soovist ka ise kasvõi 
midagigi selles valdkonnas korda saata.
Läbi aastate olen teinud tööd nii kommu-
nikatsioonis kui ka ürituste korraldamises, 
kuid möödunud aasta keskel otsustasin 
vahelduseks juba varem huvi pakkunud 
filmindusega tegeleda.

Kas Sul on praegu ka mõni projekt 
pooleli või millega sa praegu tegeled? 
Praegu tegelengi peaaegu kõigega, mis 
seostub videoproduktsiooniga. Filmimine, 
monteerimine, animatsioonide loomine, 
ka ülejäänud meediatiimi juhtimine - 
need ongi minu ülesanneteks nii Simple 
Sessionil kui ka ürituskorraldusega 
tegelevas ettevõttes Bytevents.

Kas selle kõige kõrvalt jääb Sul aega 
tegeleda veel mõne muu huvialaga?
Kui juba kaamera käes, siis leian filmimise 
kõrvalt ka pildistamiseks aega. 
Tegelikult on videoproduktsioon üldse 
väga paljude võimalustega tegevusala - 
seda läheb vaja põhimõtteliselt kõikjal, 

sest millegi erilise liikuvale pildile jääd-
vustamine on see, mida teistega alati 
jagada saab. Videoproduktsioon ei ole 
minu jaoks ainult töö, sest saan seda 
kasutada teiste huvialade juures, alates 
rattaga sõitmisest lõpetades päikeseloo-
jangu imetlemiseni. Nii et leiangi aega 
kõigeks, mis mind vähegi huvitab!

Mis on Su tulevikuplaanid, kuhu välja 
jõuda tahaksid?
Seda aastat kasutan kindlasti oma oskuste 
lihvimiseks filminduses. 2017. aasta al-
guses alustan tööd ühes suuremas eSpordi 
ettevõttes nimega ESL. Ma oleks võinud 
korraldada ka reaalseid spordivõistlusi või 
üldse teha tööd mõnel hoopis teisel alal, 
kuid ju ma siis olin üks neist entusiastidest, 
kes nägi eSpordil kui professionaalselt 
videomängudes võistlemisel tulevikku. 

Kuigi oskan kõiki tuntumaid mänge ja 
naudin videomängude mängimist, siis 
ise ma mängimiseks eriti aega ei leia, 
kuid imetlen ideed elektroonilise spordi 
tutvustamisest maailmale. Ma pole veel 
kindel, kas tegelen tulevikus filminduse, 
kommunikatsiooni, ürituskorralduse 
või mõne teise ägeda asjaga, kuid muu 
kõrvalt soovin anda enda panuse eSporti 
vähemalt senikaua, kuni see on kogu 
maailmale vastuvõetav - sellele tahakski 
kaasa aidata.

Milline töökoht, üritus vms on sulle 
endale kõige rohkem andnud? Millest 
sa kõige rohkem õppinud oled?
Minu enda korraldatud üritustest on
mulle kõige rohkem andnud üks edu-
lugu ja üks ebaõnnestumine. Alustan 
ebaõnnestumisest: üritusele tuli kohale 

KUHU KÕIKJALE VÕIVAD 
VIIA VIDEOMÄNGUD...

TRIIN TÄRNOV 134B

umbes kolmandiku võrra rohkem ini-
mesi, kui mina ja teised korraldajad 
oodata oskasime. Muidugi olime selle 
üle rõõmsad, kuid samas teadis kogu 
meeskond, et kasutatav tehnika ei pea 
nii paljudele ühendustele vastu. Tegemist 
oli järjekordse võrgupeoga, mis kujutab 
endast ühes ruumis arvutimängudes 
võistlemist, ning seetõttu oli eriti 
kurb, kui pool ajast ülekoormuse tõttu 
internetiühendus puudus. Sel listel 
hetkedel ei saa vanuse taha peitu pugeda: 
kui oled endale mingi vastutuse võtnud ja 
lubanud osalejatele ägedat sündmust, siis 
pead kõiki lubadusi ka täitma. Olles karmi 
ebaõnnestumist kogenud, suutsin vigadest 
õppida ning saingi 2015. aasta sügisel 

hakkama Eesti suurima videomängude 
festivali korraldamisega.

Kes on su iidol ja miks?
Üldisele avalikkusele ei ütle ta nimi 
mitte vähimatki, kuid selleks on maailma 
suurimat eSpordi võistluste seeriat 
korraldav Michal Blicharz. Michal 
oli üks esimestest, kes pühendunult 
eSpordi ülemaailmseks huvialaks muut-
misele keskendus ning seda teeb ta 
siiamaani. Ta oleks mu iidoliks ka 
siis, kui eSpordi asemel oleks ükskõik 
milline muu tegevusala - mulle meeldib 
ta järjekindlus, pühendumus ja oskus iga 
sündmus eelmisest ägedamaks muuta.

Paar lahedat asja, mida sa elu jooksul 
kindlasti ära teha tahad?
Olla videograaf maailma suurimal 
eSpordi sündmusel.
Kohtuda oma iidoliga.
Osaleda droonirallil.

Kui kõik on võimalik, kas siis on võima-
lik, et miski ei ole võimalik?
Ainus kindel asi on muutus. See, mis on 
võimatu täna, võib saada võimalikuks 
homme.

10 vahvat fakti Martinist
1. Mängin tennist
2. Vaba aega kasutan peamiselt 

sõpradega koos olemiseks
3. Kuigi lõviosa mu ajast võib võtta 

videomängudega seostuv, siis ise 
jõuan videomänge mängida ainult 
mõne tunni jagu kuu jooksul

4. Suudan vajadusel järjest 38 tundi 
ärkvel püsida, mis tuleb võrgupi-
dude korraldamise juures kasuks

5. Praeguseks olen töötanud kümnes 
erinevas ettevõttes ja olnud 17 
ürituse meeskonnas

6. Kui mul on halb tuju, siis lähen 
jooksma või sõidan rattaga

7. Mu lemmikõppeaine on kirjandus
8. Mängin kitarri ja klaverit
9. Tunnen end k aamera EES 

ebamugavalt
10. Sõidan lumelauda

MARTIN RAID

FOTO: ERAKOGU

FOTO: ERAKOGU

REAALKOOL DROONIGA

FOTO: HERMAN HÕRRAK

MARTIN ESPORDIL

FOTO: ERAKOGU

ESPORT (BALTIKUMI MEISTRIVÕISTLUSED)
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Ukraina ja Poola ning liigume sealt 
edasi suurriigi Saksamaa poole. Eraldi 
planeeriti ka Skandinaavia vallutamist, 
kuid see jäi tahaplaanile pärast Ühinenud 
Korea Rahvademokraatliku Vabariigi  
ametlikku hoiatust, mis sisaldas endas 
salastatud protokolli uue sõprusühenduse 
loomise kohta VDRL-i ja KRDV vahel. 
Edasi jäi veel vaid rahvas lääne vastu üles 
ässitada ning asuda puhastusretkele läbi 
Euroopa. Seda tahetigi teha.

Mati ja Triinu kohtusid 1999. aastal 
ning olles traumeeritud potentsiaalse 
tulevase maalimalõpu poolt, otsustasid 
nad terve mõistuse vastaselt rentida 
vanaaastaõhtul keskpärases kolme tärni 
hotellis toa kella 23-st 1-ni. Kes teab, 
mida nad tolles 16-ruutmeetrises toas 
korda saatsid? Fakt on see, et mõne kuu 
pärast tuli Matile kõne meeldivalt neiult, 
kes väitis, et ta kannab noore Mati last. 
Esimesed kuud pärast aastavahetust olid 
Mati ja Triinu väikeses plindris: nimelt 
ei olnud kumbki neist ette kujutanud 
võimalust, et maailm ei kuku kokku ja 
ei lõppe ära. Mis siis edasi teha? No kui 
päris aus olla, polnud üksteise läheduses 
olemine neile just väga ebameeldiv, mis oli 
ka üks põhjusest nende kokkukolimiseks 
aprillis. Võeti arvesse ka seda, et viie kuu 
pärast peaks Triinul sündima pisiinimene. 
Läks kuu, läks kaks ning august oli 

kiiremini kätte jõudnud, kui oodati. 
Pakilised ajad ka väljaspool noorpaari 

elu. Venemaal toimus riigipööre, vahetus 
valitsus, loodi Vene Demokraatlike 
Rahvavabariikide Liit ning suunati silmad 
lääne poole. Septembriks, kui oli Matil 
ja Triinul aeg oma lapsele nimi panna, 
elasid nad juba ühes paljudest VDRL-i 
kubermangudest. 

Seoses uue seadusega, mis nõudis vast-
sündinutele venepäraseid eesnimesid, pidi 
ka meie noorpaar valima nime poisile 
veidi ebameeldivast kollektsioonist. 
Ärge saage valesti aru, valik oli suur - 
ainuke probleem oli kodumaiste nimede 
puudumine. Mõeldi pikalt ja laialt ning 
lõpuks peatuti nimel Милиц. Miks Милиц, 
mitte näiteks Димитри või Вассили või 
hoopis Марина? No esiteks oli Mati 
täielik konservatiiv ning seega oli ka 
Марина (või ükski teine tüdrukunimi) 
kindlalt pildist väljas. Triinu isa, kellest 
mõlemad tuvikesed vägagi lugu pidasid, 
oli aga enne jala kaotamise tõttu varajasele 
pensionile minemist tervelt 37 aastat 
politseis töötanud. Politsei asemel oli 
vene ajal Triinu arust miilits ning sealt 
siis ka nimi. 

  Nii juhtuski siis, et Triinu Karu poja 
nimeks sai Милиц.

Elu Vene Demokraatliku Rahva-
vabariikide Liidu Balti kubermangus 
läks aina paremaks. Elatustase tõusis 
kõrgeimaks maailmas, miinimumpalk 
oli tervelt 1327 ₽, olles kõrgem kui 
kunagi Euroopa Liidus, ning, mis kõige 
tähtsam, inimesed olid õnnelikud. Kõik 
see tähendas, et noormehed ei läinud 
enam sõjaväkke, mis omakorda põhjustas 
lõpuks riigikaitse hääbumise ja kõvasti 
peavalu partei juhile.   

Садир Момелас kujutas oma tulevikus 
midagi uhket, suursugust, miskit, mis 
peegeldaks tema sisemist Leninit ning 
tooks esile suure juhi ja õpetaja positiivseid 
külgi: armastus rahva vastu, tahe jõuda 
viie rikkaima slaavi riigi hulka ning 
loomulikult ka jõudsalt arenev majandus. 
Millega Садир aga ei arvestanud, oli 
majandustaseme nii plahvatuslik tõus, et 
vaesus kadus VDRL-ist nagu tina tuhka. 
Inimesed olidki õnnelikud ja valuuta hind 
tõusis naelstringist kõrgemaks. Keegi ei 
tahtnud enam sõdida, sest selleks polnud 
põhjust: oleks siis midagi halvasti ja 
saaks öelda, et näe, poolakad on süüdi, 
aga kus sa sellega. VDRL-i elanikud ei 
tahtnud kuulda nende rahu ja õndsuse 
rikkumisest. Selline patsifismi levik ei 
meeldinud Садирile. Esialgne plaan oli ju 
geniaalne: vabastame läänemaailma ikkest 
kõigepealt Baltimaad, siis Valgevene, 

KARU POEG МИЛИЦ I
RENÉ PIIK 134B

Eelmisel kuul andsime reaalikatele võimaluse oma mõtteid vaigistada 
mandala värvimise teel ning ka see kuu saab seda teha. Värvitud 
mandala aitab peegeldada sinu mõtteseisundit värvimise jooksul.

Värvitud mandaladest ootame pilte nii aadressile rp@real.edu.ee kui 
ka facebooki. Kõigi saatjate vahel loosime välja paki värvipliiatseid, 
huvitavamaid värvilahendusi jagame veel oma instagramis ja/või 
facebookis.

Jaga oma värvitud mandalat ja võida auhind!

ILUSAT VÄRVIMIST!

MANDALA
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L O O M I N G V Ä I K E  M A J A

LUULEBATTLE
CHRISTIANA-GABRIELA KRISTAL 131B

Seekordse luulebattle´i viis sõna olid: lõpueksamid, rooli-
mobiilik, sinine leht, Jörberg 75 ja künnipäev. 

Kuidas kolm vaprat nendega toime tulid, 
võid lugeda siit!

 ---
Maian Lomp 134B

kevadekuulutaja, mis too veel on?
tundub, et tallinna kesklinnas näeb

vaid roolimobiilikuid või rullnokkasid
nood ongi siis kevadekuulutajad või?

vahest tõesti, künnipäevaks vaja taluõuele jõuda
kurat, see pole ju põhjus

kaua sa ikka siit päälinnast võrru kihutad
kolm tundi ehk

võibolla veel neli
Jörpal tuleb ka sünnüpäiv
kuid see kisub juba juuni

ei tohi vist kevadekuulutajaks tembeldada
paneks siis kuupäeva paika

et millal see kevad tuleb
paneme selle künnipäeva

neljateistkümnes aprill
too on kevadekuulutaja

kirjutame selle sinisele lehele sinise tindiga
et keegi seda ei näeks

no et ikka oma arvamus jääks

TÄIELIK EIRAMINE
Kristi Koit

seesinase päeva kahekümnendal tunnil on väga raske
koondada oma mõtteid  olulise teema ümber
sest tänapäev nõuab elamist
lõpueksamid …
ma olen mõnikord täiesti veendunud
et minu mõtted jäävad pärast mind alles
sest teadmatus elavat meist kauem
roolimobiilik…
ma näen tema numbrit kuid ei helista
aktiivne olek on võrdsustunud allaandmisega
sest ma olen naine
sinine leht…
kummaline on see hetk kogu päevas
mil ma  põgenen argimõtlemise eest
sest tahan olla enamat väärt
jörberg 75
millal oleks õige aeg kohustustest loobuda
elades edasi vaid õnnelikkuse nimel
sest mingi mõte peab elul ju olema
künnipäev…
jalad viivad õismäe asemel üksinda
roccale -  mare paesele kaldale
sest lihtsam on armastada merd

kuigi virtuaalseisak ütles „sinise lehega jõrbergi 75 künnipäeva 
lõpueksamid välistasid roolimobiiliku“ ma ei lugenud seda

suudan eirata  sõnu
kuni neisse on tekkinud mõte
sest olemasolu nõuab  ohvrit

 ---
Kertu Süld 131C

Võta sinine leht,
abiturient,
kui möödas künnipäev:
kui rahvariided troogatud
ja mütsid viltu pääs

Võta sinine leht,
abiturient,
nüüd eel lõpueksameid
sest kopsupõletik ei hüüa
kui käimas lõpukell

Võta sinine leht,
abiturient,
ära ole roolimobiilik
nagu viru juures džiibis
oli too debiilik

Lihtsalt võta see,
see sinine leht,
abiturient,
kui tähistamist vajab
Jörberg 75

SAID NÜÜD!
EMMA KOPPEL 134C

AUTOR: KAROLINAUTOR:  GREGOR

POMM, MIS TEEB KOOKE
AUTOR:  JULIUS

2 kuud suveni, Eestis lähevad võib-olla ilmad soojaks, naljad - 
need on mõtted, mis ilmselt kõlaksid inimeste peas, kui öelda 
neile “aprill”. Küsisime meie kooli pisimatelt, mida nemad 
aprillinaljade kohta öelda, kirjutada ja joonistada oskavad. 
Vastuste kirjapilt muutmata.

Kas sina tegid kellelegi või kas keegi tegi sulle aprillinalja? 
Millise?

„Ma tegin näiteks enda pikapäeva õpetajale sellise nalja, et ütlesin, 
et lähen vahaajal reisile ja siis ta jäi seda uskuma!“- Kaspar

„Mina tegin sellist oma emale: näe ämblik on seal!“- Elsa
„Ma tegin oma õele. Ma ütlesin, et ma tema hambaharjaga 
pesin hambaid.“- Kadri-Ly

„Mina tegin sellise nalja, et ütlesin, sul on karv näos!“- Sten-Erik

„Ma proovisin teha, aga mul ei tulnud välja.“- Iris
„Mulle tehti nii, et öeldi, et mul on auk pluusis, aga ma olen 
halva mäluga ja ma jäin uskuma.“- Mirtel

Kuidas sinu arust sai esimene aprill naljapäevaks?
„Minu meelest, mingi inimene, ma ei tea kes, tegi nagu mingit 
nalja ja siis niimoodi tekkiski.“- Elsa

„Nalja lõpusõna oli tavaliselt aprill!“- Sten-Erik
„Puu otsast kukkus lind alla ja karjus aprill.“- Iris
„Kana kukkus taevast alla ja ütles et tema nimi on aprill. Ja 
inimsed hakkasid mõtlema, et tema on väga väärikas kana, 
kes oskab taevast alla kukkuda. Ja kuna see oli esimene aprill 
ja tema sünnipäev, selle tähistamiseks inimesed teevadki 
aprillinalju!“- Mirtel

Parimad lood aprillinaljadest:
On hommik. Kell on 7.00. Lapsed äratasid vanemad üles ja 
ütlesid: me peame kooli minema. Vanemad kargasid püsti 
ja jooksid vannituppa hambaid pesema. Lapsed läksid ka ja 
küsisid vanematelt: mis su õla küljes on. Vanemad ehmusid 
ja vaatasid oma õlga kuid ei näinud midagi. Laped ütlesid 
naerdes: aa se on su käsi. Vanemad hakasid ka naerma ja pesid 
hambaid edasi. - Daniela

Su kodu kadus ära ning ema ja isa muutusid ahvideks. - Ralf

Elas kord üks traakon kellel oli sõber ja see sõber ütles kas sul 
on põrnikas pea peal. Muidugi mitte ütles traakon. - Mattias

Su tulevik on väga naerulik ja naljakas. Ja pealegi sul pole 
riideid seljas. - Sonja
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T A G A K Ü L G

PEATOIMETUS
KÜLJENDUS
TOIMETUS

KEELETOIMETAJA
KUJUNDUS
TOIM. NÕUANDJA
AITÄH

KAANEFOTO
KADRIKATUUR
LEHE NR

Kertu Süld 131C, Johanna Viik 131C
Joosep Viik 132B
Kertu Johanna Jõeste 132B, Kadri-Ann Valdur 131B, Rene Aleksander Truuts 134B, Maian 
Lomp 134B, Christiana-Gabriela Kristal 131B, Uku Kangur 132B, Triin Tärnov 134B, 
Maria Alas 134A, Emma Koppel 134C, René Piik 134B, Iris Luik 134C
Mirel Mesila 133C, Kertu Süld 131C
Rait Kohava vil!130
Piret Järvela
Ene Saar, Riin Saar, Kristi Koit, Katariina Päts 132B, Anette Kuuseorg 133B, Johanna 
Raudsepp 134A, Estelle Saavaste 131C, Mikael Raihhelgauz 132B, Martin Raid 136B
Kertu Johanna Jõeste 132B
Kadri-Ann Valdur 131B
136

PALJU
ÕNNE!

ÜTLUSED

Toomas Reimann
Jaagup Kippar
Kerli Kupits

Niina Karamkova
Riin Saar

01.05
03.05
07.05

11.05
15.05

Õpilane hilineb tundi ja 
istub oma tühjale kohale.
Kaasik: “See on vale klass, 
meil on teiega järgmine 
tund.”

Kaasik: “Mõni saab 
taandamisel cos(a)/cot(a) = 
s/t = v”

Kaasik: “On selline 
kool nagu PiIrita 
Majandusgümnaasium.”

Karu: “Naabrilt saab 
ainult valesid ja imelikke 
vastuseid.”
Õpilane: “Need ongi kõige 
paremad.”

A. Kell: “Anna Kare-nina”

A. Kell: “Mida sa nüüd 
plämad?”

A. Kell: “Mul ongi uut 
telefoni vaja!”

A. Kell: “Jälle? Alles oli 
vahetund!”

A. Kell: “Need pildid 
peaksite kinnisilmi ära 
tundma.”

A. Kell: “Kui eKoolis on r 
Reaalkooli eest puudumine, 
siis mis on t?”
Õpilane: “TIKi eest 
puudumine.”

Õpilane: “Elu ilma 
armastuseta on odavam.”
A. Kell: “Kas sul on suured 
kogemused?”

Luuk: “Mida te teate Robin 
Hoodist?”
Õpilane: “Sellest rebasest?”

V. Raja: “Nutikas õpilane, 
kes teeb mitut asja korraga, 
teeb vea sisse”

Reimann: “Füüsikaklassi 
ei tohi jätta pastakaid. Ma 
lõhun need ära.”

Reimann: “Esimene 
kodutöö poole aasta jooksul 
ja te ei tee sedagi ära.”

Reimann: “Kas riskida ahvi 
joonistamisega? Teeme 
vahetunni, ma harjutan seni 
joonistamist.”
Reimann: “Ärge veel 
alustage, võite aju ära 
nikastada.”

Reimann: (lünktekstiga 
harjutus töövihikus)

“Ja siia lünka ei saa ka 
midagi kirjutada... Ei tea, 
kes see loll selle retsenseeris.”
(vaatab töövihiku kaant) 

“Ahah. Mina.”

Vatsel: “Tüdrukutel on 
juuksed, poistel on kõrvad.”

Vatsel: “Vene keel ongi 
julm.”

Vatsel: “Istud siia 
elektritoolile ja siis tuleb 
pommitamine.”

Jaup: “Teate, te meenutate 
mulle väikeseid armsaid 
lambukesi.”
päev hiljem: “Olge vait, 
koerad!”

Kuurme: “Tegelikult on 
halli varjundeid palju 
rohkem kui 50.”

Koit: “Kuulge, noored 
mehed, teil ei ole veel olnud 
häälemurret, niiet sosistage 
seal taga natuke vaiksemalt.”

Raja: “Tegelege 
matemaatikaga, siis saate 
sellest maisest pasast 
eemale.”

M. Saar: “Kõigile meeldivad 
matemaatilised vigurid! 
Nii, noh, mõnel on (näitab 
andmetele tahvlil) 420g.”
klass naerab, plaksutab
M. Saar: “Oh ei, ei, ei, 420g 
on küll liiga palju!”

Poll: “Millega sa tegeled?”
Õpilane: “Ma tegelesin 
eluga.”
Poll: “Eluga tunnis ei 
tegele!”

Vellerind: Mitte M vaid 
müü. Nagu täppidega lehma 
hääl.

Rain Vellerind: (Hakkab 
lusikat pooleks murdma)
Õpilased: Ei!
Vellerind: No näed, 
Lusikakaitse selts segas 
vahele.


