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HÄÄD SAABUNUD UUT!

Aastanumber on uus ning vihikulehe 
nurka kuupäeva kirjutades tuleb sekundiks 
mõelda, mis aasta parasjagu oligi. Saab 
teha vana klassikalist ma-nägin-sind-
viimati-eelmisel-aastal-nalja või luua 
illusioon, et nüüd algas midagi täiesti 
uut, kuid tegelikult läheb kõik vanasoodu 
edasi. Loodetavasti on pühadeaegsest 
ülesöömisest tingitud vaalastaatus tasapisi 
hääbuma hakanud. Vanaema pidulauda nii 
pea näha ei saa, ega pole aega atra seada 

– kibekiire on juba käes ja puhkus alles 
pilvepiiril. Päevad lähevad kukesammu 
võrra pikemaks, arvestatav kogus lund 
jõuab meie maile ehk aprilliks. 

Küllap oli teil meeleolukas vaheaeg – 
jõululauast tõustes sai ballikleidi selga 
pigistada ja lipsu ette siduda, jalga 
kepsutada ja klaase kokku lüües tähtsat 
nägu teha, aastavahetust kärtsu ja mürtsu 
ning hea seltskonnaga vastu võtta ning 
uued lubadused anda. Mis on 2018. aastal 
meile varuks? Igor Mangi horoskoop ei 
määra enam sinu tulevikku – nüüd on 
see meie kätes! 

Käesolev aasta saab ka piduliku avapaugu 
Eesti Vabariik 100 juubeliga ning ega saa 
ka meie seda olulist sündmust väärikalt 
tähistamata jätta – ajarännak 7. veebruaril 
viib meid koolipäeva 100 aastat tagasi. 
Ajastutruu elamuse saamiseks pane rõivad 
valmis ja kindlasti pista taskusse 5 senti 

– ka meie poolt on tulemas miskit erilist, 
millega teid üllatada. Olge valvsad!

Karmen ja Kirke 

meele|avaldus-oma (poliitilise) meelsuse, 
nõudmiste, protesti, heakskiidu vms. avalik 
väljendus (hrl. rongkäigu, miitingu jne. 
näol) – EKSS

Kõikide meeleavalduste ja streikide 
eesmärk on muuta hetkel valitsevat 
olukorda. Streigitakse, sest tihtipeale 
ei piisa probleemi lahendamiseks vaid 
käputäie kannatajate hädakarjetest. Kui 
kahe huvigrupi vahel leidub vähimgi 
hierarhiline vahekord, muutub kõrgemal 
seisja halvakskiidu korral olukorra 
laabumine pea võimatuks. Sel l ises 
olukorras aitab vaid väline surve.

Survet võib avaldada ükskõik millisel 
hierarhilisel tasemel paiknev grupp, kuid 
mida madalamale liikuda, seda rohkem 
inimesi on tarvis, et end kuuldavaks teha. 
Surve avaldamine ei pea olema vägivaldne 
ning kõige parema mulje jätavadki just 
rahumeelsed streigid, rongkäigud jms. 
Lisaks tuleb organiseeritud ürituste 
korraldamisel ning neist osa võtmisel 
teadvustada, et järgneval päeval läheb 
elu jälle edasi. Ideaalis on meeleavaldused 
läbirääkimiste käivitajaks, mitte lõpetajaks. 
Muudatused, mille eest võideldakse, ei 
jõustu koheselt.

Vene keele õpe on kohustuslik osa Tallinna 
Reaalkooli õppekavast.
See on fakt.                                     

Vene keele õpe ei ole Tallinna Reaalkoolis 
alati kohustuslik olnud.
See on samuti fakt.                                                         

Vormistades soovi muuta vene keel 
valikuliseks õppeaineks, tuleb arvesse 
võtta lisaks ideoloogilisele sõjale ka 
majanduslikku. Kui tahta, et B-võõrkeel 
kujutaks endas valikut mitme erineva 
keele vahel, tuleb arvestada lisanduvat 
personalikulu, ruumide jaotust ( ja 
nende puudust), tunniplaanis tekkivaid 
tüsistusi, pakutava keeleõppe taset ja kõike 
muud. Niisama lahmates pole võimalik 
midagi saavutada. Kui on jõutud piisava 
arusaamani muudatuse el luviimisel 
tekkivatest probleemidest, tuleb pakkuda 
välja lahendusi. Lahendused tuleb kirja 
panna, vormistada, kontrollida, kaine 
peaga läbi lugeda, uuesti kontrollida ja 
viimaks anda üle kooli juhatusele. Samal 
ajal peaks juhatus teadma ka põhjust, 
miks soovitakse taoline muudatus läbi 

viia – nad peavad tundma ettepaneku 
esitajate ideoloogilist tausta.

Alles siis, kui kõik soovid ja ettepanekud 
on formaalselt vormistatud ning esitatud 
vastaspoolele, võib mõelda meeleavalduste 
korraldamisele. Avaliku meeleavalduse 
korraldamine tuleb hoida ajaks, mil 
koostöö vestluspartneriga enam vilju 
ei kanna. Nendega kiirustamine oleks 
ebaviisakas ega annaks vastaspoolele 
aega olukorda seedida ja oma seisukohta 
vormistada.

Meeleavaldusi organiseerides tuleks 
kindlasti kaasata teiste koolide õpilasi, et 
näidata samade soovide leidumist ka mujal. 
Nii on võimalik muuta koolisisene konflikt 
suuremaks ja üldisemaks, mis vähendab 
koolile langevat vastutust – Reaalist 
saaks vaid osa suuremast liikumisest. 
Teavitama peaks erinevaid ajalehti ja 
telekanaleid, ühiskonnategelasi ja 
poliitikuid. Koolisisese probleemi laiemaks 
vestluseks kasvatamine suurendab survet 
oponendile ning aitab kaasa õpilaste soovi 
täitumisele.

Terve eelnev mõttearendus jääb ilmselt 
vaid minu uitmõtteks, sest aset leiab üks 
kahest: kas kool nõustub õpilastega ning 
viib muudatused õppekavasse sisse, või 
kool ei nõustu ja mitte midagi ei muutu. 
Kui õpilased lähevad oma unistuste taga 
ajamisega liiga kaugele, võib see muutuda 
kahjulikuks nii koolile kui õpilastele. 
Tuleb osata piiri pidada. Avalikud 
meeleavaldused on õigustatud vaid 
äärmuslikel juhtudel, milleni tsiviliseeritud 
vestluspartnerite olemasolul ei jõuta.

Soovin teile kõigile meeldivat juubeliaastat!

Teie President,

3. jaanuaril 
1920 kel l 

10.30 hommikul 
vaikisid lõpuks relvad. 402 päeva tagasi 
alanud vabadussõda oli lõppenud. Sõda 
oli alanud Punaarmee rünnakuga Narvale 
ja oli jõudnud ringiga sinna tagasi - enne 
vaherahu leppimist 31. detsembri õhtul 
korraldas Punaarmee veel viimaseid 
rünnakukatseid Narva vallutamiseks, 
mis üksteise järel läbi kukkusid. Nende 
vaprate sõdurite ja koolipoiste, kes andsid 
oma panuse Eesti Vabariigi rajamisele, 
meelespidamiseks ja mälestamiseks on 
tavaks saanud pidada 3. jaanuari hommikul 
Vabaduse väljakul vaikuseminutit. Sellel 
aastal pidas meenutustseremoonial 
piduliku kõne Tallinna Reaalkooli 134.a 
klassi õpilane Ekke-Markus Muttika. 
Oma kõnes rääkis ta sellest, kuidas 
paljudes tänapaeva noortes on veel rohkesti 
Eesti meelsust ja vaimu. 

Kuid mis oli toimumas Tallinnas 1918. 
aasta jaanuarikuul? Realist Harry Päärt 

(1921) meenutab oktoobripöördejärgset 
aega järgmiselt:

“Juba mõnda aega valitses pealinnas 
ebaharilik ärevus. Kohalikud enamlased olid 
aktiivsemad kui kunagi varem. Kõneldi, et 
enamlased kavatsevad linna mitte-enamliku 
kodanikkonna seas veresauna toime panna. 
Keegi polnud enam kindel oma elule ega 
varandusele. Määratu hirm laiutas üle 
linna. Kes kuidagi enamlaste viha alla 
sattunud, need ei julenud enam öösel kodus 
magada. Hirmul olid kõik ja õhtuti barikeeriti 
uksed-aknad hoolega. Hirmule lisanes terav 
toiduainete puudus. Linnas aga hulkus 
metsikuid enamlaste jõuke, tänavail räuskas 
revolutsioonilisi madruseid. Aeg-ajalt levis 
kuuldusi sakslaste lähenemisest.” 

Kuuldused sakslaste lähenemisest vastasid 
tõele – 2. detsembril 1917 välja kuulutatud 
vaherahu oli läbi saamas, seda mõistsid 
ka Eesti rahvuslased. Sellepärast otsustati 
Eesti Vabariik iseseisvaks kuulutada 
kohe, kui sakslaste pealetung algab. 
Maanõukogu vanematekogu otsustas 
23.-24. jaanuari istungil kuulutada Eesti 
iseseisvaks enamlaste lahkumisel, vahetult 
enne sakslaste saabumist. Vanematekogu 
mõistis, et Eesti vastmoodustatud väeosad 
ei suuda sakslasi tagasi hoida ja panustasid 
hoopis Antandi tunnustusele ja abile 
peale esimese maailmasõja lõppu. Selle 
eesmärgi saavutamiseks külastasid Jüri 
Vilms, Jaan Poska ja Julius Seljamaa 

Petrogradis Suurbritannia, Prantsusmaa 
ja USA saatkonda, et leida toetust Eesti 
iseseisvumisele.

Veelgi kinnitas vajadust iseseisvumise 
järele enamlaste tegevus 1918. aasta 
jaanuaris. Peale seda kui enamlased ei 
suutnud saavutada absoluutset enamust 
Eesti Asutava Kogu valimistel jaanuari 
lõpus, keelustasid nad kõik parteid Eesti 
organisatsioonides peale bolševike. Kuid 
see tegevus vaid lähendas kõiki parteisid 
ühise eesmärgi nimel tööd tegema. 

Selle tagasivaate oktoobripöörde ja 
iseseisvumise vahelisse aega lõpetan 
järgmise tsitaadiga 1917. aastal Tallinna 
Peetri Reaalkooli lõpetanud Georg Merilt: 

“Kord 1917. aasta detsembris ilmus minu juurde 
Tallinna I Reaalkooli võimlemisõpetaja Anton 
Õunapuu. Küsis, kas mul oleks võimalik teda 
veidi aidata. Muidugi olin rõõmuga nõus ja 
sammusin peagi tema kõrval reaalkooli poole. 
Võimlemissaali kõrval olevas väikses ruumis 
avanes minu pilkudele väike arsenal – ligi 
20 Steyri vintpüssi, kuulipilduja ja hulk 
laskemoona. Pakkisime kõik kokku, tõime 
välja kooli vanad riigilipud (meid ei petnud 
lootus, et neid kunagi enam tarvitusele ei tule 
võtta), mässisime oma varustuse nendesse, 
kandsime reaalkooli ees seisvale voorimehele 
ja sõitsime tuhatnelja tolleaegse krediitkassa 
juures seisvatel punakaartlastel nina alt 
mööda. See moon puhkes maapõues kuni 
23.-24. veebruarini, kus ta tegi oma töö.”

E=mc2

Autor: Suema

EV 100
Erko Olumets 
134A

René Piik 134A

IDEO-MAJANDUSLIK SÕDA REALISTIDEGA EHK MIKS ME IKKA 
VEEL VENE KEELT ÕPIME

Sisukord
2 Toimetaja veerg  &  

 Presidendi veerg

3 EV 100 

4 Soome 100 &

 Nipet-näpet

6 Kaksikud

8 Tänavaküsitlused

9 Kivimid &

 Müsteerium

10 Horoskoop &

 Väike maja
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Elame unikaalsel ajal – nii eestlased kui ka 
meie lähimad naaberrahvad (soomelased, 
lätlased, leedulased) tähistavad oma 
iseseisvate riikide sajandat juubelit. 
Kuna Venemaa küljest eraldus 1917. 
aastal esimesena Soome, siis ongi kõige 
mõistlikum värskendada oma teadmisi 
põhjanaabrite ajaloost. 

Ühe iseseisva riigi rajamine on pikem 
protsess ning selle mõistmiseks tuleb 
vaadelda ka varasemat perioodi. 17. 
sajandil oli Läänemere suurim jõud Rootsi, 
mille koosseisu kuulusid nii Eesti kui 
Soome alad. Esmalt, Põhjasõjas liideti 
Vene keisririigiga Balti kubermangud. 
19. sajandil kaotas Rootsi Venemaale 
ka Soome. Soome alad olid Venemaa 
koosseisus 1809-1917. Venemaa koosseisus 
sai Soomest autonoomne suurvürstiriik. 
Hilisema mõistmiseks on oluline rõhutada, 
et Venemaa Romanovite soost keiser oli 
ühtlasi ka Soome suurvürst. Seega oli 
Soome osa Venemaast, sest neil oli ühine, 
Romanovite dünastiast valitseja. 

Soomel oli tõepoolest läbi 19. sajandi 
Vene riigi koosseisus autonoomia: Soomes 
kehtisid Rootsi-aegsed seadused, neil 
oli oma esinduskogu, Soome ei pidanud 
maksma makse ühisesse riigikassasse, neil 
oli oma pank – Soome Pank, mis rajati 
juba 1812. aastal. 1865. aastast hakkas 
Soomes kehtima isegi oma valuuta ehk 
Soome mark. Aastate jooksul kujunes 
Soomest justkui riik riigis.  

Analoogselt teiste aladega Euroopas, sh 
Eestiga, toimus ka Soomes 19. sajandil 
rahvuslik ärkamine. Nii nagu Balti 
kubermangud, nii langes ka Soome 19. 
sajandi lõpul Aleksander III ja Nikolai II 
venestusreformide ohvriks. Venestamine 
kutsus esile suure protestilaine. Peamine 
küsimus oli, millist vastupanu Vene 
võimudel osutada. Venestamisse tõi ajutise 
pöörde 1905. aasta revolutsioon: paljud 
venestamise käigus kehtestatud seadused 
tühistati. Revolutsiooni tulemusena 
rajati 1906. aastal Soomes ühekojaline 
parlament, kuhu kuulus 200 esindajat. 
Väärib esiletõstmist, et Soome naised said 

esimesena Euroopas õiguse nii valida kui 
ka olla valitud. Samas jäi Vene keisrile 
õigus parlament laiali saata ning 1908. 
aastal algas teine venestamise laine, mis 
algas sellega, et Soome seaduste algatamise 
õigus võeti riigisekretärilt ja anti Vene 
võimule. 

1914. aastal puhkes I maailmasõda, 
m is  tõ i  k aa sa  Vene  impeer iu m i 
k o k k u v a r i s e m i s e . 1 9 1 7.  a a s t a 
Veebruarirevolutsiooni tulemusena kaotas 
Venemaal võimu Romonavite dünastia ning 
võimule tuli Ajutine Valitsus. Soomlaste 
silmis oli Soome Venemaa osa, sest neil oli 
1809. aastast ühine valitseja – Romanovite 
dünastiasse kuuluv monarh. Nüüd, pärast 
monarhia kukutamist, tekkis Soomes 
küsimus, miks nad osa Venemaast on – 
ühist valitsejat ju enam ei ole. 

1917. aasta juunis võttis Soome parlament 
vastu seaduse, mis tühistas Venemaa Ajutise 
Valitsuse otsustamisõiguse Soomes kõigis 
küsimustes peale välispoliitika ja sõjaväe. 
Seda Venemaa valitsus ei lubanud ja saatis 
Soome parlamendi laiali. Selline otsus 
vaid kinnitas Soome iseseisvuspüüdlusi. 
7. novembril 1917 toimus Venemaal 
oktoobripööre. 
Venemaa 
Ajutine 

Valitsus kukutati ning võimule tulid Lenini 
juhtimisel enamlased. 15. novembril 
1917 otsustas Soome parlament võtta 
kogu võimu enda kätte. Novembri lõpus 
kogunes Soome n-ö iseseisuvussenat, 
mis esitas 4. detsembril 1917 Soome 
parlamendile iseseisvusdeklaratsiooni. 
6. detsembril 1917 toimus parlamendis 
hääletus. Täna 100 aastat tagasi toimus 
Soome parlamendis hääletus. 100 saadikut 
olid iseseisvumise poolt, 88 vastu. Vastu 
olid soome sotsiaaldemokraadid, kes 
arvasid, et enamlastega peaks läbirääkimisi 
pidama. Hääletustulemus 100:88 selgitab 
omal moel ka põhjust, miks hiljem puhkes 
Soomes kodusõda. 

Iseseisvunud Soome pöördus koheselt oma 
riigile tunnustuse saamiseks nii Rootsi 
kui Saksamaa poole, kuid mõlemad riigid 
keeldusid. 22. detsembril 1917 otsustati, 
et pöördutakse tunnustuse saamiseks 
Venemaa poole. Leninile anti kiri üle 31. 
detsembril 1917 ning mõni tund enne 
aastavahetust andis Lenin soomlastele 
tunnustuse. Venemaa kommunistlik 
valitsus tunnustab Soome iseseisvust 4. 
jaanuaril 1918. Samal päeval tunnustasid 
Soome iseseisvust ka Prantsusmaa, Rootsi, 

Saksamaa, 5. jaanuaril teeb seda Kreeka, 
peagi järgnesid Norra, Taani ja Šveits. 

1918. aastal puhkes Soomes kodusõda. 
Soome valged sõdisid punastega ehk 
soome kommunistidega, keda toetas ka 
Nõukogude Venemaa. Seega võib seda 
kodusõja kõrval nimetada ka vabadussõjaks. 
Siiski tuleb rõhutada, et erinevalt Eestist 
oli Soomes kommunistliku võimu toetajaid 
sel perioodil väga palju. Kodusõjas oli 
valgete vägede ülemjuhataja Gustav 
Mannerheim, kellest sai hiljem Soome 
president. Kodusõda lõppes valgete 
võiduga. Nõukogude Venemaaga sõlmiti 
Soome-Tartu rahuleping, mille alusel 
sai Soome 1812. aasta aegse piiri ning 
Petsamos ligipääsu Põhja-Jäämerele. 
Soome oli kindlustanud oma iseseisvuse 
ja algas vabariigi ülesehitamine. Soome 
ajalugu kahe maailmasõja vahelisel 
perioodil on samuti erakordselt huvitav, 
kuid sellest juba kunagi tulevikus.

SOOME 100
Madis Somelar
Henrik-Mikael Toiviainen 133C

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar ja õppealajuhataja Madis 
Somelar Soome suursaadkonnas suursaadik Kirsti Narineni 
vastuvõtul 6. detsembril 2017 Allikas: Erakogu

7.02.2018  
AJARÄNNAK

AASTASSE 1918
 

9.−12. klassi õpilased tulevad kooli 8.00
5.−8. klassi õpilased tulevad kooli 8.55

1. tund   8.00−8.35  kogunemine 9.−12. klassile aulas
2. tund   8.55−9.30  kogunemine 5.−8. klassile aulas; 9.−12. klass 

ainetundides
3. tund   9.50−10.25  ainetund 5.−12. klassile

4. tund   10.45−11.20  ainetund 5.−12. klassile
5. tund   11.40−12.15  ainetund 5.−12. klassile

   12.15−12.35  tee ja võileib 5.−8. klassile sööklas
6. tund   12.35−13.10  ainetund 5.−12. klassile

   13.10−13.30  tee ja võileib 9.−12. klassile sööklas
7. tund   13.30−14.00  klassijuhatajatund 

14.00−14.30  kogunemine õues klassile määratud kohas 
ISESEISVUSMANIFESTI ETTELUGEMINE

ja pärast iseseisvusmanifesti lugemist ühispilt staadionil (moodustame 
inimestest kujundi EV100 ja õhust tehakse drooniga pilt)

SÖÖMINE
Reaalkooli 5.-12. klass saab sel päeval leiba, võid ja lahjat teed ( 1918 olid 

rasked ajad)
Reaalkooli 1.−4. klassi ja Kesklinna Põhikooli 1.−7. klassi einestamine 

sööklas (supp)
9.50−10.20  2.−4. klassid

10.45−11.15  1. klassid ja TKP 5.−7. klassid
 

Pärast ühispilti on koolipäev lõppenud, v.a segakoor.

Leia 14 kooliteemalist sõna
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Reaalkoolis 
ringi vaadates 
tundub, et magamatusest on 
hakanud nägemine mitmekordseks 
muut uma.  See on võima l ik ,  aga 
tõenäolisem on see, et vaatevälja on 
sattunud mõni Reaalkooli mitmetest 
kaksikupaaridest. Eesti elanikest on 
kaksikuid umbes 1,2%, aga Reaalkooli 
9.-12. klasside peale on see protsent 2,3. 
Miks on Reaalkool koht, kuhu kogunevad 
kaksikud? Küsime seda kaksikutelt, kes 
käivad Reaalkooli 9.-12. klassis ja saame 
nende kohta teada nii mõndagi uut. 

Küsimus: Miks on Reaalis kaksikuid 
nii palju?

1. Kelly ja Ker tu Kallaste

„Me arvame, et Reaalis on palju kaksikuid, 
sest kaksikud toetavad ja aitavad teineteist 
õppimises ning koos on lihtsam raskusi 
ületada. Ei tea, kuidas teistel, aga meil 
on väike omavaheline võistlus ka ikka. 
Üks ei taha teisest maha jääda ning selle 
tõttu pingutame rohkem.“

K e l l y  j a  K er t u  K a l l a s te  k ä i v ad 
Tallinna Reaalkooli 9.c klassis. Nad on 
rõõmsameelsed energilised õekesed, kes 
armastavad sportida ja liikuda. Avatud 
suhtlejad ning valmis kõiges uues ja 
põnevas kaasa lööma!

2. Linda ja Hans Herman 

Olen tihti tähele pannud ka oma väikeste 
vendade puhul, kes on samuti kaksikud 
ja käivad Reaali teises klassis, et üks 
kaksikutest on kunstilisem, aga parema 
loogilise ja loova mõtlemisega, ja teine 
kaksik huvitub rohkem reaalainetest, seega 
proovitakse kunstilisemale kaksikule ka 

reaalained meeldivamaks teha ja muidugi 
pannakse kaksikud ühte kooli.

Linda ja Hans kä ivad 9.a k lassis. 
Kunstilisem kaksik Linda on väiksest 
saati tegelenud laulmise ja tantsimisega, 
huvitunud kunstist, erinevatest kuluuridest, 
nende toidust ja kommetest. Lisaks on 
ta sportlik ja mängib tennist. Hans on 
sarnaselt õele mänginud tennist, lisaks 
tegelenud jalgpalliga. Nüüd naudib vaba 
aega sõprade seltsis ja vaatab tihti filme 
ja sarju. 

3. Sander ja Hendrik Kangur 

„Äkki on kaksikuid Reaalis nii palju, sest 
vestlusel ei taheta kaksikuid lahutada...“

Sander on 10.a klassi õpilane ja Hendriku 
märgatavalt noorem (vahe 1min) vend. 
Talle maitsevad pannarid ja on juba 5 
aastat seisukohal, et kool algab liiga vara 
(ärkab 4. tunni ajal), ning on valmis oma 
seisukohti ka põhjendama.

Hendrik on ka loomulikult 10.a klassist. 
Kangurite residentsi lühinägelik kaksik, 
Sandrist märgatavalt (1 minuti võrra) 
vanem vend. Talle maitsevad pannarid 

rohkem kui Sandrile. 

4. Kaarel ja Mihkel Paal 

„Äkki on selle põhjuseks koostöö.“

Kaarel ja Mihkel on juba teine paar 
kaksikuid, kes õpivad 10.a klassis. Nad 
on kaksikud juba sünnist saati, praegu 
pole veel ära tüdinenud. Mõlemad 
tegelevad purjetamisega ja kuuluvad Eesti 
koondisesse. Kaarel, kes õpib Reaalkoolis 
juba neljandat aastat, oskab hästi füüsikat 

ja surub rinnalt 62,5 kg. Mihklile meeldib 
vabal ajal matkamas käia. Tema surub 
rinnalt lausa 70kg. 

5. Christopher ja Carita Kaare

Ta l l i nna  Rea a l kool  on  p i k k ade 
traditsioonidega ja väärikas gümnaasium. 
Kaksikud soovivad koos (nii põhikoolis kui 
ka gümnaasiumis) õppida, tihti suhtlevad 
üksteisega rohkem kui koolikaaslastega 
ja kui raske on, siis saab ikka kokku 
hoida! Carita ja Christopheri arvates 

on TRK valitud 
just suurepärase 
hariduse 
omandamise ja 
hea se lt skonna 
eesmärgil ja koos, 
sest nad leiavad, et 
kaksikute puhul 
on see tava l ine, 
et koos õpitakse. 

Kaksikutel on palju ühist ja sealt võib tulla 
ka ühine soov edasi koos õppida ja muidki 
asju koos teha. Samuti võib tegemist 
olla arusaamaga, et Reaalkoolis seisneb 
mõlema indiviidi jaoks palju väärikust 
ja tarkust.

Carita Henrietta ja Christopher käivad 11.c 
klassis. Nad on vahvad, rõõmsameelsed 
ja positiivsed noored, kes on alati valmis 
seikliusteks. Kokkusattumus missugune, 
aga mõlemad tegelevad kergejõustikuga 
ja on muidu ka aktiivsed ja sportlikud. 
Caritale meeldib tervislik toit, kuid Chris 
ei ütle kunagi ära wrapist ja kõrrejoogist 
Reaalkooli puhvetis.

Kas tegu on mingisuguse 
geneetilise eeldusega, et kaksikud 
on nutikamad kui teised?

Õpetaja Veskimetsa kommentaar: 
„Tegu on lihtsalt juhusega!“

KES ON KAKSIKUD TALLINNA 
REAALKOOLIS JA MIKS NEID 
NII PALJU ON?

Brita Kärt 
Vähejaus 134B

Birgit Saliste 
134B

Kelly ja Kertu Allikas: Erakogu Allikas: Erakogu

Allikas: Erakogu Allikas: Erakogu

Linda ja Hans
Allikas: Erakogu

Sander ja Hendrik Carita ja Chrisopher

Kaarel ja Mihkel
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Uue aasta saabumisega on spordisaalid 
rahvast täis ja on jäänud mulje, et paljud 
on käesoleval aastal sihiks seadnud 
tervislikuma elustiili. Grupisiseselt 
arutades jõudsime ise arvamusele, et uue 
aasta lubadused ei lähe enam inimestele 
korda, kuigi jõusaalid väidavad vastupidist. 
Tõe välja selgitamiseks käisime 12. jaanuari 
hommikul Tallinna kesklinna tänavatel 
ja küsisime tööle, kooli või muudele 
toimingutele kiirustanud inimestelt, kas 
nemad andsid endale algavaks aastaks 
lubadusi. Eesmärk oli küsitleda nii 
vanemaid pensionäre, keskealisi mehi 
ja naisi kui ka noori kooliõpilasi. Meil 
õnnestus vastus saada 25 inimeselt.

Küsitluse käigus selgus, et 68% vastanutest 
uusaastalubadusi ei anna. Enamik sellise 
arvamusega inimesi selgitasid, et need 
on mõttetud, jäävad tihti täitmata ning 
tekitavad liigset stressi. Mõned arvasid, et 
eesmärke saab endale ka jooksvalt seada 
ja selleks ei ole tingimata uut aastat vaja. 
Selliseid seisukohti jagasid nii noored kui 
ka vanemad vastajad.

2018. aastaks andis endale tõotuse 32% 
vastanutest. Nooremate seas oli kõige 
populaarsem lubadus hakata tervislikumalt 
toituma ja alustada trennis käimisega. 
Vanemad oma tervisliku eluviisi pärast 
ei muretsenud, nende lubadused kaasasid 
rohkem perega ajaveetmist ja lastelaste 
eest hoolitsemist.

Kõige meeldejäävamad lubadused:

» 21-aastane noormees tahab uuel aastal 
loobuda arvutimängudest.

Enda ümber vaadates näeb kivasid kõikjal. 
Kuigi kivid ei räägi, söö ega liigu nagu 11. 
klassi õpilased UT-d kirjutades, tunduvad 
need meist siiski päris palju erinevad. 
Siinkohal aga mõtle kastist välja ja saa 
teda, milline kivim sa oleksid, kui mingil 
põhjusel peaksid kiviks hakkama.

1. Sul on vaja välja mõelda vabandus 
koolist puudumiseks. See on:
a) magasin sisse
b) juuksuriaeg 
c) pidin auto alla jäänud kassi elustama

2. 5miinust:
     a) hea ainult plasma bängerina
     b) priima
     c) mina saan ainult 5 plusse

3. Mis on su lemmiktund?
a) muusika, sest vahel lastakse unelaulu, 
saab magada
b) kehaline, sest saab kossu mängida või 
kossu mängivaid inimesi vaadata
c) keemia, sest mõnusalt lihtsad tööd on

4. Tulemas on arvestuste nädal. Sina:
a) ei saa isegi aru, et arvestuste nädal on
b) nutan ja naeran
c) õpin, või vähemalt ütlen, et õpin

5. Söögivahetunnis on pikk järjekord. 
Sina:
a) ootan kannatlikult järjekorra lõpus. Toit 
pole naine, et eest ära jookseb
b) keegi mu paljudest sõpradest laseb ette
c) marsin juhtkonna juurde ja nõuan 
olukorra muutmist

6. Kui sa oleks Eesti president, siis sa 
oleks:
a) Konstantin Päts

b)  Toomas Hendrik Ilves
c)  Lennart Meri

7. Millega tuled kooli?
a) ühistranspordiga
b) autoga, mina küll bussis ei loksu
c) jala või rattaga, värske õhk soodustab 
ajutegevust

Mis juhtus 10C füüsika 2. kursusega? 
Mitme trammi alla on laboriprotokollid 
jäänud ja mitu tassitäit kuuma kohvi on 
pidanud praktikumid kannatama? Mitu 
korda on räbaldunud paberid pendeldanud 
õpetaja ja õpilaste vahel? Palju on 
kulunud punaseid pastakaid puudulike 
või vigaste vastuste märkimiseks, enne 
kui kauaoodatud “arvestatud” lehe serva 
ilmub? Reaali Poiss küsib füüsikaõpetaja 
Reivo Maasikult: Kuidas on 10C klassis 
38-st õpilasest 29-l täiendav õppetöö?

Maasik annab aru:

*Õpetaja siseneb õpetajate tuppa ja vaatab 
postkasti*

Mul on õpilased käinud,
aga mina neid ei näinud,
nägin ainult protokolle,
nüüd ma hüppan rõõmust lakke.

 
Aga, vot kus olid alles kollid!
Ei, ega õpilased polnud lollid,
õigeid tähti lihtsalt vähe,
tea, kas neil kõik ei jäänud pähe...

 
Kus viga näed laita,
seal võta punane pastakas kätte ja aita!

Joonin alla järeldused valed.
Joonin alla arvutused valed.
Joonin alla valemid valed.
Joonin alla vastused valed.

 
Oih, aga kuhu jäid kõik arvestatud A-d!
Kuidas nõnda kursuse tehtud saab?!
Pole hullu, parandad vead,
nipet-näpet siit ja sealt,
varsti ainult neljad-viied reas. 

Iris Tamsalu 135C
Carmen Kesküla 135C
Mari-Ann Kornak 135C
Regita Luukas 135C

Brita Kärt 
Vähejaus 134B

Birgit Saliste 
134B

Kõige rohkem a-sid: 
Sa oled paekivi. Nagu eestlaste rahvuskivile 
kohane, oled sa rahulik ja pigem tugev kui 
kiire tööinimene, kes ei vannu mitte millegi 
ees alla. Aastate jooksul oled settinud enda ja 
oma sõprade ellu tugevaks ehituskiviks, mis 
püsib sajandeid ja ei vea iial alt. Keegi võib 
öelda, et oled lihtsalt hall, kihiline ja matakas 
Põhja-Eesti pinnakiht, aga tegelikult oled 
igati ilus pankrannik kuskil Paldiskis. 

Kõige rohkem b-sid: 
Sa oled marmor. Olgu sa siis uhke põrand või 
meeldejääv hauakivi, on aru saada, et kõik ei 
saa sind endale lubada. Oled alati lihvitud 
ja särav, liiga ilus, et tõsi olla. Kunagi võisid 
sa ju olla lihtne lubjakivi, aga siis moondusid 
kuumaks ja sinust sai kaunis ja populaarne 
disainielement. Kuigi paljud vaatavad sellist 
edevust õela pilguga, siis oled suhteliselt tugev 
materjal ja ei pane seda tähele

Kõige rohkem c-sid: 
Sa oled graniit. Kõik tahavad olla sina või 
vähemalt hingata sinuga sama õhku. Kõike, 
mida sa teed, teed sa täiuslikult. Sinu puhul 
on juba kaugelt näha, et sinusse peavad küll 
kristallid tardunud olema, sest sellist sära 
ei saavuta igaüks. Selle tõttu saad just sina 
kõige auväärsemad ülesanded, näiteks tehakse 
sinust kujusid suurmeestele (ja -naistele). 
Oled soomlaste lemmik.

Reivo Maasik
Karmen Laur 135C

Tänavaküsitlus 
“Kas roheliste silmadega inimene saab 

fotosünteesida?”
Kuupäev: 12.01.2018
Asukoht: Vanalinn

Mida vastaksid Sina, kui Sinu käest 
küsitaks, mis on fotosüntees. Võtab kõhu 
alt õõnsaks vist küll. Mingi energia, mingi 
päike, mingi glükoos. Aga kuidas need 
omavahel täpselt ühendatud on? Nali. 
Arvatavasti Sa ikkagi tead. Kuid mis 
saab siis, kui teadusele lisatakse tsipake 
huumorit, ja loovust? 

Miks tuli meil mõte küsida sellist 
küsimust? Esiteks tahtsime teada, kas 
inimesed üldse teavad, mis asi see 
fotosüntees on. Püstitasime hüpoteesi, 

et enamik ei tea päris täpselt fotosünteesi 
kompositsiooni. Teiseks tahtsime näha, kas 
inimestel on huumorimeelt. Ja kolmandaks, 
tahtsime lihtsalt kõhutäie naerda saada.

Niisiis alustasime oma rännakuid 
Tallinna vanalinnas ja otsisime “ohvreid”. 
Küsitlesime mitmeid erinevaid inimesi 
ning saime ka rohkelt erinevaid vastuseid. 
Mõni šokeeris rohkem kui teine. 

Õnneks suutsid enamik vastanutest siiski 
seletada, mis fotosüntees on. Üllatavalt 
paljud aga tõepoolest ei teadnud, kas 
roheliste silmadega inimesed saavad 
fotosünteesida. Tihtiesinevad vastused 
olid: “Ma ei tea” ja “Ei oska öelda”. See 
üllatas meid väga. Tallinna Reaalkooli 
puhvetitädi arvas, et miks peaks tema 
fotosünteesima, kui tal on selleks toas 
taimed. Eks ka mõni mõistis nalja ja vaid 
naeris küsimuse üle. 

Meie lemmikvastuseks osutus ühe 
umbes 70-aastase mütsimüüja oma. Kui 
olime talle küsimuse esitanud, siis algul 
ta ei saanud täpselt aru, mis me temalt 
tahame. Kui me talle ära seletasime, mis 

fotosüntees on, siis ta vastas, et tal on 
rohelised silmad küll, aga fotosünteesi 
veel proovinud ei ole. Teiseks lemmikuks 
osutus ühe 30ndates eluaastates naise 
vaimuteravus. Meie küsime: ,,Ma vaatan 
Teil on rohelised silmad. Kas Te nendega 
ka fotosünteesite?” Selle peale kostab 
naisterahvas: ,,Keda?” Üks härra aga 
vastas meile, et see on küsimus, millega 
õhtul pubides nalja visata, mitte mida 
tänaval küsida. 

Võib öelda, et hüpotees, mille enne 
seiklust püstitasime, pidas üldiselt paika. 
Enamik inimesi teadsid, mis on fotosüntees, 
kuid mitte liiga hästi. Meid üllatas aga 
see, et paljudele oli võõras põhiteadmine, 
et fotosüntees toimub ainult taimedes või 
üksikutes algloomades, aga igal juhul mitte 
inimestes. Saime paraja portsu kentsakaid 
vastuseid. Kuid vähemalt oli meil endil, 
küsitlejatel, lõbus päev ning saime paar 
koomilist lugu, mida oma sõpradele õhtul 
pubis rääkida. 

» 66-aastane naine lubas oma lapselapsi 
toetada ja nende eest hoolitseda.

» 16-aastane alaealine noormees üritab 
vähem alkoholi tarvitada.

» Eakas mees käesolevaks aastaks lubadusi 
ei andnud, kuid eelneval aastal tõotas 
endale, et elab vähemalt  Eesti Vabariigi 
100. aastapäevani. 

Läbi viidud küsitlus kinnitas meie arvamust, 
et inimesed ei pea uusaastalubadusi väga 
oluliseks. Samas tõi see selgust küsimusele, 
miks on spordiklubid aasta alguses nii 
ülerahvastatud – kõige levinum lubadus 
on seotud enda vormi saamisega.

Karl Johan Herodes 135C
Karl-Robin Tiislär 135C
Helery Pikk 135C
Katrin Paju 135C
Linda-Terese Makk 135C

UUEL AASTAL UUE HOOGA! MÜSTEERIUM 
202-SMILLINE KIVIM SA 

OLED?

TEIL ON ROHELISED SILMAD? KAS TE 
NENDEGA KA FOTOSÜNTEESITE?
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Vana-aastaõhtu on käes – aeg riidesse 
panna, kõik hommikuni vastu pidamiseks 
vaja l ik kaasa pakk ida ning peole 
liikuda. Arvatavasti oled sa kuidagi 
nii viimased korrad uut aastat vastu 
võtnud. Et meenutada natuke, milline 
aastavahetus meie lapsepõlves oli, käisin 
pikapäevarühmaga sel le teema üle 
vestlemas.

1. Mis kellani te aastavahetusel üleval 
olite?

 „Poole neljani.”
„Kaheni.”
„Kümneni.”
„Kolmeni.”
„Kaheteistkümneni.”

2. Kas te tegite mõne uusaastalubaduse?
„Ei teinud, meil on reegel, et ei mingeid 
lubadusi.”

3. Mida te uue aasta juures kõige rohkem 
ootate?

„Enda sünnipäeva.”
„Teist klassi.”

„Õnne.”

4. Mis on teie lemmikosa aastavahetuse 
tähistamisest?

„Raketilaskmine.”
„Otepääl suusatamine.”
„Rannas päevitamine.”

5. Mis on tinavalamine? Kas tegite seda?
„Tinavalamine on see, et valad tina vette 
ja näed kuju ning vaatad internetist, kas 
see on kala vms. Jah.”

 „Valad tina kuhugi ja tuleb kuju. Ei.”
 „Valad tina korvi ja see kivistub. Ei.”

6. On teil perega mõni aastavahetuse-
traditsioon?

 „Ilutulestikulaskmine.”
 „Kui lund on, siis isa kaevab lume sisse 
tunnelid ja paneb sinna komme ning 
meie peame taskulampidega neid otsima.”

7. Mida uut te 2017. aastal õppisite?
„Õppisin tähestiku selgeks.”
„Kus koolisöökla asub.”
„Suure maja raamatukogu asukoha.”

8. Mis on teie lemmikmälestus eelmisest 
aastast?

 „See, kui ma Ameerikas käisin.”

iseloomu paremast küljest lahti rebiti, on 
Merkuuri siivutul kahjurõõmul varuks teile 
veel kannatusi. Ühel kosmiliselt ebaolulisel 
päeval avastate, et lisaks ühele parajale 
portsule edasilükatud kohustustele ja 
sakilise punase lakiga murdunud küünele 
on keegi teie taldrikule veeretanud hallitava 
pampersites moonisaia (sitapirukas reisib 
nagu rändkarikas). Kust ta tuli? Pole õrna 
aimugi, aga paistab, et plaanis oli kauaks 
jääda, sest (oo, Pluuto halastus) kaasa 
pandi aasta varu mähkmeid. Hoidke 
Kõva! Ja ärge see aasta veel benji-hüpet 
listist maha kriipsuta.

VÄHK 21. juuni–22. juuli
Põnnikell-Põnnikell. Aeg inimesi oma 
elust kärpida. Šnik-Šnak. Emotsionaalne 
juice cleanse on kõik mis seisab su 
hapukapsapudru elu ja inspireerivate 
instagram’ i tsitaatide vahel. Mürgised 
inimesed on lahti saamiseks. Neptuuni 
erakordselt kõrge olek garanteerib teile 
numbri 2018 sees ülimat akademilist 
arenguruumi pea igas võimalikus aines. 
Ärge laske sellel end liigselt raputada. 
Meie Reaali Poisi toimetusega lubame 
teil endale lubada ühe iirisesõõriku, sest 
ka kõige rangema dieedi keskel leidub 
patupäevi. Juhuslik soovitus vähile oleks 
alustada kogu igast neljandast kohvitopsist, 
mida kasutate.

LÕVI 23. juuli–22. august
Vaatamata sellele, et jõulud läbi on 
saanud, leiate endas uut motivatsiooni 
kooliskäimiseks uue silmarõõmu tõttu. 
Kuigi unistamine annab jõudu, katsuge 
reaalsusest rohkem kinni hoida. Meduusi 
eluviis ei tasu ennast ära organismidel, 
kelle kehas on vähem kui 90 protsenti 
vett.  Uue aasta resolutsiooniks peaks 
olema enama enesekindluse leidmine, 
sest muidu võite jääda ilma erilistest 
meeliülendavatest kogemustest. Ühel 
päeval olete garanteeritud kahetsema, et 
ei lugenud laval koos Katy Perryga inglise 
keeles ette eesti rahvustoite ja näinud, 
kuidas ta tülgastuses salaja vannub seda 
riiki mitte kunagi külastada.

JÄÄR 21. mär ts–20. aprill
2018 on aasta kus Jäär jätkab just nagu 
varem. Marsi jonnakus ja põikpäisus 
a n n a v a d  t e i l e  t e nd e t s i  s a t t ud a 
ebasoodsatesse olukordadesse, kuid sellest 
ei tohi heituda. Nimelt just otsekoheste 
emotsioonide tõttu tormavad seda 
tähemärki kandvad inimesed läbi elu 
nagu särisevad tuleleegid, läbides aasta 
ulja ning enesekindlana. NB! tähtede 
seis lubab teie UT õnnestumist. Pisemate 
äparduste puhul sobib hästi argument 

“mina olin paugu otsas, kui puu käis”. Et 
Jäärad liiga ennasttäis ei läheks, tuletame 
meelde, et liigne kohukeste söömine 
võib muuta teie füüsilise seisundi mataka 
maahane sarnaseks.

SÕNN  21. aprill–20. mai
2017 oli raske, kuid nüüd on kätte jõudnud 
Sõnnide aasta. Kogu hõbepaberisse 
mätsitud sõnnikupirukas, mida eelmisel 
aastal küpsetatud sai, on lõpuks ületanud 
oma “kõlblik kuni”. On aeg hakata uut 
tainast veeretama, sest võib juhtuda, et 
leiate lõpuks oma sisemise Gordon Ramsay. 
Cassiopeia hele hurm on toomas ka 
armastuse õhkõrna ohet Sõnni südameile. 
Olge mureta, südame murdumise korral 
on kaks meest, kellele sellegipoolest alati 
(aga eriti esmapäeviti) loota võite ja nad 
reageerivad nimedele “Ben” ja “Jerry”.

K AKSIKUD 21. mai–20. juuni
Vaatamata sellele, et teid juba sünnil oma 

NEITSI 23.august - 22.september
Sel aastal leiate endas spirituaalse rahu. Te 
otsustate keskkonnakaitse kasuks ja lõpuks 
saab teoks ammu tagaigatsetud Reaalkooli 
oma Greenpeace’i haru: “Rohelise käitumise 
komitee”. Väheste mõttekaaslaste 
leidmisel laskute Saturni ekstreemsuse 
pöör isesse – hakkate korra ldama 
koolikottidest taara läbiotsimisi, kuulama 
läbi keskkonnasõbralikkust mittesoosiva 
käitumisega õpilasi. Proovige kätt 
fotograafias. Vahel võib tunduda justkui 
oleks teid blenderist läbi pandud – siis 
tuleb teil lihtsalt meeles pidada, et ka kõige 
läbiblenderdatumat möksi on võimalik 
kannu põhjast kätte saada – kas siis kõrre 
või öko kartulikrõpsudega.

K AALUD 23. september–22. 
oktoober
K a a lu d e s  on  s e e  a a s t a  k õ v a s t i 
mässumeelsust ning pealehakkamist teha 
kõike risti vastupidi instruktsioonidele. 
Üldiselt meeldivatena oskavad Kaalud 
väga hästi mossitada ning naudivad ägedat 
vaidlust kogu südamest, väites ise, et 
vihkavad konflikte. Vaadake ette, rahutu 
aasta utsitab teid ka juba tillukese lahkheli 
puhul kangekaelselt oma joru ajama. Sel 
puhul võib juhtuda, et võidu nimel ajate 
te paremasse jalga vasakule mõeldud 
ketsi. Hoiduge liigsest mõtlemisest, et 
oma spirituaalne tasakaal balansis hoida. 
Hea uudis – võib juhtuda, et see aasta saab 
teil aga mõni otsus ka päriselt langetatud. 

SKORPION 23. oktoober–21. 
november
Antud aastal lööb Skorpionites välja 
nende erakordne hellus, mis tavaliselt 
hoopis teistele veemärkidele omane on. 
See tähendab, et tulekul on muutused, 
võibolla avastate oma sisemise mina 
juures see aasta midagi hoopis ootamatut, 
täpsemalt öeldes teistpidist. Jätkata tuleks 
tavapärase enesekindlusega, kuid vahest 
peaksite veidi vähem tõmblema ja tantsima 
ning Enne Mõtlema, Siis Ütlema. Teid 
ootab ees uus huvitav tööpakkumine. 
Pidage meeles, et võite alati toetuda oma 
sõpradele, kuid sõbrad - Skorpionist võib 
see aasta saada nii pühak kui ka patustaja. 

Vaadake ette, sest kes teab, millega need 
sarvilised siinpool saatana kuningriiki 
tegelikult tegelevad. 

AMBUR 22. november–21. 
detsember
Jupiteri kaitse all särab Ambur oma 
värskendava huumori ja otsekoheste 
kommentaaridega. Ehk oleks mõistlik 
kiire galopp kerge sörgi peale aeglustada? 
Päris lonkima ei maksa samuti  jääda, 
püsige valvas. Töö tegemisel on tunda palju 
vähem pinget ning romantiliselt jõuab 
(loodetavasti) selgus majja, lantida tuleks 
teistes koolides. Kui tähelepanelikult 
kuulata, võib Amburi kõnes kogu vadina 
kōrval harva ka veidi kullaterakesi leida, 
kuid neid ootama jääda pole samuti 
mõtet. See aasta saab teie enimkasutatud 
põhjenduseks force major.

K ALJUKITS 22. detsember–19. 
jaanuar
Saturni juhitud mägironijat ümbritseb 
mõnus ja samas tõsine aura. Tal on 
raudne siht ja ohtlikud sarved. Teie elus 

 „Kui mu peretuttav muusikakooliõpetajaks 
ha k k as  õppima n ing mind enda 
katsejäneseks võttis.”

 „Ujumisvõist lusel kolmanda koha 
saavutamine.”

 „Läksin uuesti korvpallitrenni.”

9. On teil mõnda nõuannet vanematele 
inimestele 2018. aastaks?

 „Ei ole, kõike tehakse väga hästi.”
„Ostke lastele jäätist!”
„Mitte riielda nii palju.”

10. Mida te teistele uueks aastaks soovida 
tahate?

„Et kõik saaksid hästi vanaks ja toredasti 
elada.”

„Et nad saaksid palju uusi sõpru.”

pole kunagi olnud aega, mil suudaksite 
igasugust kelbast taluda nõnda palju kui 
tänavu. Neptuuni rahumeelsus kutsub teis 
esile uskumatut kannatust, mis ka ema 
Theresa häbisse jätaks. Kõiksugu snoobe 
ei ole aga kasulik ligi lasta. Kes teab, 
ehk soovitavad teilgi veganiks hakata? 
Võibolla pole te veel saialiste pitaleib 
aga saturnlase kaine mõistus on väga 
tugev juustunaan kindlalt. Orkestriga 
armuvahekorda langeda on ju niisama 
kerge kui kurameerida teise viiuliga, kuid 
kaljukitse plii on sitke metall ning tema süsi 
põleb visa ja kustumatu leegiga. Kui aga 
küsite oma tuleviku plaanide õnnestumise 
kohta, siis tsiteerides Shakespeare’i, vastab 
kosmos teile “ jah!”

VEEVALAJA 20. jaanuar–18.veebruar
Vaadake tõele näkku, teil ei õnnestu 
muuta jaanimardikat teoks ega tigu 
jaanimardikaks. Samuti ei saa te leopardi 
kehalt kõrvaldada täppe, kuid te saate 
oma jaanimardikana hüplevat ja veiklevat 
mõistust teistele demonstreerida, pannes 
nad täielikult hämmelduma. Vähese 

spreivärv iga võib hobusest midagi 
zebralaadset saada. Soovitame panna 
kaminasimsile seisma vanaema pildi. See 
aasta toob ka nõnda palju kutsikalikke 
armumisi, et teil tekib mulje, nagu elaksite 
tunnetest nõretavas koerakuudis. Vaheldus 
on ju hea, aga ärge ameerika-tunnete-
mägedel pead kaotage.

K ALAD 19. veebruar–20. mär ts
Kiired muutused, kiired otsused, kiired 
pril l id. Aasta 2018 on võtnud oma 
isiklikuks missiooniks võistelda jõuluvana 
saaniga – mis on ju ometi võimatu, ärge 
seda unustage. Nii võite veel käia (gasp) 
uperkuuti või oma peatuse maha magada. 
Sõna otseseimas mõttes. Mõnikord ei tee 
paha äratuskell snooze nupu peale seisma 
panna ja aeg enese jaoks maha võtta. 
Veenuse kompulsiivsus on muutnud teid 
perfektsionistiks. Küsige aga ükskõik 
milliselt kõrvalseisjalt ja nad ütlevad teile, 
et olete nauditav ka just sellisena nagu 
olete. Püüdke unustada edevust, isegi, 
kui on selgunud, et Zack Efron on turul 
naiseotsinguks.

Hanna Kristina 
Käerdi 135A

Kelly Heleen 
Kaldra 135C

VÄIKESTE UUS AASTA
Tom Enriko Kelt 135B

HOROSKOOP: MIDA TOOB 
AASTA 2018?
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T A G A K Ü L G

ÜTLUSED PA L JU
Õ NNE !

Aile Poll  14.02
Inga Petuhhov 02.02
Madis Olspert  26.02
Marge Kanne  24.02
Thea Turulinn  10.02

○ Pe at oim e t u s
Mirel Mesila 133C
Kirke Kaur 135B
Karmen Laur 135C

○ K u jun du s
Joosep Viik vil!132
Susanna Mett 134A

○ K ül jen du s
Susanna Mett 134A

○ Toim e t u s
René Piik 134A
Erko Olumets 134A
Brita Kärt Vähejaus 134B
Hanna Eliis Talving 134B
Birgit Saliste 134B
Iris Luik 134C
Kristofer Mäeots 134C
Kristjan Baikov 134C
Liis Liivand 135A
Hanna Kristina Käerdi 135A
Kelly Heleen Kaldra 135C

○ Ke ele t oim e t u s
Tarmo Pungas 134A
Margareta Päts 135B

○ Toim e t u s e  n õu an d ja
Kaia Kivitoa
Mirja Särg

○ Ait äh

○ K ar ik at uur
suema

○ K a an e f o t o
Anette Kuuseorg 133B

○ L ehe  nr
151

Reivo Maasik, Piret Otsa, 
Madis Somelar, Tom Enriko 
Kelt 135B, Iris Tamsalu 135C, 
Carmen Kesküla 135C, Mari-Ann 
Kornak 135C, Regita Luukas 
135C, Henrik-Mikael Toiviainen 
133C, Karl Johan Herodes 135C, 
Karl-Robin Tiislär 135C, Helery 
Pikk 135C, Katrin Paju 135C, 
Linda-Terese Makk 135C

Reaali Poiss himustab õpetajate 
ütlusi. Palun tooge kõik vähegi 
vaimukad sõna- 
võtud meie 4. 
korruse postkasti 
või kir jutage siia:

M. Saar: “Otsige oma v i ldikad ja 
rasvakriidid välja ja hakkame joonistama.”

M. Saar: “Kummale poole see reaktsioon 
kulgeb? Solarise poole või... mis seal teisel 
pool on?”

M. Saar: “Kui te ära minestate, siis 
a s t uge  s i i t  l äbi  ja  anna me te i le 
ammoniaakhüdraati.”
M. Somelar (räägib koopamaalingutest): 

”See, mida me survepesuriga sealt seinalt 
maha peseme, ei ole ei koobas ega maaling, 
ei ole meie Lembitu *muheleb*.”

M. Somelar: “Ma olen Eestist ära, lähen 
Hollandisse taimekasvatuskonverentsile.”

Õpilane: “Ma tahan targaks saada.”
M. Somelar: “Sa oled õigel teel, aga tee on 
pikk. Siit Rooma. Sina oled alles Pärnu 
maanteel.”
Õpilane: “Tallinnast väljasõidu juures?”
Somelar: “No ma nii tagasihoidlik ei 
tahtnud olla.”

*Hiljem teine õpilane vastab õigesti*
Somelar: “Näed, sina oled juba Tallinnast 
väljas, tubli!”

K. Koit: “Meie maja füüsikud on ka öelnud, 
et kogu füüsika on mütoloogia.”

K. Koit (kannab kaelas pentagrammi): 
“Tavaliselt põhikool on väga pettunud, 
kui ma ütlen, et ma ei ole satanist, et ma 
ei tee siin hämaraid tegusid. Hämaraid 
tegusid teen ma ainult teie kirjanditega.”

V. Raja: “Kasutegur on nagu kohvimasinal, 
enamik aega vaatab lage ja... “

V. Raja (õpilane hilineb, Raja ei pööra 
isegi ukse poole): “Tere, Joonas!”

V. Raja (korvpallurile): “Sa proovi seda 
palli peaga vähem mängida, siis lähevad 
tööd ka paremini.”

A. Talts: “Algebra ajabki kõiki iiveldama, 
aga see on kõikidel katsetel ja eksamitel.”

P. Karu: “Kaks inimest noogutavad, 
järelikult on kontakt loodud.”

P. Karu: “Aa, teil ei ole keemiat? Sellepärast 
te elategi paremini kui see a klass.”

P. Karu: “Elate Hawaiil või Islandil ja 
järsku tagaaias hakkab laava voolama.”

R. Maasik (taob vastu pulka, mille küljes 
on õun): “Miks õun ülespoole läheb?”

Õpilane: “Te olete võlur!”
R. Maasik: “Tegelikult olen ma Newtoni 
kaitseingel, talle kukkus õun pähe, ma 
taon puu otsa tagasi.”


