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ELU TUMEDAMAD KÜLJED: REAALIKA KARMID 
LÄBIELAMISED VABADUSSÕJAS

Suure l  osa l  r ahvast  j a  enamikul 
maailmasõjast tulnud sõdureil puudus usk 
vabadusvõitluse mõttekusse ja iseseisvuse 
säilitamise võimalusse. Võitlusmoraal 
oli madal ja mehi nappis. Sellised olud 
kannustasid 1918. aasta detsembris sõjaväe 
juhtkonda astuma kiireid ja otsustavaid 
samme, täiendamaks rindeväeosade ja 
eriti soomusrongide meeskondi. 

Eelkõige Tallinna julgeoleku tagamiseks 
otsustas peaminister Konstantin Päts 
pealinna õppuritest moodustada umbes 
roodusuuruse lahinguvõimelise ja ustava 
võitlusüksuse.
Ilmar Raamot, tolleaegne Reaalkooli 
õpilane, meenutab: “6. detsembril suleti 
Tallinna koolid ning keskkoolide vanemate 
klasside õpilased kasarmeeriti Narva 
maanteel nr 6 asuva Beljajeva nimelise 
vene gümnaasiumi ruumidesse, kus neist 
moodustati eriüksus: Tallinna Kooliõpilaste 
rood.”

Eesti Rahvaväe ülemjuhataja Johan 
Laidoner, kapten Peeter Kann ning 
soomusrongide ja mereväe eest vastutav 
mereväekapten Johan Pitka läksid 14. 
detsembril Patarei kasarmuisse majutatud 
Tagavarapolku, kus 2500 mehest nõustusid 

vabatahtlikuna rindele minema vaid mõned 
mehed. 

Järgmiseks suundus kolmik Beljajeva 
gümnaas iumis  asuvasse  Tal l inna 
Kooliõpilaste roodu. Seal näitasid pealinna 
õppurid üles suurt isamaalist vaimustust. 
Kahesajast poisist pani end kohe kirja 125 
koolipoissi. Nende vabatahtlike seas oli 
12 Tallinna Reaalkooli õpilast, kes läksid 
soomusrongile number kaks.

Noorte soomusronglaste esimesed muljed 
oma uuest “kodust” pärinevad Raamotilt: 

“Vagunisse ronides kujutasin endale 
ette, et see on mingil määral seestpoolt 
vooderdatud, kuid meie uus elukoht oli 
tavaline puuistmetega vene kolmanda klassi 
reisijatevagun,” meenutab Ilmar. 

Ilmari sõnul polnud olukord sugugi 
kiita. Püssikuulide eest varjumiseks 
olid tarvitusele võetud isegi omad nipid. 

“Osa neist vagunitest oli “soomustatud” 
kahekordsete seinte vahele asetatud 
lahtise liivaga või seinte äärde asetatud 
liivakottidega, seda kaitseks püssikuulide 
või isegi mürsukildude vastu.”

I lmar Raamoti ja teiste realistide 
sõjatee soomusrongil number 2 algas 28. 
detsembril Tapa vallutamise katsega, mis 
aga ebaõnnestus. Tõelised tuleristsed saadi 
samal päeval Anna mõisa all: “Asusime 
ahelikku. Koolipoiste juhiks vasakul tiival 
oli ette nähtud Tallinna Peetri Reaalkooli 
vilistlane leitnant Edvin Reinvaldt,” 
meenutab Ilmar. 

“Olime leitnant Truutsiga just aheliku 
järele jõudmas, kui Truutsi küljes midagi 
lõhkes. Surm oli silmapilkne ja seega sai 
Truuts esimeseks soomusrong number 2 
Vabadussõjas langenud ohvitseriks,” lisab 
mees.

“Tuli käsk metsa äärde taganeda. Olin 
kuulnud, et lahingus edasi tormata on 
palju julgem tunne, kui kaotatud lahingust 
välja taganeda. See karikas tuli meil juba 
esimeses lahingus põhjani tühjendada. 
Selle-eest aga vabadussõjas viimast korda,” 
sõnas Ilmar.

Ilmar Raamoti sulest on ilmunud teos mehe 
läbielamistest vabadussõjas ja soomusrongil 
number kaks. Lisaks on teose ainetel 
kirjeldatud seriaalis “Tuulepealne maa” 
kooli- ja vabadussõja episoode.

Eesti iseseisvuse eest võitlesid ka 
baltisakslased. Balti pataljoni 1350 mehest 
võitles sõjas 91 Reaalkooli vilistlast. Selles 
väeüksuses langes kõigest tosin päeva peale 
Triegeli surma teine õppursõdurist realist 
21. detsembril Simuna-Väike-Maarja 
kaitseliinil. 

See oli realist Gunnar Dobka. Noor poiss 
oli astunud baltisakslaste vabatahtlikkusse 
üksusesse: Balti pataljoni. Gunnar oli 
pataljoni esimene langenu. Kuna Gunnar 
maeti Kopli surnuaeda, mis tasandati 
Nõukogude ajal, ei tea kool täna tema 
haua asukohta.

Harald Triegeli kohta loe lk 8

HEIHOPSTI, REAALIKAD!

Detsembrikuu on aeg, mil tuleb nautida imelisi luuletusi. Kuid seekord, et 
seda teha, tuleb sooritada pisikene eeltöö. Esimesel kolmel, kellel õnnestub see 
meistriteos dešifreerida, on võimalus saada magus kingitus!

–S. Mett (134. lend)

Soovin kõigile imelisi pühi ja parimat uut aastat!
PS! Luuletus saatke meilile sofia.markson@real.edu.ee

- Sofia Markson
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Erko Olumets
134A

ARMAS KOOLIPERE!

No näed siis, meil sajabki lund, kuid 
see sulab ära, siis jälgi ei näe – päris 
päevakohased sõnad Mari Jürjensilt, kas 
pole. Lumega pole meid ka see aasta 
õnnistatud, aga ega seepärast jõuluaeg 
seisma jää, tuleb leppida sellega, mis on. 
Käes on jõulukuu – parim aastaaeg. Soojuse, 
läheduse, kokkuhoidmise aastaaeg. Mina 
mõtlen jõulude peale iga aasta täiesti 
erinevat moodi. Mul ei ole tekkinud 
arusaam vaid sellest, et kingid polegi nii 
olulised, vaid ka sellest, et jõulud ongi 
sümbol igapäevaasjade väärtustamiseks. 
See hetk, kui ma istun terve oma perega 
jõululaua ümber, saan ma aru, kui palju 
mul päriselt vedanud on. Mul on siiras 
rõõm näha, et ka teie, reaalikad, tulete kooli 
peal vastu rõõmsamate ja sõbralikumate 
nägudega, mis siis, et detsember on peale 
jõuluaja ka üks kiirematest kuudest aastas. 
On ju arvestustenädal selja taga, samuti 
saavad kohe-kohe tehtud veel viimased 
kontrolltööd, mida õpetajad viimastel 
minutitel meie ajakavadesse pressinud 
on. Aga kerge ja hea olla on ikkagi, ühe 
aasta oleme taas kord seljatanud ning uus 
värvikam on kohe meie ees. Ma tunnen 
seda ka enda sõprade hulgas, et üksteisest 
hoolitakse rohkem, oma sõpru ja pere 
hinnatakse rohkem. Mitte et seda ei peaks 
kogu aeg tegema, aga vähemalt on jõulud 
üks aeg, kui see paljudele meelde tuleb. See 
on kindlasti parem kui üldse mitte kunagi. 
Vaadake enda ümber ringi, tehke heategusid 
ja tehke neid südamest, sest uskuge või 
mitte, aga see tuleb päris kindlasti teieni 
ringiga tagasi.

Ilusaid pühi!

-Margareta

Karikatuur: Linda Marie Zimmer 137A
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MILLINE JÕULUMUUSIKA REAALIKATELE MEELDIB 
JA MILLAL VÕIB SEDA KUULAMA HAKATA?

Poodides, raadios ja ka muusikatunnis on 
üha rohkem kuulda jõulumuusikat, mis 
suuremale osale pole enam vastukarva, 
sest käes on ju detsember. Mis puutub aga 
jõululaulude kuulamisse enne “ametlikku” 
jõuluperioodi, on moraalne dilemma, mis 
puudutab igaüht meist. Alati on neid, keda 
ei huvita päev, kuu ega isegi aastaaeg – kui 
tuju tuleb, peab kuulama, ja alati on ka 
neid, kelle jaoks detsember on püha ning 
igasugune muusika, mis on enne seda, ei 
tohiks sisaldada ühtegi jõuluteemalist sõna 
ega viisijupikest. Kuidas aga jagunevad 
erinevad arvamused reaalikate seas?

Seekord vastas küsimusele 358 õpilast 
ning põhikool ja gümnaasium jagunes 
täpselt pooleks – vastanutest 179 olid 
põhikooli õpilased ja 179 olid gümnasistid. 
Kõige populaarsem vastusevariant oli 136 
häälega (38%) “detsember on ainuõige 
kuu, millal võib jõulumuusikat kuulata”, 
mis ei olegi väga suur üllatus, kuid 
hõbemedali kandidaat ehk “kunagi pole 
liiga vara, kasvõi suvel” läks täiesti teise 
äärmusesse ja võttis 98 häält (27,4%). Kõige 
ebapopulaarsemaks osutus vastus, mis väitis, 
et enne oktoobrikuud ei tohiks kuskilt 

jõulumuusikat kuulda olla, mis võlus ainult 
3,9% ehk 14 õpilast. Isegi rohkem oli neid, 
kes on täiesti jõulumuusika vastu ja vastasid, 
et sellist muusikat ei tohiks üldse kuulata, 
nende 23 inimese jaoks võib jõuluaeg küll 
üsna talumatu olla. Üldiselt saame järeldada, 
et kui me hakkaksime novembris jõululaule 
kuulama, ei punniks sellele vastu 55,6% 
reaalikatest, mis tähendab häälteenamust 
ja võitu ka riigikogus.

Lemmiklauludest rääkides mainiti kõige 
rohkem aegumatuid klassikuid, mida on 
juba aastaid kuulatud. Selliste laulude hulka 
lähevad muidugi “Last Christmas”, “White 
Christmas”, “Rudolph the Red-Nosed 
Reindeer”, “All I Want For Christmas Is 
You” ja neid võikski loetlema jääda, aga 

ma usun, et kõik saavad aru, millest jutt 
käib. Eestikeelsest loomingust osutus 
lemmikuteks “Talve võlumaa”, “Oh, 
kuusepuu” ja “Püha öö” ning paar korda 
mainiti ka vene- ja prantsuskeelseid laule. 
Samuti oli ka neid, kelle jaoks jõululaul ei 
pea olema tingimata jõuludega seotud, olgu 
selleks siis “Despacito”, erinevad 5miinuse 
laulud või “Ämmamoorimaja” – valik oli 
väga kirju ja kõigi lemmiklaule ei jõuaks 
siinkohal välja tuua.

Loodame, et järgnevad nädalad on täis 
parimat jõulumuusikat ja palju piparkooke. 
Suur-suur aitäh, et leidsite aja vastamiseks, 
ja järgmine küsimus tuleb juba jaanuaris. 
Mõnusaid jõule ja ilusat kaua oodatud 
vaheaega!

RINDELE-RINDELE, POISID! NELI REAALIKAT JA 
ARMASTATUD ÕPETAJA ANDSID EESTI EEST ELU

 Tallinna Reaalkool tähistas 2018. aasta 28. 
novembrit gümnaasiumi ühisreisiga Narva. 
Varahommikul kogunesime Poisi juures ja 
mälestasime meie kooli langenuid. 

Et miks seda tegime? Nimelt olid reaalikad 
esimeste seas, kes läksid rindele Eesti 
vabadust hoidma. Selle vabaduse eest 
andsid kahjuks oma elu neli realisti ja 
võimlemisõpetaja Anton Õunapuu.

 Natuke tausta ka. On 28. novembri 
varahommik. Narva linnas pauguvad 
Punaarmee suurtükkide lastud mürsud. 
Kõik kohad on tossu täis. Inimesed on 
paanikas. Muutus palju, miski polnud 
enam endine. Nii algas juba natukene 
rohkem kui sada aastat tagasi Eesti riigi 
ajaloo tähtsaim sõda: vabadussõda. 1918. 
aastal alguse saanud ja ligi poolteist aastat 
väldanud vabadussõda lõppes eestlaste 
jaoks võidukalt.

 Narvas uudistasime vabadussõjaga 
seotud paiku nagu Joala väli, kus toimus 
sõja üks esimesi lahinguid. Vaatasime 
ka Kreenholmi manufaktuuri hooneid, 
nautisime 5-kroonise vaadet ja jalutasime 
Põhjasõja-aegsetel muldkindlustustel. 
Keskpäeva paiku kuulasime pidulikul 
mälestusüritusel president Kaljulaidi 
kiiduväärt kõnet ja mälestasime langenud 
sõdureid ja õppursõdureid. 

    Mälestusteenistusele järgnes sõdurisupp 
ja sisutihe loeng Tartu Ülikooli Narva 
kolledžis, kus kuulasime ettekandeid 
erinevatel Narva linna ja vabadussõjaga 
seotud teemadel. Näiteks Kristina Kallas 
rääkis Narva linnast ja selle elanikest, andes 
huvitava ülevaate Eesti piirilinna elust ja 
olust. Ago Pajur jutustas meile 1918. aasta 
sündmustest ja andis suurepärase ülevaate 
sõjakulust. Veel kõnelesid Peeter Kaasik, 
Merike Jürjo ja Arno Kruusmann.

 Loeng lõppenud, suundusime tagasi 
Tallinnasse. Nii sõit Narva kui ka reis 
pealinna möödus tiheda ajaloo programmi 
taustal. Oluline hetk Eesti ajaloos sai 
mälestatud väärikalt ja meeleolukalt.

TUNNIKONTROLL | Kas arvad, et 
tead Narvast ja vabadussõjast piisavalt?

 1. Nimeta vabadussõjas langenud reaalikad. 
Kus ja millal nad langesid?
2. Mitu reaalikat sõdis vabadussõjas?
3. Millal sõlmiti Tartu rahuleping (aasta, 
kuupäev). Kes olid delegatsioonide juhid 
(Eesti, Vene)? a) Konstatin Päts, b) Adolf 
Joffe, c) Konstatin Konik, d) Juhan Kukk, 
e) Jaan Poska, f ) Jaan Tõnisson
4. Mitu elanikku elab Narvas tänapäeval?
5. Mitu protsenti Narva elanikkonnast on 
rahvuselt eestlased?
6. Teatavasti asub Narvas suur ja uhke 
kivilinnus. Mis aastal ja kelle poolt linnus 
rajati?

Heleen Ojasalu 136A
Siret Siim 135C

Gregor Pihlak 135B

1. Harald Triegel (Järve mõis, 8. detsembril), Gunnar Dobka (Avanduse lähistel, 21. detsembril), Artur Sisask (Orava, 19. märtsil), Eugen Seeberg (Mõniste mõisas, 
24. aprill) ja Anton Õunapuu (Setumaal, 2. aprillil) 2. Umbes 100 3. 1920, 2. veebruar. Adolf Joffe ja Jaan Poska 4. 57 130 5. umbes 4% 6. 1256. aastal taanlaste poolt.

VAJAD MUUTUSI, AGA TÄNA EI VIITSI ALUSTADA? 
TEE SEDA UUEST AASTAST

Uusaastalubadused on klišee. Jah, kõik 
teavad seda. Samas on uue aasta tulek 
hea võimalus alustada mingis mõttes 
puhtalt lehelt. Kuna sinna on natuke aega, 
siis ei tundu uute ja heade harjumuste 
juurutamine niivõrd hirmus. Saad veel paar 
nädalat ennast koguda ja siis alustada uue 
hooga. Proovi, see on värskendav.

Ole aktiivsem, aga tee seda, mis huvitab. 
Aktiive eluviis ei tähenda, et käid viis 
korda nädalas trennis nii, et süda peksab 
ja higipull on otsa ees. Kaugeltki mitte. 
Mõtle, mis sulle meeldib ja tee seda. Äkki 
tead seda tunnet, kui oled päevläbi voodis 
vedelenud ja pärast on nii raske püsti saada. 
Täpselt samamoodi on pisut vaeva nõudev 
end alguses liikuma saada. Kui aga hoog 

juba sees on, siis tuhised palju kiiremini 
oma eesmärkide suunas.

Vähem sotsiaalmeediat, rohkem suhtlust. 
Ära näpi oma telefoni nii palju. Vaata 
kooli koridoris pisut ringi ja proovi kokku 
lugeda, mitu inimest vahib tuima näoga 
telefoniekraani selle asemel, et võiks 
suhelda. Jah, kahtlemata loeb neist mõni 
uudiseid või teadusartiklit, aga kindlasti 
mitte kõik. Suhtle rohkem, see teeb head 
sulle. Kui sõidad bussiga, vaata aknast välja, 
vaata maju, loodust, mõtle omi mõtteid.

Tee oma sõpradega plaane. Kindlasti on 
kõigil kiire, aga selleks, et kokku saada ja 
teineteise seltsis meeleolukalt aega veeta, 
ongi hea teha plaane. Leppige kokku, et 
saate korra nädalas või vähemalt korra paari 
nädala jooksul kokku ja teete filmiõhtu. 
See ei huvita? Äkki pakub siis miski muu 

huvi. Tehke kas või raamatuklubi või 
kudumisring. Peaasi, et suhtlete ja omavahel 
tore on.

Söö rohkem köögivilju. Võib-olla juba 
söödki ja sind ei tasu sel teemal noomida. 
Vahest meeldib sulle aga ainult liha ja kartulit 
näost sisse ajada. Tegelikult kipub inimese 
toidulaud olema vaatamata külluslikele 
poelettidele siiski haletsusväärselt nigel. 
Kui mõtled, et juurikad pole maitsvad, siis 
eksid. Otsi internetist ajaviiteks põnevaid 
retsepte, mida juurikatest teha.

Õpi ütlema ei. Kui tunned, et sul on 
hetkel palju kohustusi ja uusi ei kannata 
juurde võtta, siis võid julgelt öelda ära. 
See ei tähenda, et oled paha inimene või 
enesekeskne. Tähtsam on see, et vaimne 
tervis püsiks korras.

Karl-Martin Idol vil!130A

Lumesõda                                                                                                                Allikas: Erakogu  

Reaalikad Narvas                                                                                                                                                        Allikas: Erakogu
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Maar ja Kell:  vaatamata 
šokeerivale köögipoolele 
ja pikale tööprotsessile olin 
hiljem uhke, et sain perele 
ise tehtud sülti pakkuda

JÕULUERI | ÕPETAJAD MEENUTAVAD VÄRVIKAT 
JA MEELEOLUKAT JÕULUAEGA

Kas tead, kuidas möödus Kersti Veskimetsa 
jõuluaeg 1950ndatel või millised mälestused 
on Maarja Kellal süldi keetmisest? Reaali 
Poiss usutles mõnesid õpetajaid teemal, 
kuidas möödus nende jõuluaeg ja millised 
o n  a r m a s t a t u d 
koolmeistrite 
kirkaimad 
mälestused pühadest. 
Sa laduskat te  a l l 
võime paljastada, 
et eks need kõikse 
eredamad mälestused 
ikka lapsepõlvest ole.

1. Kui mõtled lapsepõlves veedetud 
jõuluajale, siis millised on kõige kirkamad 
mälestused?

Kersti Veskimets: Minu lapsepõlv oli 
50ndatel ja jõulud olid siis väga erilised, sest 
need olid keelatud. Loomulikult tähistati 
meie peres jõule väga väärikalt, kaunilt 
ehitud jõulukuusega ja rohke toiduga. 
Kui mõtlen tagasi sellele ajale, ei meenu 
sugugi niiväga kingitused, vaid just see, 
kui põnev oli välja võtta jõulukuuse 
ehted ja kuuske ehtima hakata. Ehted 
olid nii säravad! Sel ajal polnud ju veel 
plastikut leiutatud ja seega puudusid kirkalt 
värvilised mänguasjad. Päris mitmed selle 
aja ehetest on mul alles ja kaunistavad alati 
jõuluajal meie tuba.

Ege Viil: Enne jõule kindlasti kuuse koju 
toomine ja ehtimine. Igaõhtune sussi 
aknalauale panemine, et päkapikul oleks, 
kuhu head ja paremat panna. Jõuluootus...
Vee t s ime  pühad  enamas t i  koo s 
vanavanematega. Vanaema kattis rikkaliku 
jõululaua, tema valmistatud jõulutort viis 
keele alla. Põnevusega sai oodatud hetke, 
mil hakati kingitusi jagama. Jõuluvana käis 
meil vahel ka, kuid tekitas minus pisut 
kõhedust ja pean tunnistama, et salamisi 
lootsin, et kott on ukse taha või kuuse alla 
jäetud, nagu ka enamasti juhtus.
‘

Maarja Kell: Jõulude peale mõeldes 
meenuvad esimesena vanaema ja vanaisa 
maja Pärnus, kuhu kogu pere alati kogunes 
ja kuusk, mida ühiselt vanaaegsete ehetega 
kaunistasime. Pärnusse jõudes oli tunda, 

et vanavanemad olid meid väga oodanud: 
maja oli soe ja hubane, laud rikkalikult 
kaetud ning ettevalmistused jõuluõhtuks 
juba tehtud. Panime pidulikult riidesse, 
käisime kirikus, laulsime jõululaule, sõime 
ja jagasime kingitusi. Lapsepõlvest on 
meelde jäänud ka ühised jõuluõhtud. Kuna 

rahvast oli majas palju, 
magasid lapsed pika 
söögilaua all: nii oli 
eriti tore sugulastega 
koos magama jääda. 

Piret Karu: Minu 
varane lapsepõlv 
jäi 60ndate lõpu ja 
70ndadate alguse 

Mulgimaale. Elasime väga kaunis kohas: 
üle laia ürgoru oli kirik ja meie kodust 
kulges kirikutee mööda. See oli sügav 
nõukogude aeg ja tagantjärele oskan alles 
imestada, et seal Mulgimaa südames sõitis 
taludest rahvas saanidega jõulukirkusse ja 
kirik oli puupüsti rahvast täis.
Jõuluaeg jäi toona kooliaja sisse, sest 
vaheaeg algas alles aasta viimastel päevadel. 
Jõululaupäeva järgsel hommikul oli tavaline 
koolipäev. Meie klassi lapsed rääkisid, 
mis nad jõuluvanalt kingiks said. Üks 
klassivendadest sai jõuluvanalt vildid. 
Kui püüdsin olla ninatark ja teatasin, et 
jõuluvana pole olemas, sain oma õpetajalt 
leebe soovituse lubada teistel uskuda, mida 
soovivad.

Tiia Luuk: Minu lapsepõlve hetked on 
seotud ikka Hiiumaa ja Kärdlaga: seal 
elasid vanaema 
ja tädi. 
Kuna ma lasteaias 
ei käinud, siis olin 
peaaegu kogu 
aeg seal, ja kuna 
vanaema käis ikka 
jõululaupäeval 
kirikus, siis olin 
ka mina vahel temaga kaasas. Mis puutub 
aga jõuludesse, siis nendega seostuvad 
mulle lumi, kirikukellad ja Kärdla väikeste 
majade lummus.

Ene Saar: Minu lapsepõlve aeg on 
nõukogude aeg. Seega ei saa rääkida otseselt 
jõuludest, aga oma lood on meil kõigil ja 
polegi tähtis, et nad kandsid siis nime 

„näärid“. Minu onu elas maal ja nii käisime 

isa ja vennaga onu metsas kuuske otsimas. 
Hiljem käisime kuuseotsingul isaga, sest 
vend on minust oluliselt vanem. Kuusk 
oli meie kodus varakult ehk jõulude ajal 
ehtis see kindlasti tuba
Seda traditsiooni olen toonud ka oma 
perekonda ja väga olulisel kohal on lastega 
oma metsast jõulupuu otsimine. Tore, et 
seda naudivad nüüd juba ka lapselapsed.

 
2. Milline on kõige parem jõuludega 
seotud mälestus ja mis on see, mis tegi 
selle niivõrd eriliseks?

Kersti Veskimets: Jõulud olid alati väga 
erilised. Hakkasime vennaga neid juba 
kuu aega varem pingsalt ootama, ja mis 
seal salata, tema ettevõtmisel ka varakult 
kappides tuhnima. Alati oli ka eriline 
jõulukuuse otsimine metsast. Siis oli lumi 
maas ja pealegi väga paks, milles oli nii tore 
sumbata. Läksime tavaliselt kõik neljakesi 
ja vennaga oli meil siis ikka vaja üksteist 
kiusta, raputades puudelt lund teisele krae 
vahele. Ajad on muutunud. Siis ei tulnud 
kõne allagi, et võiks emale-isale midagi 
sellist teha.

Ege Viil:  Jõulud on pühad, mis mööduvad 
ikka koos perega ning see teebki selle aja 
nii soojaks ja eriliseks. Tore on lihtsalt koos 
istuda, mitte kuhugi kiirustada, sest olgem 
ausad, ega igapäevaelu juures selleks just 
üleliia aega ei ole.

Maarja Kell: Kõige erksamalt  on 
m e e l d e  j ä ä n u d 
jõuluettevalmistuste 
t e g e m i n e  k o o s 
vanaemaga, kelle jaoks 
oli peretraditsioonide 
edasikandmine väga 
oluline. Seega ühel 
aastal õpetas ta mulle, 
kuidas kodus ise sülti 

keeta. Kõigepealt käisime turul, ostsime 
seapea ja muu vajaliku ning seejärel asusime 
tööle. Vaatamata šokeerivale köögipoolele 
ja pikale tööprotsessile olin hiljem uhke, 
et sain perele ise tehtud sülti pakkuda. 
Eriliseks tegi selle mälestuse aga vanaemaga 
koos veedetud aeg.

Piret Karu: Minu laste üleskasvamine 
jäi juba sinna aega, kui jõulud muutusid 

aastavahetuse kõige suuremaks pühaks, 
kuid ei olnud nii kommertseerunud kui 
praegu. Palju tuli ise nappide vahenditega 
valmistada. 
Jõuluõhtust ehk meeldejäävamad olid 
ettevalmistused. Siis oli kombeks 
i s e  kuuseeh te id  me i s t e rdada  j a 
paberpäkapikkudega aknaid ehtida. 
Praegugi on meil veel mõned „reliikviad“ 
alles. Sel ajal tegime ka kodus verivorsti, 
mis on meeletult töömahukas protsess. 
Jõulud tegigi eriliseks asjade üheskoos 
tegemine ja koosolemine.

Tiia Luuk:  Parim mälestus on 1964. aastal 
jõulud, sest siis sain nuku, mida nii kangesti 
tahtsin, ja mäletan, et olid ka väga maitsvad 
šokolaadikommid, mida ema hoidis ja 
andis jaopärast.
Kooliajal olime küll jõulude ajal koolis, 
kui just polnud pühapäev. Meie peres oli 
aga ikka 
kas või kuuseoks kodus sel ajal – Tartus 
või Hiiumaal – ja kindlasti pidasime ka 
jõululõunat või -õhtut.

Ene Saar: Elasin väikelinnas, aga meil 
oli oma aed ja ümbruskonna lastega oma 
mängumaad. Kui olin viieaastane ning just 
õppinud lugema ja natuke ka kirjutama, 
joonistasin ja kirjutasin oma soovi: palun 
valgeid iluuiske.Minu üllatus oli suur, 
kui sellel aastal päkapikk mulle ka uisud 
tõi ja lisaks olid vanemad teinud mulle 
meie koduaeda isikliku liuvälja. Olin mitu 
nädalat olnud haige ja polnud õue pääsenud. 
Nii olid vanemad salaja saanud teha nii, et 
minu suur unistus sai mitmeti täidetud. 
Muu hulgas oli tore kutsuda sõpru oma 
liuväljale.

3. Kas meenub ka mõni eriti veider või 
märkimisväärne jõuluõhtu? Vahest 
meenub mõni meeleolukas seiklus?

Kersti Veskimets: Jah, alati meenub see jõul, 
mil ema oli otsustanud, et ei panegi kuusele 
eheteks 
muud, kui 
väikesed 
ilusad 
sibulõunad. 
Ema 
ehmatus oli 
olnud suur, kui jõulupüha hommikul leidis 
kuuselt kümneid hiiri, kes olid tulnud 
head kaupa nosima. Tuli laenata naabritelt 
kass. Teise jõulupüha hommikul võttis 
meid vastu diivanil liigsöömisest raugenud 
mõnulev kass ja põrandal ritta laotult 
seitse hiirt.

Ege Viil: Hetkel küll midagi taolist ei 
meenu. Teistmoodi jõulud veetsin kord 
Egiptuses: ehitud palmid, päkapikud 
rannas, jõulumuusika. Jõulutunnet sellest 
ei tekkinud, kuid ega see olnudki reisi 
eesmärk.

Piret Karu:  Märkimisväärsem kui 
jõuluõhtu on hoopis see, et meie suur pere 
saab alati kokku Tartus vanavanemate juures. 
Jõulupäev algab surnuaial käimisega, siis 
jõuluõhtusöök, jõuluvana koos kingituste 
ning seltskonnamängudega. Tavaliselt 
mängime vahel kirglikumalt, vahel 
rahulikumalt veel poole ööni lauamänge.

 Tiia Luuk:  Eriline jõuluaeg oli 1978. 
aasta lõpus, sest siis oli Eestimaal hästi 
külm: ikka tublisti üle 30 miinuskraadi. 
Tartus käisid 
bussid hästi 
kaootiliselt, 
k u i  ü l d s e 
sõitsid. Meil 
o l i  a g a 
kombeks 
k ä i a  i k k a 
jõululaupäeval surnuaias minu venna haual. 
Kui toimetused ja jõuluõhtu ettevalmistused 
olid tehtud, asusime ema ja täditütrega 
Ropka-Tamme kalmistu suunas teele. 
Kuna elasime Tähtvere linnaosas, oli 
tee surnuaeda üsna pikk. Bussiga oleks 
kahtlemata hõlpsam olnud, aga pakkisime 
end sisse ja käisime ära. Hiljem oleme 
rääkinud, et oleks võinud ju hiljem minna, 
aga samas oli see eneseületamine. On mida 
meenutada.

4. Milline on parim jõulukink, mille oled 
saanud, ja miks just see asi?Milliseid 
jõulukinke teed ise meeleldi? 

Kersti Veskimets: Mäletan, kui väga 
soovisin endale kiikhobust, kuid rasketel 
aegadel vanemad seda mulle ei leidnud. Sain 
aga imeilusa suure ratastel hobuse, heleda 

pehme saba 
j a  l akaga : 
s e e  o l i 
imeline! Kui 
jõulukuusk 
jaanuari 
lõpus (toad 

olid tol ajal alati jahedad ja kuusk seisis 
kaua) välja viidi ja paks okkakiht kattis 
põrandat, sai neid hobusele sööta. Üldse 
oli nende okastega tore mängida. 
Viimastel aastatel olen lastele ja lastelastele 
kinkinud elamusi ja vähem asju, et nad 
saaksid koos meeldivalt aega veeta. Meie 
pere vanade traditsioonide kohaselt 

küpsetan alati ka jõulukringli.

Ege Viil: Parim ongi see, et ollakse koos, 
kuid et kingituste traditsioon on meie 
peres siiski alles, siis kingipakid on ikka 
kuuse all. Kuid praegu ei meenu küll seda 
üht ja ainust kingitust. Et üldiselt teame 
pereringis ikka üksteise soove, siis on kõige 
üle hea meel ja seetõttu on ka lähedastele 
kingituste tegemine lihtsam. 

Maarja Kell:  Parimad kingitused on olnud 
raamatud. Viimaste hulgas oli näiteks  Tõnu 
Õnnepalu „Valede kataloog. Inglise aed“, 
mis mind väga kõnetas.
Üldiselt mulle väga meeldib jõuludeks 
valmistuda. Kingitusi püüan teha 
läbimõeldult ja südamest. Viimasel ajal 
oleme perega jõululoosi tõmmanud: igaüks 

saab teha ühe 
kingituse, 
millesse on 
aega süveneda 
ja panustada. 

Piret Karu:  
Kõige 

üllatuslikuma jõulukingi sain lapsepõlves. 
Ühe väikese maakooli direktor kutsus minu 
vanemad koos lastega kooli jõulupeole. 
See oli minu esimene suur jõulupidu 
näidendi, suure kuuse ja teiste lastega. 
Ka mina sain jõuluvanalt kingi ja see 
tundus väga uskumatu. Kuidas ta teadis 
minu kinki sinna kaasa võtta? Ise kingin 
raamatuid: alati leidub igaühele midagi. 
Sõpru olen üllatanud mõne jõuluhoidisega, 
populaarsust on kogunud konjakiploomid. 

Tiia Luuk:  Parim jõulukink on alati see, 
kui lähedased on su ümber ja terved.
 
Ene Saar: Mulle väga meeldib saada 
kingitusi, millest kumab ka kinkija rõõm. 
Loomulikult heldin, kui on omatehtud 
kingitus. Eriti tekib see tunne vanaema 
või vanavanemana.

Karl-Martin Idol vil!130A

Piret Karu: kui püüdsin 
olla ninatark ja teatasin, 
et jõuluvana pole olemas, 
sain oma õpetajalt leebe 
soovituse lubada teistel 
uskuda, mida soovivad

Kersti Veskimets: ema ehmatus oli 
olnud suur, kui jõulupüha hommikul 
leidis kuuselt kümneid hiiri, kes 
olid tulnud head kaupa nosima

Ene Saar: Mulle väga meeldib saada 
kingitusi, millest kumab ka kinkija 
rõõm. Loomulikult heldin, kui on 
omatehtud kingitus. Eriti tekib see 
tunne vanaema või vanavanemana.
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KALEVLASTE MALEVA LUGU
Punaarmee pealetungi  a ja l  1918. 
a. detsembrikuus käis paralleelselt 
l ah ingu tege vusega  pa l a v iku l ine 
organiseerimistöö. Otsiti liitlasi ja 
formeeriti  uusi võitlusüksusi, kes 
kiirkorras välja õpetati ja kohe rindele 
paisati. Üheks väeüksuseks sai Kalevlaste 
Maleva, mis sündis Tallinna Reaalkoolis, 
kus 20. detsembril hakati registreerima 
vabatahtlikke, kelleks olid põhiliselt 
spordiseltsi “Kalev” liikmed, Tallinna 
intelligentsi esindajad ja koolipoisid.

Kuigi Kalevi Malevasse kuulusid mitmed 
spordiseltsi “Kalevi” liikmed, siis maleva 
nimetus tuleneb hoopis muinaskangelase 
Kalevi nimest. Et Vene armeest eristuda, 
ei tahtnud kalevlased kasutada Vene 
armeest pärit üksuste ja aukraadide 
nimetusi, seetõttu ristitigi väeosa Kalevi 
Malevaks, kuhu kuulusid roodude asemel 
salgad-rühmad ja juhti kutsuti pealikuks.

Õppusi viidi läbi peamiselt meie kooli 
võimlas. Juba jaanuari algul mindi 
rindele ning punaseid taga ajades jõuti 
16. jaanuariks Järve külani. Keskpäeval 
mindi julgelt, vaid 90 mehega Järve 
mõisa ära võtma, kuid vastas oli ligi 
300-meheline punamadruste dessant. 
Peaaegu seitse tundi roomasid kalevlased 
mööda lumist välja ja ründasid künkal 
asuvaid talusid, kuid olid siis ülekaaluka 
vaenlase tulejõu ees sunnitud taanduma. 

Hulljulge rünnaku hind oli ränk - surma 
sai kümme kalevlast, kellest enamiku 
moodustasid koolipoisid. 18 meest 
said haavata, nende seas pealikud 
Leopold Tõnson ja Anton Õunapuu. 
Leopold Tõnsoni asemel sai üksuse 
pealikuks Otto Tief. Lahing Järveküla 
juures oli Viru rindel üks verisemaid.

Anton Õunapuu läks peale paranemist 
uuesti rindele, kus ta 2. aprillil ka surma sai. 
Kalevlaste Maleva ridades sõdides lange 
ka Reaalkooli õppursõdur Eugen Seeberg. 
Kalevlaste Malevast kujunes lühikese ajaga 
üks löögivõimelisemaid üksusi terves Eesti 
rahvaväes. Pataljon osales 38 lahingus nii 
Viru rindel kui ka Landeswehri sõjas. Kalevi 
jalaväepataljon Kalevlaste Maleva järglasena 
oli üks nendest Eesti Kaitseväe üksustest, 
mis taastati 1992. aastal esimeste seas.
Mõte meie koolis Kalevlaste Maleva 

asutamist tähistada ulatub aastakümnete 
taha. Ajaloohuviline ja tähelepanelik 
126. lennu õpilane Erkki Tuul leidis 
oma uurimistöö jaoks arhiivist materjali 
otsides koopia Tallinna Linnaarhiivi 
toimikust 1937. aastast. Tegemist oli 
Tallinna linnavalitsuse ja Kalevlaste 
Ühingu (Vabadussõjast Kalevlaste Malevas 
osavõtnute organisatsioon) vahelise 
kirjavahetusega, milles palutakse luba 
asetada Reaalkooli välisseinale pronksist 
mälestustahvel, mis on pühendatud 
Kalevlaste Maleva loomisele Reaalkooli 
hoones 20. detsembril 1918. aastal. 

Linnavalitsus lükkas 1937. aastal selle palve 
tagasi, kuna suuremõõtmeline tahvel poleks 

sobinud kokku hoone välisarhitektuuriga. 
Külla aga peeti sobivaks selle paigutamist 
hoone sisse. Kirjavahetusega tutvumise järel 
otsustas Erkki Tuule juhendaja, toonane 
Reaalkooli direktor Gunnar Polma vanad 
plaanid teoks teha. Erinevatel põhjustel 
jäi asjaajamine aastateks seisma, kuid ei 
ununenud täielikult. Tekkisid kontaktid 
ja koostöö Kalevi jalaväepataljoniga, 
mõlemal pool uuriti täiendavalt väeüksuse 
ajalugu, otsiti kunstilisi lahendusi.

Koostöö tulemusel avatakse 100 aastat 
pärast Kalevi jalaväepataljoni eelkäija 
sündi Reaalkooli fuajees teemakohane 
mälestustahvel.

HARALD TRIEGEL: NOORUKE REAALIKAS, KES LÄKS 
KANGELASSURMA

Järve mõisas piiras 8. detsembril Punaarmee 
ümber 4. polgu 4. rood. Sinna jäi 28 võitlejat. 
Haardest välja murdes sai haavata lipnik 
Oskar Alveis, kes käskis kaaslastel ennast 
maha jätta ja põgeneda. 

Ainsana ei lahkunud õppursõdur Harald 
Triegel, kes püüdis haavatud lipnikku 
lahinguväljalt ära kanda. Paraku tabas 
teda sellel katsel vaenlase surmakuul. Nii 
läks vaid 17-aastane Tallinna Reaalkooli 
õpilane Harald Triegel esimese realistina 
kangelassurma.
Möödunud sajandi lõpus andsid Haraldi 
eakad sugulased tema haua eest hoolitsemise 
üle koolile. 2000. aastal paigaldati Triegeli 
hauale Siselinna kalmistul väärikas 
hauatähis. Tänasel päeval on saanud REKi 
traditsiooniks käia 8. detsembril Harald 
Triegeli haual, seda koristada ning mäletada 
õppursõduri panust Vabadussõjas.

KULTUURISOOVITUSED REAALKOOLI 
HAKKAJALE ÕPILASELE

“Kuradi Saar” tõstab eesti rokimaastiku 
lati väga kõrgele

Tihti võib tekkida tunne, et eesti rokkbändid 
teevad väga hästi lääne artiste järele, kuid 
midagi uut ja huvitavat kuidagi ei paista 
kuskilt. Klišee klišee järel annab vähest 
lootust, et midagi huvitavat on silmapiiril, 
kuid ennäe! Justkui mees ei kuskilt, ilmub 
välja üks näota bänd ning annab välja 
midagi erakordset.
Üks “kõige uuemaid” tegijaid Eesti 
muusikas on rokkbänd nimega Kuradi 
Saar. Väljend “kõige uuemaid” on siiski 
jutumärkides, sest bänd tuli üle-eelmise kuu 
lõpus avalikkuse ette teatega, et tegelikult 
on Kuradi Saar juba Eesti muusikamaailmas 
tuntud Elephants From Neptune’i uus 
projekt, kõigest eestikeelne. Eelmisel 
kuul tuli Kuradi Saar välja samanimelise 
albumiga, mis koosneb üheksast laulust, 
millest kõik on puhas kuld.
Enne plaadi ilmumist andis bänd välja 
ühe singli nimega “Vapustav Maailm”. 
See laul kiirgab imeliselt albumi tunnet ja 
kindlasti peab tooma välja imelisi pinisevaid 
kitarrisoolosid, mis toovad välja bändi 
tippklassilise pillikäsitlemise.
Albumi avalugu “Punane Saar” algab nagu 
iga teine rokilugu, kuid kui tuleb järgmine 
osa, on juba kitarri kõla midagi uut ja 
kõige parem on kiire ja täpne taldrik, mis 
tooks justkui trummi soolokohale laulus. 

On võimatu jalga seisma panna, kõik 
sulab nii hästi kokku. Ilmselt on see laul 
kõige liikuvam ning kõige tantsitavam 
laul albumilt.
Vaieldamatud lemmikud on albumilt 
laulud “Konflikt” ja “Vedel vägi”. “Konflikti” 
kuulates tekib sul kohe tunne, et kuskil 
on mingi väga suur konflikt. See kõlab 
veidi ebameeldivalt, kuid ikka väga 
kaasahaaravalt. Kõige parem osa laulust 
on vaieldamatult Robert Linna venivad 
vokaalid, mis toovad selle laulu kõik kokku. 

“Vedel vägi” on albumi kõige pikem laul, 
6 minutit ja 23 sekundit, kuid ealeski ei 
tundu see laul liiga pikana. Laul joonistab 
lootusetu ja kaootilise pildi oma laisa ja 
veidi hullunud kõlaga.
Veel võiks välja tuua laulu “Maa Keerleb”. 
Ma pole kunagi kuulnud nii head klaveri 
implementeerimist nii aktiivsesse rokilaulu. 
Klaveri osa pole solisti kohal, see kuulub 
kitarrile, kuid kõige rohkem jääb kõrvus 
just kõlama see ühe koha peal seisev nii 
lihtne kõla klaverilt. Jällegi kõik liikuvad 
tükid komplementeerivad teisi: nii vokaalid, 
kitarr, trummid ja klaver. Selline koostöö 
loob ühe terve laulu, mille kohta pole mitte 
midagi halba öelda.

“Kuradi Saar” on kindlasti kohustuslik 
k u u l a m i n e  n i i  r o k i f ä n n i d e l e , 
muusikagurmaanidele kui ka uue muusika 
otsijatele. Album on kindlasti selle aasta 
kõige parem väljaanne eesti bändidelt. 
Kindlasti võiks ka eesti noored bändid 
seda albumit kuulata ja märkmeid kirjutada. 

Kultuurisoovitused ühele soojale 
suvepäevale

Suvi, kellele see ei meeldiks? Muidugi ei 
saa ka unustada suvel toimuvaid etendusi 
ja kontserte, kuid me kõik teame, kui palju 
need maksma lähevad. Sellepärast tulebki 
piletid osta ära juba talvel. Pileteid käes 
hoides võib ka talvel tekkida kohe soe 
tunne ja lootus, et äkki on tulevik veidi 
helgem. Me kõik teame, et ei ole ta midagi.
Selle suve alguses esietendub Estonia 
teatris uus suvelavastus “West Side Story”, 
täpsemalt 24. mail. “West Side Story” on 
muusikal, mis räägib 1950ndate paiku New 
Yorgis pesitsevatest noortebandedest ja 
nendevahelistest teravmeelsustest. Muidugi 
on vahepalaks ilus ja südamlik armastus, 
sest misasi on muusikal ilma särinata. 
Etendused toimuvad ka kahes 
keeles: eesti keeles ja inglise keeles. Kui 

sind tõesti häirib eestikeelne tõlge nii 
palju või sa lihtsalt tahad kuulata etendust 
originaalses keeles, on sulle see võimalus 
antud. Eestikeelsel etendusel võivad esineda 
sellised teadatuntud nimed nagu Hanna-
Liina Võsa, Piret Krumm, Heldur Harry 
Põlda, Juss Haasma ja Tamar Nugis. Hinnad 
varieeruvad õpilaspileti ettenäitamisel 17,5 
eurost 22,5 euroni. 
Sellel suvel lähevad turneele mitmeid 
artiste, üks neist on näiteks Bon Jovi. Tema 
tuleb koos oma bändiga järgmisel suvel 
Tallinnasse, mis on, peab tõdema, väga tore 
üllatus. Turnee kannab pealkirja “This is 
not for sale”. Kahjuks pean teile kurbust 
valmistama: Bon Jovi on väga kuum kutt 
ja hinnad tema kontserdile algavad alles 
seitsmekümnest eurost. Kuidagi peab ta 
ju raha teenima. Kui te eales millegipärast 
tunnete, et teil on hetkel käes liiga palju 
raha, ja soovite seda kulutada võimalikult 
kiiresti, võib alati ka osta 750 euro eest 

“Ultimate Barricade VIP Experience’i”. Ma 
olen rohkem kui kindel, et sellise raha eest 
saab elamuse, mida ei unusta mitte ealeski.
Lisaks Bon Jovile tuleb meie toredale maale 
ka ameerika heavy metal bänd Metallica. 
Ringkäigu nimi on WorldWired Tour 2019, 
kuid sellegi hinnad algavad alles 70 eurost. 
Seekord tegi Metallica Bon Jovile ära. 
Kõige kallim pilet, mida osta on võimalik, 
on 2199 € ja see sisaldab bändiliikmetega 
koos lava taga aja veetmist, kuid kahjuks 
on see juba välja müüdud. 
Vahepeal peab lihtsalt aja maha võtma ja elu 
nautima ning väga hea viis on suvel minna 
koos sõpradega üht ägedat kontserti või 
etendust kuulama ja vaatama, kuid ärgem 
unustagem vahetevahel ka unistamise 
asemel õppimistööga tegeleda ning veidi 
pingutada.

Erko Olumets 134A
Õpetaja Heli Ahuna

Erik Joonatan Tepp 
137A

Erko Olumets 134A

“West Side Story” originaalne plakat

Albumi “Kuradi Saar” kaanepiltHarald Triegel                   Allikas: Erakogu

Vasakult: Otto Tief, Anton Õunapuu, Leopold Tõnson               Allikas: Erakogu
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Erik Joonatan Tepp 
137A

“Christmas Will Break Your Heart” singli kaanepilt“Wonderful Christmas time” kaanepilt

Allikas: W
ikipedia

Allikas: W
ikipedia

Allikas: Erakogu

MITMEKÜLGNE EMAKEELEÕPETAJA KRISTI KOIT 
MULJETAB OMA ALGUSAASTATEST REAALKOOLIS

Sarnaselt eelmisele numbrile jätkame 
Meri Liis Treimanni ja Kuldar Rosenbergi 
uurimistöö lahkamisega ja toome esile 
vahvaid õpetajaid meie oma koolipere 
hulgast. Seekord kirjutame Kristi Koidust.
 
Kristi tee Reaalkooli väärikate kiviseinte 
vahel algas 1996. aasta jaanuarikuus. 
Andekas õpetaja sai Reaalkooli tööle 
oma sooviavalduse läbi, kui ta oli alles 
23-aastane üliõpilane. Kristi tudeeris 
Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti 
filoloogiat, mille lõpetas aasta hiljem.
 
Küll aga paljastab Kristi, et ei teadnud 
Reaalkoolist suurt midagi. Talle meeldis 
kauni vana maja arhitektuur ja avar lahtine 
aula. Kristi ütleb huvitava faktina, et tema 
esimese lennu õpilase poeg õpib praegu 
tema käe all 8. klassis.
 
Kirgas mälestus üheksakümnendate 
koo l i e lu s t  s eos tub  Kr i s t i l e  j u s t 

muusikaklassiga. Nimelt olid hinnalised 
ja peened väärtesemed lukustatud kindla 
raudvõre taha. Möödunud sajandi 
lõpuaastatel oli pisut teistsugune ka 
õppekorraldus: koolijütsid käisid kahes 
vahetuses, mis tähendab, et esimene tund 
võis alata 7.45 hommikul ja viimane 
lõppeda 19.10 õhtul.
 
Lisaks räägib emakeeleõpetaja, et esimesel 
kümnel aastal fännas ta ka rahvuslikke 
üritusi, kuid praeguseks on see pigem 
igapäevane koolikultuuri osa. “22 aastaga 
saab ka natuke villand, aga see ei vähenda 
muidugi ürituste tähtsust,” nendib Kristi.
 
Nüüdseks juba vilistlased Treimann ja 
Rosenberg kirjutasid oma uurimistöös, et 
mitmekülgsele emakeeleõpetajale meeldib 
tegeleda filmimisega ja teda ei jäta külmaks 
ka näitering. Aastate jooksul on aga ajad 
pisut muutunud ja näiteringi Kristi enam 
ei korralda. Aja on kiired ja Kristi sõnul 
poleks praegu selleks aega ka. “Filmindus 
on aga siiani südamelähedane,” ütleb naine.
 
Kui uurimistöös märgiti, et Kristil on 

huvi tehiskeele vastu, siis nüüd on sinna 
lisandunud ka pisut prantsuse keelt. Mis 
puutub tarokaartidesse, siis neid paneb 
Kristi endiselt edasi. “Maailm enam 
loogilisi vastuseid ei anna,” nendib õpetaja. 
Kindlasti ei jää Kristi meelistegevuste 
nimekirjast välja ka meeleolukad kino- ja 
teatrikülastused muhedate kolleegide seltsis.
 
Vanasti tegeles Kristi ka krimikirjandusega. 
“Kriminaalpsühholoogia ja kriminoloogia 
ajalugu olid ka kunagi teemaks, aga 
viimastel aastatel pole olnud aega nendega 
tegeleda,” nendib mitmekülgne õpetaja.
 
Viimased kolm aastat on Kristi andnud ka 
põnevat valikkursust nimega “Mütoloogia 
ja kirjandus”. Kahtlemata on tegemist 
vaheldust pakkuva kursusega, kus saab 
analüüsida maailma pisut teisest – ja võib-
olla ehk ka põnevamast – vaatenurgast 
ning sirkli ja joonlaua mõneks hetkeks 
nurka visata.
 
Meie hoiame Kristile igal juhul pöialt!

JÕULUD JA MUUSIKA EHK ÜKS PARAS PAAR, MIDA 
JÕULUDEL KUULATA?

Vaieldamatult on parimad asjad jõulude 
puhul need armsad laulukesed, mis 
kõlavad läbi detsembri igas poes, kodus ja 
kõrvaklapis. Jõululaule on lugematul arvul 
ning keegi ei jõua kunagi ära kuulata kõiki 
muusikapalasid. Mina soovin selle pisikese 
artikliga teid kõigest juhatada huvitavamate 
ja teistsugusemate jõululaulude poole, tehes 
teie endi pühad värvilisemaks.

Paul McCartney pala “ Wonderful 
Christmas Time” ei ole kindlasti tundmatu 
laul, see on jõuluaja kõige kuulsamate 
heliteoste hulgas, kuid too jõululaul on 
teistsugune võrreldes žanrikaaslastega. 
Endine The Beatles’i bändiliige näitab 
meile, kuidas on võimalik teha võimalikult 
väheste liikuvate osadega midagi täiesti 
täisväärtuslikku: korraga kõlab laulus 
keskmiselt kolm asja, mis on väga vähe, 
arvestades, et keskmises rokklaulus on kaks 
elektrikitarri, basskitarr, trummid, vahepeal 
klaver ja vokaalid. Laulu süntesaatori kõla 
on väga ebatavaline nii väljatulemisaasta 

1976 kohta kui ka üldse jõululaulu kohta. 
Aisakellade saatel jäävad need kõrvus 
helisema. “Wonderful Christmas Time” on 
kurikuulus selle pärast, et pala on ajanud 
inimesed kahte leeri juba algusest saati: osa 
armastab seda laulu ning teised ei suuda 
kannatadagi. Mina isiklikult kuulan toda 
jõululaulu meeleldi, kui te pole veel seda 
kuulanud, soovitan ma soojalt.

Jõulud on aeg rõõmsaks aja veetmiseks ning 
perega elu nautimiseks, nii et enamasti 
ei seostata jõule 
kurbusega, kuid 
vahel hiilib tõesti 
detsembrikuus 
südamele ränk 
muserdus. 
Eksisteerib väga 
vähe kurbasid 
jõululaule, kuid 
p a a r  t ü k k i 
ikkagi on. Üks 
kuulsam valik 
oleks kindlasti 
Elvis Presley “Blue Christmas”. Kõik, 
mis sind ootab laulus, on juba pealkirjas 
olemas: see on bluusi laul jõuludest, 
mille pidi üks kurb hing veetma ilma 
kallimata. Välja peab tooma tagaplaanil 
laulva ansambli, mis annab väga hästi edasi 
seda lootusetust ja nukrust. Minu enda 
lemmik kurb jõulumeloodia on ilmselt 

LCD Soundsystem’i laul “Christmas Will 
Break Your Heart”. See on 4 minutit ja 
26 sekundit pikk meistriteos, mis läbib 
selle lühikese ajaga palju tundeid. Laulu 
bassikäigud sulatavad südame ning samal 
ajal lõhuvad James Murphy sõnad ja vokaal 
südame tükkideks, kuid kuidagi käib see 
kõik nii hästi kokku. Kindlasti võib toda 
laulu kuulata isegi siis, kui tuju kurb pole, 
sest see on lihtsalt nii hea laul.

Kurvad laulud võivad olla väga ilusad, kuid 
jõulud pole aeg 
nukrutsemiseks. 
Üks laul, mis 
v õ t a b  h ä s t i 
jõuluilu kokku, 
o n  V i n c e 
Guaraldi Trio 
e s i tu se s  l au l 

“Christmas Time 
Is Here”. Jõulud 
on selle jaoks, et 
võtta vähemalt 
paariks kolmeks 

päevaks aeg maha, teha endale üks soe jook, 
istuda pehme teki sees, kuulata väikseid 
lapsi laulmas ning nautida rahu, unustada 
kõik argipäeva mured ja probleemid, lihtsalt 
olla.USUTLUS | MIS VÄRK SELLE LASANJEGA ON? 

VÕIKS SEDA KOOLIS ROHKEM OLLA?

Mäletad viimast korda, kui koolis lasanjet 
sõid? Mina ka mitte. Seetõttu võtsingi oma 
südameasjaks uurida söökla bestselleri kohta. 
Nimelt, miks on imemaitsev roog Reaali 
toidulaual kahetsusväärselt harv külaline?

Usutlesin oma uurimisküsimustega  
RK toitlustuse juhatajat. Muideks ta 
ei tegele ainult 
kalli kodukooli 
agarate õppurite 
toitlustamisega, 
vaid ta õlul lasub 
kokku lausa 3500 
koolilapse soe kõhutäis nii Tallinnas kui 
ka Sauel. 

Mitu korda aastas/perioodis lasanjet koolis 
tehakse?
Lasanjet valmistame kuus korra. (Autori 
kommentaar: Ise nägin küll sööklas eelmine 

aasta lasanjet umbes kolm korda).

Miks lasanjet alati puudu jääb?  
Näiteks septembris müüsime 
262 portsjonit, mis tegi kokku 
91 kilogrammi: jätkus kõigile.

Mitu inimest käib lasanjet 
pakutaval päeval keskmiselt 
rohkem söömas?
Toitlustame päevas 1303 õpilast ja 

lisaks ka õpetajaid. 
P ä e v a l ,  m i l 
pakutakse lasanjet 
ei külasta sööklat 
rohkem õpilasi kui 
tavaliselt.

Kaua läheb aega lasanje tegemiseks?
Lasanje valmistamine on töömahukas. 
Ühel kokal kulub aega õhtul viis tundi ja 
hommikul poolteist tundi. Lisaks lasanjele 
valmistame ka koolilõuna.

Küsimustele on vastused saadud ja ehk 
järgmisel õnnistatud lõunasöögil, kui 
pakutakse lasanjet, saab näha, kas ka 
tegelikkuses lasanjet jätkub või mitte.

Hea reaalikas, kas sinu arust võiks lasanje 
tihemini koolilõunaks olla? Kirjuta meile, 
mida arvad koolitoidust ja milline on su 
koolilõuna TOP3.

Elina Liibak 135C

Karl-Martin Idol vil!130A

Maslow’ vajaduste hierarhia uuendatud kuju

Jõulud on selle jaoks, et võtta 
vähemalt paarik s kolmek s 
päevaks aeg maha, teha endale 
üks soe jook, istuda pehme teki 
sees, kuulata väikseid lapsi 
laulmas ning nautida rahu, 
unustada kõik argipäeva mured 
ja probleemid, lihtsalt olla.

P ä e v a l ,  m i l  p a k u t a k s e 
lasanjet ei külasta sööklat 
rohkem õpilasi kui tavaliselt.
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Birgit Saliste
134B

Brita Kärt Vähejaus
134B

Ploomid                             Allikas: Pinterest 

T E S T  &  R E T S E P T

PÕNEV TEST | MILLINE ANSAMBLI LÖÖGID EVE 
POOLT LAUL SA OLED?

Et mis laulud need on ja mis värk nendega 
ikkagi on? Need on revolutsioonilised ja 
meie koolis justkui hümni asemele kerkinud 
lüürilised kunstiteosed. Palad, mis on 
sillutanud tee kõikidele Reaali järeltulevatele 
Soundcloudi räpisensatsioonidele. Need 
on lood, mis on vallutanud sinu ja su 
tüdruksõbra südame ning mõtted. 

Iga vokaalinstrumentaalansambel Löögid 
Eve poolt laul on kummarduse vääriline 
meistriteos, mida võiks mängida nii pulmas 
kui ka matustel. Iial pole vale aeg ega 
koht. Selle testiga saad teada, millisele 
meisterlikule loole, mille toovad sinuni 
CocoOil, Niiduk ja Al Dente, sa enda 
iseloomult kõige rohkem sarnaned. 

1. Kuidas hommikul kooli tuled?

a) Trolliga
b) Emme autoga

c) Rooman kuskilt põõsa vahelt kohale

2. Kelle endale naiseks võtaksid?

a) Victoria Villigu, sest siis saaks vlogi teha
b) Mulle meeldib rohkem teiste suhteid 
vaadata, kui ise ühes olla
c) Temperamentse Bulgaaria koristusvahendi

3. Su majja on öösel tunginud murdvaras. 
Mida teed?

a) Helistad politseisse
b) Magad rahulikult edasi
c) Võtad padja alt relva ja püüad jultunud 
kriminaali kinni

4. Mis värvi Limpa kõrrejoogi puhvetist 
ostaksid (kui neid müüdaks)?

a) Sinise
b) Punase
c) Kollase

5. Mis on su lemmiktund?

a) Reaalikale kohaselt matemaatika
b) Kunstiajalugu
c) Kehaline kasvatus

6. Mis on su lemmikvärv?

a) Must nagu Reaali logo
b) Armastusevärv
c) Kollane nagu troopikapäike

7. Kui olid kunagi rebane, siis

a) Leidsid palju uusi sõpru
b) Tekitasid palju kuulujutte, mida teistele 
salaja pajatada 
c) Ma ausalt ei mäleta

Kõige rohkem A-sid: 

Ülla-ülla! Oled reaalimeem! Sa oled 
eeskujulik ja kõiges esimene. Skeemid 
on sinu elu A ja O ning oskad neid vaevata 
vorpida, sest kuidas muidu jõuad tubli 
olemise kõrvalt “elu” mekkida. Sõpradest 
sul puudust ei tule ja oled ilmselt kuskil 
kohanud iga inimest, kes siin koolis rõõmsal 
sammul ringi tatsab.

Kõige rohkem B-sid: 

Pumtšiga pum-pum. Sa tead, kes kellele 
võiku välja tegi ja kes hommikul koos kooli 
tulid. Oled sarkastiline ja veidi tujukas, aga 
inimesed on sellega harjunud ja lasevad 
sul rahus olla. Äkki on sinu teine nimi 
hoopis gossip queen või Eesti päraselt 
klatšimoor? Paljudele tundud veidi lohakas 
või murdja, aga ise sa küll selliste õhust 
võetud väidetega ei nõustu. 

Kõige rohkem C-sid: 

Red Bulx. Milleks olla rahulik, kui saab 
möllata. Võib-olla räägid liiga palju, aga 
sa ise ei tähelda seda. Oled tüüp, kes siis, 
kui kõik teised magavad, hakkab tantsima 
ja rahvuslikke laule laulma. Hoolimata 
taolisest olekust õpid ikka äraütlemata 
headele tulemustele.

J õ u l u m u l j e t e  l o o  k ä i g u s  j a g a s 
geograafiaõpetaja Piret Karu lisaks 
värvikatele mälestustele ka konjakiploomide 
retsepti. Käivad sosinad, et tegemist on 
eriti hõrkude maiustega, mis viivad Pireti 
lähikondlastel lausa keele alla.

Kuidas maitsvaid konjakiploome 
valmistada? See on imelihtne. 
Sul on vaja:

300 g kuivatatud ploome
600 ml õunamahla

JÕULUMAIUS, MIS VIIB KEELE ALLA? PIRET KARU 
JAGAB HÕRKUDE KONJAKIPLOOMIDE RETSEPTI

100 g suhkrut
50 ml valge veini äädikat
150 ml konjakit

Kuidas teha? Pane õunamahl, äädikas, 
suhkur ja ploomid potti, kuumuta 
keemiseni ning 
lisa konjak.

Mõtled, et proovid järele? Anna minna 
ja jaga oma muljeid konjakiploomidest 
kooliperega Reaali Poisi jaanuarikuises 
numbris.

Jõuluostud, kingid, peod ja planeerimine 
on vaid mõned märksõnad, mis seostuvad 
stressirohke jõuluajaga. Ometi on jõulud 
aeg, mis peaks tähendama hellust ja 
hoolivust teineteise suhtes. Vahel lähme 
üllaste soovidega aga pisut üle piiri ja toome 
endale ise häda kaela, sest mõtleme üle ja 
tahame kõikjale jõuda.

Ära muretse, sest aitame sind hädast välja. 
Sellel aastal mööduvad sinu jõulud palju 
rahulikumalt, kui paned kõrva taha mõne 
asjaliku nipi, millega Reaali Poisi hooliv 
toimetus sind kostitab.

Plaani ette. Ära mine rahvarohkesse 
kaubanduskeskusesse nagu peata kana. 
Mõtle, millistesse poodidesse tahad minna 
ja mida soetada. Tee enda peas mingi 
plaan ja proovi seda järgida. Kui lähed 
poodi mõteteta, võib see sind kergesti 
endast välja viia.

Võta vabalt. On loomulik, et püüad 
jõuluajal kõikjale jõuda ja tahad paljust 
osa saada. Sa ei pea kõike tegema ühe 
päevaga. Jaota erinevad ülesanded-soovid 

NIPID | JÕULUAEG TEKITAB PALJU STRESSI? SEE EI 
PEA NII OLEMA

mitme päeva või nädalate peale ära. Nii 
liigud märksa rahulikumas tempos.

Ole realistlik. Kindlasti oled näinud mõnd 
ameerikalikku filmi, kus pereema küpsetab, 
koristab, teeb kinke, jõuab kõikjale ja õhtu 
lõpuks jääb tal aega ülegi. Ära võta endale 
aga liialt suuri eesmärke. Tõenäoliselt ei 
jõua sa kõike tehtud ja oled hiljem pettunud. 
Plaani natuke vähem ja kui peaks juhtuma, 
et jõuad rohkem, siis tunned end palju 
paremini.

Ära eelda, et kõik läheb plaanipäraselt. 
Proovi ajaga arvestada nii, et sul pole tuli 
takus, kui miski läheb vett vedama. Kui 
tellid internetist kellelegi kingi ja veebileht 
lubab, et kaup on vaid paari päevaga kohal, 
siis arvesta, et päriselt võib kauem minna.

Ära võta kõiki kohustusi enda kaela. Võib 
juhtuda, et pähe turgatab mõte, et teen 
selle, teise ja kolmanda ise ära, sest nii on 
teistel lihtsam. Lõpuks tunned end nagu 
koormaeesel ja ühel hetkel jõud raugeb. 
Võta endale täpselt parasjagu ülesandeid, 
aga mitte nii, et jõuluajast saab tormamisaeg.

Tänulikkus loeb rohkem kui asjad ja 
üritused. Jõulude aeg olgu eelkõige ikka 
teineteisele pühendatud aeg. Vahet pole, 

mida keegi kinkis ja kui palju keegi ära 
tegi. Ka teetassi ja mõnusa vestlusega 
õhtud on väärt rohkem, kui esialgu arvata 
oskad. Loeb see, et südames on hea tunne.

Lase halbadel mälestustel minna. Võib-
olla läksid eelmine aasta jõulud põhjusel 
või teisel nihu. Tüütu sugulane käitus 
pühadelauas inetult või tahtsid kellelegi 
midagi kinkida ja see läks luhta. Ära põe, 
sest iga aasta saad muuta seda, kuidas 
jõulud sinu jaoks lähevad. Kui miski jäi 
eelmisest aastast kripeldama, siis mõtle, 
mida saad muuta, et seekord läheks teisiti.

Proovi tülidest hoiduda. Kujuta ette, 
et ootate perega külalisi. Nad peaksid 
kohe-kohe saabuma. Ema toimetab köögis 
viimaste asjadega. Ta on pisut närvis. Isa 
koristab viimasel hetkel asjadest laokil 
diivanilauda. Kõigil on kiire. Kell tiksub. 
Minutid on loetud. Kindlasti pole see õige 
kiskuda tüli üles mistahes teemal. Jõuluaeg 
pole tülitsemiseks.

Puhka. Jah, see on väga oluline punkt. 
Eriti veel seetõttu, et seljataga on mitu 
koolinädalat, hunnik kontrolltöid ja palju 
muudki. Proovi lihtsalt end hetkeks välja 
lülitada argielust ja tee midagi pisut 
teistsugust.

Karl-Martin Idol vil!130A

Allikas: justcolor.net

VÄRVI JÕULUVANA!
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KUIDAS VÄIKESTELT KOOLIÕDEDELT 
KOOLISKÄIMISE ISU ÄRA VÕTTA 101

Jõulud on kohe-kohe ukse ees ning selle 
mõttega küsisime väikese maja 3. klassi 
tüdrukutelt mõningaid küsimusi. Koos 
jõudsime selgusele, et kõik igatsevad 
lasteaeda ja et jõululaualt ei tohi puududa 
piparkoogid

Kui sul oleks üks päev sattuda kuhugi 
klassi, siis mis klassi? Miks? 

“Esimesse... Sest seal oli kõik nii lihtne.”
“Mina tahan kaheteistkümnendasse, sest 
siis ma olen suur.”

“Ma ei tea.. Sinna klassi, kus tuleb keemia, 
sest mulle meeldivad ained, mida saab 
plätserdada.”

Kas sa tead, mis on UT?
*kooris* “JAAAA”
“See on mingi asja kallal uurimine.”
“Sul on umbes nagu mingi lepatriinu ja siis 
sa uurid mitu täppi tal peal on.”

“Uurimistöö on märkmed, andmed, 
ülekanded ja muu selline?”

Kas koolitunnid on nii keerulised, et 
igatsed lasteaia unetunde?

*koos* “Kindlasti jaa!”
“Kui ma olin lasteaias, siis ma tahtsin nii 
väga kooli, aga nüüd ma tahan lasteaeda.. 
Kuidas ma nii loll olin, et ma tahtsin 
kooli minna?”

Kui sa saaksid soovida jõuludeks ükskõik 
mida, siis mis see oleks?

“Lendamisvõime, et ma saaksin päriselt 
lennata, sest siis ma saaksin kiiremini kooli 
ja kauem magada.”

“Mina tahan kassipoega, sellepärast et mul 
on üks koerapoeg.”

“Et loodusõpetuse töö oleks lihtsam olnud.. 
Ei, pigem kõik kontrolltööd”

Kui sul oleks võimalik olla jõuluvana, 
päkapikk või põhjapõder, siis kes sa 
oleksid? Miks?

“Põhjapõder, sest siis ma saaksin lennata.”
“Mina tahaksin päkapikk olla, sellepärast 
et ta on üliväike ja keegi ei näe teda.”

“Põhjapõder, sest siis ma saaksin loom olla.”

Mis on ideaalne jõulujook?
“Tee.... Glögi on vastik.”
“ K akao  v ahukommide , koo re  j a 
piparmündiga.”

Mida võib leida teie  perekonna 
jõululaualt?

“Piparkoogid kindlasti!”
“Verivorstid.”
“Hapukapsas, mida ma ei söö, sest see on 
halb.”

“Sealiha, aga mulle sealiha üldse ei maitse.. “

Kas teie perel on veel traditsioon lugeda 
jõuludel luuletusi?

“Ja! Me oleme igal aastal ühte luuletust 
õppinud.”

“Mul on jõululaul, aga mitte jõululuuletus.”

M i s  o n  t e i e  l e m m i k t e g e v u s e d 
jõuluvaheajal? 

“Mina lähen laagrisse.. ujumislaagrisse!”
“Suusatamine, sest siis saab hästi kiiresti 
mäest alla sõita.”

“Uisutamine.”
“Kindlasti mitte raamatute lugemine.”
“Magamine.”
“Me tavaliselt lähme perega reisima sinna, 
kus on hästi palju lund, ja siis me uuristame 
auke.”

Mitu palli peaks lumememm olema? 
*Korraga* “Kolm!”
“Mina teen beebilumememme.”
“Kaks kuni kolm.”

Kus elab päris jõuluvana? 
“Põhjamaal.”
“Minu kodus.”
“Meie kooli esikus on ka üks.”

Miks kõik vaheaega ootavad? 
“Sest siis saab PUHATA!”
“Ei pea ÕPPIMA!”
“Ei ole koduseid töid.”
“Saab sõpradega koos olla.”

Näitame huviga 3. klassi lastele 9. klassi 
keemia vihikut ning uurime, kui palju 
nad kaustiku sisust aru saavad.

“Seal on protsent! Sellest ma saan aru! 
Sentimeetritest ja kilogrammidest saan 
ka aru!”

“Ma ei saa mitte midagi aru.”

Aga mis see on? (Kuupsentimeetri tähis)
“See on sentimeeter. Ei, kolm sentimeetrit. 
Sentimeeter-kolm!”
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T A G A K Ü L G

ÜTLUSED

ENERGIAPUUDUS
Ehk oled sinagi kogenud, et lähed 
raamatukokku laadijat küsima, 
aga selgub, et kõik on katki 
või välja laenutatud…Aita viga 
parandada ja tee jõulude puhul 
raamatukogule kingitus – vii sinna 
mõni uus laadija! See võiks olla üks 
su paljudest heategudest nendel 
jõuludel.

PA L JU
Õ NNE !

Egle Pihlap                             13.01
 Rait Eslon                              20.01
Maie Malsroos                    30.01

○ Pe at oim e t u s
Kirke Kaur 135B
Margareta Päts 135B

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

○ K ül jen du s
Regita Luukas 135C

○ Toim e t u s
René Piik 134A
Erko Olumets 134A
Birgit Saliste 134B
Kristofer Mäeots 134C
Kristjan Baikov 134C
Rene Aleksander Truuts 134C
Liis Liivand 135A
Hanna Kristina Käerdi 135A
Nicolas Lotman 135B
Kelly Heleen Kaldra 135C
Kristjan Nork 135C
Siret Siim 135C

○ Ke ele t oim e t u s
Tarmo Pungas 134A

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

○ Ait äh

○ K a an e f o t o
Herman Hõrrak  136A

○ L ehe  nr
159

Erko Olumets 134A, Sofia 
Markson 134A, Susanna Mett 
134A, Gregor Pihlak 135B, Elina 
Liibak 135C, Erik Joonatan Tepp 
137A, Liisi Puura 137A, Linda 
Marie Zimmer 137A, Haide Maria 
Kuusik 137C, Karl-Martin Idol 
vil!130A, õp Heli Ahuna

Õpilane kirjutab füüsika kontrolltöös: 
“Maapind on kaldu.”
Õpilane saab töö tagasi, õpetaja on vastu 
kirjutanud: ”Pisa torn on ka kaldu.”

A. Kell: “Kõik räägivad, et eesti keel on 
raske, aga nad on lihtsalt nõrgad.” 

K. Koit: ”Minu joonistamisoskus pole 
0, vaid -12.” 

*Õpilane üritab vene keele tunnis õpitud 
sõna meelde tuletada*
N. Sinjukina: “Sünnita, sünnita!”

K. Koit: “GAG on hea kool küll, aga ärge 
nende direktorist eeskuju võtke.” 

T. Luuk: “No üks karu oli veel eriline. 
Kellest ma räägin? Karust! Mitte Piret 
Karust, vaid päris ehedast karust.”

P. Karu: “Kas Mihkel puudub täna?”
Klass: “Jah!”
P. Karu: “No siis on gäng koos.” 

T. Reimann: “Õpetajatel on naljad otsas, 
nagu näitas eelmine Reaali poiss. Tänasest 
enam nalja ei tee.”

T. Reimann: “Miks tšuktšid Siberis asju 
külmkapis hoiavad? Et asju soojas hoida.” 

T. Reimann: „Citizeni kalkulaatorid on nii 
halvad, et pärast ühte kasutamist õpilane 
viskab ära.“ *osutab kolmele omanikuta 
Citizeni kalkulaatorile oma laual*

Keemia tunnis on vaja kaaluda 3.0 grammi 
soodat. 
M.Saar *kaalub ja saab 4,9g*: No ma võtan 
siit nüüd täpselt 1,9 grammi ära. Panen 
kõik skillid mängu.”

*võtab soodat vähemaks*
M. Saar: “Oppaaa, 3,04g! Teil muidugi nii 
täpselt ei tule.” *aplaus*

M. Saar: “Toatemperatuuril on vesi...?”
Õpilane: “Tahke!”

*Saar tõmban kätega läbi juuste ja naeratab*
M. Saar: “Jah, näed, tood jää tuppa laua 
peale ja vesi ongi tahkes olekus.”

REAALI POISS HIMUSTAB 
ÕPETAJATE ÜTLUSI. 
PALUN TOOGE KÕIK 
VÄHEGI VAIMUKAD 
SÕNAVÕTUD MEIE 4. 
KORRUSE POSTKASTI VÕI 
KIRJUTAGE SIIA:


