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EV100 | HULLJULGE RÜNNAKU RÄNK HIND: 
SURMA SAI KÜMMEKOND KALEVLAST

1919. aasta jaanuarikuu oli Vabadussõja 
pöördelahingute aeg. Jaanuari alguseks 
oli Punaarmee kõigest mõnekümne 
kilomeetri kaugusel. Vaenlane oli aga 
pidevast pealetungist väsinud ja liigutas 
oma rindejõude ümber, et kasutada üksusi 
teistes Vene kodusõja lahingutes. Samal ajal 
aga oli Eestisse saabunud mitmeid Soome 
vabatahtlikke väeosi ning detsembris 
loodud vabatahtlikud üksused jõudsid 
lõpuks rindele.

Üks sellistes vabatahtlike üksustest oli 
Kalevlaste Maleva, millest oli juttu eelmises 
lehes. 3. jaanuariks jõudsid kalevlased 
määratud asukohtadele. Punamadruste 
pealetung Valkla all löödi peagi tagasi. 
Päeval jõudis pärale ka soomlaste väeosa, 
kes paigutati samuti Valkla mõisa. 
Teadmine, et rindele olid jõudnud nii 

kalevlased kui ka soomlased, innustas 
kaitsjaid sedavõrd, et kõikjal lõppesid 
punaste rünnakud kaotustega. Seda Valkla 
mõisa üle peetud lahingut loetaksegi 
tänapäeval Vabadussõja murdepunktiks. 
Seetõttu paigaldati lahingupaika 23. juunil 
1934. aastal kivirahn kirjaga “Siia maani 
ja mitte kaugemale. 3. I 1919” (hävitatud 
1941, taastatud 1989).

15. jaanuar 1919 kujunes Kalevi Malevale 
mustaks päevaks. Keskpäeval mindi 
julgelt, vaid 90 mehega Järve mõisa ära 
võtma, kuid vastas oli ligi 300-meheline 
punamadruste dessant. Peaaegu 7 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.

Eesti vägede pealetung Narva suunas 

jätkus. 19. jaanuaril langes linn langes 
lõplikult eestlaste kätte. Soomusrong nr. 
2 oli jaanuari keskel võtnud suuna Tartule 
ning saavutanud edu. 14. jaanuaril loovutas 
vaenlane Tartu. Pärast Tartu vabastamist 
oli realistist õppursõdur Artur Sirk see, 
kes viis Eesti lipu üles ülikooli peahoone 
vardasse. 

Pärast Narva vallutamist olid eestlaste 
sõjajõud lõpetanud edasitungi ja jäänud 
sinna kaitsele. Kõik vabad väeosad paisati 
seejärel Lõuna-Eestisse, kus pideva survega 
sunniti vaenlane taganema.

Kõik heitlused tegid kaasa ka realistid 
soomusrongil nr. 2. Keeni raudteejaama 
va l lu t ami se l  27 . j a anuar i l  1919 
ülesnäidatud vahvuse eest annetati realistist 
soomusronglasele Edmund Sihver-
Schifferile II liigi 3. järgu Vabadusrist. 

Kõige ohvriterohkemaks kujunes 31. 
jaanuari otsustav lahing Paju mõisa pärast, 
kus Kuperjanovi partisanid ja soomlaste 
Põhja Pojad kaotasid langenutena 34 meest, 
sh partisanid oma juhi Julius Kuperjanovi. 
Eesti väed vallutasid seejärel 1. veebruaril 
1919 Valga ja Võru ning peagi Petseri (4. 
veebruaril).

ULATA ÜKS ÕLU ÜLE ÜLO ÕE ÕLA ...

… Sellist nime kannab ühes Budapesti 
kohvikus loodud eesti keele sõprade 
klubi. Loomulikult on tegemist iroonilise 
sõnamänguga, nalja autoriks olevat filoloog 
Mall Hellam. Huumori olemasolu näitab 
elusorganismi, sh keele elujõulisust ning 
on parim viis juhatada sisse eesti keele 
aasta esimene keelenupp. 

Olgem ausad: ega sa, armas lugeja, ilma 
selle pealkirjata poleks nii lihtsalt praegust 
artiklit lugema hakanud. Seetõttu on 
tervitatav, et Eesti president kuulutas eesti 
keele aasta välja oma aastalõpukõnes, sest 
haridusministeeriumi ja Sirbi kodulehele 
satuvad vähesed lugejad ja - nagu tõestasid 
inimkatsed minu enda klassidega – ei ole 
nii olulise aasta alguse teadvustamine veel 
suuremate massideni jõudnud.

On alanud eesti keele aasta, sest meie 
riigikeel saab 100 aastat vanaks. See 
on palju olulisem verstapost, kui tundub 
järjekordset etteütlust põrnitsevale 
õppurile. 100-aastane riigikeel kannab 
endas eestikeelset ilukirjandust, mis elab 
üllatavalt kirevat elu (lugege näiteks 
vilistlasluuletajat Jürgen Roostet „väljas 
akna taga/ ulub vabariik kui hunt/ on 
täiskuuöö/ ja libainimesed liikvel“). 
Meie seadusandlus teeb pikki selge 
keele samme (uuri selge keele võistluse 
kodulehekülge), keelteadlased on saanud 
valmis uue ÕSi (nüüd tead, et kõnekeeles 
võid öelda diip, aga kirjakeeles kasutad 
ikka sügavmõtteline) ning ülikoolid 
ristavad piike eestikeelse teaduskeele 
jätkusuutlikkuses („Minu unistus on, et 
eesti keelest tõlgitaks teaduskirjandust,“ 
tähendas kirjandusteadlane Mihhail 

Lotman Postimehe aastalõpuintervjuus).

Eesti keele aasta keskendub igas kuus 
erinevale keelega seotud valdkonnale.  
Kuude kaupa jaotatud teemakavaga 
saab huviline tutvuda teadus- ja 
haridusministeeriumi kodulehel. Anname 
meiegi oma panuse ning järgmistes Reaali 
Poisi numbrites saab lugeja jälle mõne 
keeleteadmise võrra rikkamaks.

Seniks lugege, rääkige ja isegi armastage 
eesti keeles. Miks? Sest meil on selline 
ülimalt ainulaadne võimalus. „Et aga igas 
keeles on sõnu, millele muis keelis vasteid ei 
leidu, siis on ka mõisted ja tunded, mida need 
sõnad symboliseerivad, ainult asjaomaselle 
rahvale teadlikud ja selged.“( Johannes 
Aavik 1924)

HEI, HEI!
Loodetavasti puhkasite välja ja olete valmis 
uue hooga edasi minema! Uue aasta puhul 
soovin aga igale lennule midagi erilist öelda:

Armsad kümnendikud!

Ilmselt on 10. klass gümnaasiumi 
kergeim klass. Teid ei oota ees tõsist 
teadmistekontrolli ega eksamit (mitmeid 
aastaid tagasi oli kümnenda lõpus füüsika 
eksam). Varsti on teie aeg hakata aga 
mõtlema UT teemale. Arvan, et olete juba 
kuulnud varasematelt lendudelt, mis teid 11. 
klassis ees ootab: 101 magama ööd, stress 
jne. Kuid saan teid veenda, et kui valite 
meelepärase teema ja teete kõik õigeks 
ajaks ära, siis saate kõigega ilusti hakkama.

Erko Olumets
134A

Õpetaja Kristi Koit

TERE, ARMAS KOOLIPERE!

Käes on uus aastanumber, aga meil, kooliga 
seotud inimestel, läheb kõik vanaviisi 
edasi: uus aasta algab meil ju tegelikult 1. 
septembril. Seepärast ma ei hakka pikalt 
heietama ja head uut soovima. Ainsaks 
erinevuseks on see, et vihikunurka tuleb 
kirjutada uus aastanumber. Kui keegi seda 
üldse enam teeb. Kõik läheb vanaviisi edasi 
ja proovime oma aastaga juunikuuks ühele 
poole saada. Et 2019. aasta algus aga veidi 
erilisem oleks, otsustasin teile kinkida 
paar lisa-sudokut. Olgem ausad, need on 
sõltuvust tekitavad ja õpetajate ütluste 
järel menukuselt teisel kohal.

Mõnusat lahendamist

-Kirke

Head üheteistkümnendikud!

Kolmas kollokvium on läbi! Jesss…. Kes 
aga pole veel jõudnud midagi teha, siis 
pole hullu - augustini on veel veidi aega. 
Ülejäänutele, kes on olnud piisavalt tublid, 
soovin, et kõik lõigud saaksid viidatud, 
leheküljed nummerdatud ja tabelitel/
piltidel pealkirjad pandud.

Kallid kaheteistkümnendikud!

Teile soovin lihtsalt, et suudaksite elus 
püsida kuni gümnaasiumi kulminatsioonini 

- Bulgaaria reisini. Ilmselt on see praegu 
üks ainuke põhjus, miks üldse end kokku 
võtta ning millegi üle pingutada. Lõpuni 
on jäänud ainult ~140 päeva veel…

-Sofia Markson
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VII END KURSSI! SUUR ARTIKKEL POLIITIKAST 
EHK KES ON KES?

Alex  Jones
Alex Jonesist (44) on nüüdseks saanud 
keelatud mees. YouTube, Facebook, Twitter 
ja teised otsustasid selle suure tähega 
Trolli keelata. Tegu on meelelahutajaga, 
kelle hüüdlauseks on: “MULLE EI 
MEELDI, ET NAD ON PANNUD 
VETTE KEMIKAALE, MIS MUUTSID 
KONNAD GEIKS!”.  Alex Jones on oma 
karjumisega üks huvitavamaid inimesi USA 
poliitmaastikul, nii et Ruuben Kaalep – võta 
õppust!

Alexandria Ocasio-Cortez
Alexandria Ocasio-Cortez (29, edaspidi 
AOC) on Ben Shapiro lemmik libtard, 
keda Twitteris faktide ja loogikaga 
pommitada. Tegu on USA kongressi 
noorima naissaadikuga, kes paistab 
silma oma “äärmuslike” ideedega 
keskkonnahoiu ja maksupoliitika 
osas. Näiteks toetab ta üle 10 miljoni 
dollari suuruse sissetuleku pealt võetava 
maksu piirmäära tõstmist 70 protsendi 
peale. Vabariiklased tõmbasid selle 
peale kohe kulmu kipra ja hakkasid 
taga otsima materjali, millega AOC 
mainet halvustada, kuid ei suutnud 
midagi paremat leida kui ammune 
Bostoni ülikooli tudengite tantsuvideo. 
Ka Rohelise Uue Kursi (ingl Green 
New Deal) idee paneb vabariiklastel 
põlved värisema, sest jumal hoidku, 
et nafta- ja söetööstuse lobijad neile 
ühel päeval enam raha kurgust alla ei 
topi. AOC kutsub end demokraatlikuks 
sotsialistiks (mitte segamini ajada 
sotsiaaldemokraatidega) ning usub muuseas, 
et USA-s tuleks kaotada õppelaenud ning 
luua õppemaksudeta üli- ja kutsekoole. 
Poliitikast mitte huvitatutele on ta niisama 
ilus vaadata – võrreldav meie oma Züleyxa 
Izmailovaga, kui mitte arvesse võtta asjaolu, 
et AOC on päris poliitik ja Zuzu vaid 

läbikukkunud neoonroheliste 
kapten.

Newt Gingrich
Newt Gingrich (75) on üks 
pal judest kandil ise pea ja 
hallide juustega poliitikutest, kes 
vabariiklaste rindel tegutsevad, 
ning sarnaneb paljuski Edgar 
Savisaarega. Mõlemad olid omal 
ajal ülimalt populaarsed poliitikud, 
kes suutsid kuidagi oma edu maha 
mängida ning sattuda kurba не 
рыба не мясо olukorda, kus 
nende arvamus ja seisukohad 
ületavad küll uudiskünnise, aga 
kedagi enamaks ei stimuleeri kui 
kergeks turtsatuseks hommikusel 
peldikuringil uudiseid lugedes. 
Newt juhtis vabariiklased nii 
Senatis kui ka Esindajatekojas 
pärast 1954. aastat esimese 
enamuseni ning seega oli ta 
vabariiklaste jaoks kui Edgar 
meile – temagi vabastas oma 

rahva võõrvägede ikkest. 5 aastat hiljem 
lahkus Gingrich Esindajatekoja spiikri 
ametist seoses Koja Eetikakomiteele 
valetamise ja riigi raha väärkasutamisega 
300 000 dollari ulatuses. Kas Edgari raha 
oli, nagu ta väidab, puhas kui prillikivi? 
Kes teab. Pärast poliitikast taandumist läks 
Newt edasi Tallinna TV-sse Fox Newsi, 
kus tervelt 12 aastat mõlkus tal mõtteis 
Lääne demokraatlike riikide spirituaalse 
juhi USA presidendi tiitel. Unistuseks 
see jäigi, 2012. aastal valiti vabariiklaste 
kandidaadiks hoopis Mitt Romney ja 
Newt taandus jälle Fox Newsi “sõltumatu” 
poliitanalüütiku rolli. Nagu ka Edgar, 
näitab ta end avalikkusele harva.

Hillary Clinton 
Hillary Clinton (71). Palju õnne, Hillary! 
Sinu abikaasa rekordiline valitsuseseisak 
trumbati lõpuks üle. Oleme ausad, see on ka 
natuke sinu süü, mis hetkel USAs toimub. 
Poliitiline polariseerumine, millele sa 
kaasa mängisid, on läinud üle käte. Hirmu 
õhutamine, vastaspoole demoniseerimine 
ja naeruvääristamine ei käi tsiviliseeritud 
poliitiku ridiküli. Suurim “katastroof ” 
peale Brexitit on ju sinu süü, nimelt 
identiteedipoliitika mängimine. Oleme 
ausad, kui isegi Mr. Brexit (Trump) suudab 
sinust paremini debatti pidada, on kogu 
lootus otsas. Sinu viga on põhiliselt selles, 
et sa ei suutnud enda minevikku puhtana 
hoida. Trump, kes on teinud sinust kordades 

rohkem vigu on nii hea bullsh*t artist, et 
kedagi lihtsalt ei koti enam... 

Bernie Sanders 
Bernie (77) – USA demokraatliku noore 
märg unistus ja (((sotsiaaldemokraadist 
multikulti  sõdalane))). Bernie on 
transsotsialist – tal on demokraatliku 
s o t s i a l i s t i  n ä g u , k u i d  h o o p i s 
sotsiaaldemokraadi genitaalid.  Bernie 
2016. aasta presidendikampaania oli kergelt 
ebaõnnestunud, tal oli privileeg kaotada 

Hi l ju t i  Ameer ika  Ü hendr i ik ide 
Esindajatekotta valitud sotsialist ja populist 
Alexandria Ocasio-Cortez on oht oma 
rahvale. Tegemist on naisterahvaga, kes 
usub, et hetkene töötuse määr on madal, sest 
kõigil on kaks tööd. Tema idee maksustada 
igat 10 miljonit dollarit ületavat sissetulekut 
70%-ga on absurdne. Inimene, kes vabal 
turul sellist raha teenib, on ilmselgelt 
ühiskonnale tohutult kasulik. See raha 
on tulnud kokku mitmetest väikestest 
tehingutest, mida see isik teistega teinud on. 
Loomulikult on need tehingud toonud kasu 
mõlemale osapoolele, sest vastasel juhul 
oleksid kaotavad pooled neist keeldunud. 
Sellest võib järeldada, et need “kohutavad” 
rikkad inimesed on tegelikult just need, kes 

Erko Olumets 
134A

René Piik
134A

Karikatuurid: Heleen Ojasalu 136A

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ

kandidaadile, kes oli nii kohutav, et ta suutis 
kaotada oma edumaa Donald Trumpile (!). 
Võib-olla oli selles süüdi Bernie assistent ja 
kampaaniajuht Alexandria Ocasio-Cortez. 
Nüüd on rollid vahetunud – AOC kütab 
kordades rohkem kirgi ja on vallutanud 

“progressimeelsete” aktivistidest noorte 
südamed. Ka Bernie oli nooruses poliitiline 
aktivist, aga tema marssis siis, kui riigis olid 
tõsisemad probleemid: mustanahaliste ja 
teiste vähemuste tagakiusamise vastased 
protestid on tänapäeval romantiseeritud 

ning mitmed poolpunased ringkonnad 
peavad ennast Civil Rights Movementi 
õigusjärgseks järeltulijaks.

Libtard - Mõiste, mida vabariiklased 
kasutavad poliitilise diskussiooni käigus 
liberaalide või demokraatidega. Seda 
kasutatakse, kui viimase faktidele ja 
argumenteeritud loogikale ei osata midagi 
tarka vastata. Tihti järgneb sellele sõna 

“lumehelbeke”.

majandust üleval hoiavad ja Alexandria 
kaaskodanike elusid neile töid ja tooteid 
pakkudes rikastavad. Tal ei ole õigust 
inimestelt nende raskelt teenitud raha ära 
võtta. Karistades inimesi, kes panustavad 
majandusse kõige rohkem, kaotaks 
demokraat just need raskelt töötavad 
inimesed, keda röövides ta kõigile tasuta 
lõunaid jagada kavatseb. Cortezi jaoks 
kindlasti meeldivalt kõrgete maksudega 
Prantsusmaalt emigreerub aastas keskmiselt 
12 000 miljonäri. Tundub, et vägisi peale 
surutud võrdsus kaalub poliitiku meelest 
üle õigluse ning rikkuse.

      – Mikkel Mäkelä 134a
                                    Alex Jones

                              
                                Hillary Clinton

Alexandria Ocasio-Cortez

Bernie SandersNewt Gingrich
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Nicolas Lotman
135B

Birgit Saliste
134B

ÜKS PAJATUS ROMANTIKAST

Pakuti võimalust suvel kümneks päevaks 
Saksamaa rahade eest Brnosse minna. 
Kuna ma (vist) pole peast põrunud, 
haarasin pikemalt mõtlemata ettepanekul 
sarvist. Peagi olin omadega pühapäevasel 
pärastlõunal kohvikus ning Eesti poolt 
organiseeriv väärikas vanahärra Ingmar 
uuris mult, kas ma olen romantik. Enne, kui 
mu kõrvuni jõudis tema määratlus, hõiskas 
mu süda jaa. Ei julge väita, et olen romantik, 
kuid uskuda tahan seda küll. Ingmar pidas 
romantikuks  inimest, kes on tahet ja 
usku täis maailma heaga paremaks muuta. 
Tänapäeva tempokas ületrumpamise virr-
varris tekib aga küsimus: “Kas romantika 
liigitub hukule määratud igandite sekka?”

Miks leidub üldse vajadus romantika 
järele? Praeguses düstoopilises utoopias, 
kus elu hõlbustub ja inimesed manduvad 
põrnitsedes tuhandeid tillukesi LED-e, 
tekib tohutu vajadus võimsa siira tõelise 
õnne ja armastuse, romantilise armastuse 
järele. Kaunile klassikalisele romantilise 
armastuse määratlusele juhtis tähelepanu 
mu vene keele õpetaja. Seal on peategelased 
vaim, hing ja ihu. Kõik kolm tõmbuvad 
kallima poole teineteisest sõltumatult, 
moodustades igaüks iseseisva jõu. 
Romantiline armastus vajab kõiki kolme, 
kuid kui esmaseks kujuneb ihu, pole tegu 
tervisliku suhtega. Hoopis vaprust ning 
rammu nõuab vaimu ja hinge kaaslase 
leidmine. Romantilisus tuleb tugevatest 
tunnetest – ega asjata seletata kõnealust 
sõna kui “tundeline”. Tunne ei saa eal vale 
olla, sest kui võtta ära inimestelt tunded, siis 
annab luubiga otsida tähendust järelejäänud 
orgaanilises klombis.

Rääkides sel teemal algab kõik armastusest. 
Jah, armastusest, too ära nämmutatud sõna, 
mis kaotab iga kasutusega väge, hoolimata 
et viimast on lõputult. Romantiku 
armastus pole eales lõpuni lahendatav 
ning ta ei kustu. Lõpp-peatus on ideaal, 
aga ideaalsus eksisteerib vaid füüsikas, mis 

erinevalt idealiseerimisest enesest on õige 
ebaromantiline. Ideaal võib olla nii inimene 
kui ka muu üllas igatsusväärne eesmärk. 
Romantiku ja ideaali vahel kestab lõputu 
lahing ning kui jõuabki eesmärgini, siis 
isegi ei vaibu võitlus. Lahingu lõppematust 
tunnistab õigeks ennasttõestav väide, seega 
väite argumenteeriv väärtus on kaheldav. 
Kui on romantik, siis järelikult võitleb, 
kui aga ei võitle, siis ei saa romantik olla.

Kus elavad need võlupäkapikud? Kas 
neid enam üldse on? Muidugi on, vaata 
ringi! Ilma soovimata tühistada homo 
sapiensi välja mõeldud häälitsuse väärtust, 
häälitsuse, millele on omistatud veider 
abstraktne tähendus, põksub meil kõigil 
midagi rohkem või vähem hääleõiguslikku 
põues. Viimase eksistentsist pelgalt ei piisa 
romantik olemiseks, aga pole puud ilma 
juurteta. Romantik jälgib maailma enda 
ümber, tundes füüsilist joovastust ilust. 
Ülevoolava rõõmust puhkenud lembusega 
summutab samuti sisimust torkivat valu. 
Romantiku õnn ei nõua ka pidevat 
olevikulist füüsilist 
rahuldust. Sarnasusi 
le iab Aristotelese 
aruteluga rahulolust. 
Filosoofi sõnul võib 
rahulolu hetke tuua ka 
meeldiva meenutamine 
või selle saabumise 
ootamine. Kui lootusetu romantik armub 
võimatusse, siis jäävad valu tummistavaks 
vastukaaluks vaid mälestused ja unistused.

See tähesüsteem siin paberil asendab 
doktor Pumtšiga rubriiki, mis on sama 
palju olemas kui doktor isiklikult. Siiski 
maandusid viimases hädas mu postkastis 
klassikalised küsimused, mille vastust 
tihti eriti ei kuulatagi, aga küsitakse 
jälle. Sellele vaatamata sobivad mõned 
neist arutellu. Esimene neist on “Kuidas 
teavitada vastassugu oma tunnetest (esialgu 
lihtsalt meeldimisest)?” Probleemi lahendab 
muidugi ütlemine või vähemalt piisava 
mõistetatavusega selle väljendamine 
muul moel. Lüüriline või proosaline 
eneseväljendus võib muuseas osutuda 
ootamatult mugavaks pääseteeks. Kui tekst 
valmib, siis pikema veiderdamise asemel, 
mis nõuab pidevat tööd ja mille käigus 
võib jõud raugeda, maad võtta ebalevus ja 
süveneda soov üritusele enneaegne punkt 
panna, siis teksti saatmine nõuab ühte 

hulljulget klikki ning tegu on pöördumatu. 
Soodsate tuulte korral viib tee olenemata 
lähenemisest kohtinguni.

Teine saadetud küsimus, mis kingib 
mõtteainet ja haakub teemaga, tahab teada, 
mida teha tundes, et maailm teeb liiga. 
Esimene intonatsioon ründab lause asetust, 
sest tundmine sõnana tõstatab küsimuse 
lause tõepärasuse üle. Kui tühjast väita 
ebaõigluse vandenõud, siis tuleb taguda 
aru pähe -  maailm on vaieldamatult vinge 
paik ja naudi seda! Aeg on niigi üürike ning 
põhjuseta aja raiskamine haletsemisele 
läheb kirja ränga kuriteona. Lähenedes 
küsimusele kui väitele, et maailm rõhub 
ning enam ei jaksa, lahendab kahjuks vaid 
romantikule omane lõputu võitlus. Tuleb 
innustuda kaunist ja trotsida kurja, küll 
kõik laabub.

Kuidas saada tolle püha tiitli kandjaks? 
Romantikuks saamiseks tuleb elada ideaali 
poole, hoida ülal optimismi. Ideaalide 
nimel tuleb võidelda ja neisse uskumine 

on lausa kohustus. 
Nooruse eluisu annab 
siinkohal üüratu eelise, 
tekitades soodsad 
tingimused idealistliku 
maailmavaate tekkeks. 
Siiski tuleb säilitada 
kaine mõistus, mitte 

langeda kahjulike äärmuslike kujutelmade 
küüsi. Äärmuslikkus reeglina pole hea 
ehk küll teeb küll küllale liiga. Idealism 
pole aga igaühe jaoks. Sel juhul langeb 
romantiku olemise lootusekoorem 
kirglikule armastusele. Ega seegi pole 
paha variant.

Kui eluvõõra üheteistkümnendiku sulest 
sündinud tindiplekke täis häma teid 
ei veennud, et romantika elab ja peab 
elama, siis on veel viimane põhjapanev 
argument. 2018. aasta nooruses igaaastasel 
Vabalaval osutusid kooli populaarseimaks 
mu sarmikad klassivennad. Kuum Segadus 
laulis just armastuse teemadel. Võitu 
kommenteeris emakeeleõpetaja Anu 
Kell, kes nentis häälteenamuse peale, et 
romantika pole surnud. Kui sellestki jääb 
väheks, siis võite seenele sõita.

TITAANIDE HEITLUS | KES ON REAALKOOLI 
STAAŽIKAIM ÕPETAJA?

Kümnendas klassis kohtusin oma esimeste 
koolipäevade jooksul kolme õpetajaga, 
kes väitsid, et on kindlasti ühed vanimad 
olijad selle kooli seinte vahel. Need 
olid matemaatikaõpetaja Helen Kaasik, 
muusikaõpetaja Eve Karp ja kehaliseõpetaja 
Thea Turulinn, kes kõik on selle maja 
seinte vahel veetnud aastakümneid. Tollel 
hetkel ei saanud vastust küsimusele, kes 
neist imelisest õpetajast siis ikkagi kõige 
esimesena Reaalkoolis klassi ette (võimla 
ette) asus. Mind hakkas huvitama, kes siis 
kannab Reaalkooli staažikaima õpetaja 
auväärset tiitlit.

Vastust oma küsimusele otsisin Kuldar 
Rosenbergi 2011. aastal valminud 
uurimistööst (näete üheteistkümnendikud, 
ei ole see UT kirjutamine midagi mõttetut). 
Uurimistööst selgus tõde.

Helen Kaasik asus kooli õpetama kõige 
hiljem, 1978.aastal. Küll aga kooli seinte 
vahel on ta veetnud kõige kauem aega, sest 
see suurepärane matemaatikaõpetaja on 
eluaegne reaalikas ja õppis ise Reaalkoolis.
Eve Karp ja Thea Turulinn tulid mõlemad 
Reaalkooli õpetajaks 1977.aastal. Mõlemad 
olid eelnevalt Reaalis ka praktikal käinud, 
nii et siinkohal tuleb leppida viigiga ja 
kõige kauem õpetanud õpetaja tiitlit välja 
jagada ei saa. 

Küll aga selgub uurimistööst palju huvitavat 
nende kolme (ja ka kõikide teiste) õpetaja 
kohta. Vaevalt keegi meist teadis, et 
Eve Karp on läbinud 320kilomeetrise 

palverännaku, Thea Turulinn on tegelenud 
süstamatkaga ja oskab muuseas kala püüda 
ja õmmelda. 

Uurimistöös avaldavad õpetajad ka 
arvamust, kuidas õppimine ja koolielu 
aastakümnetega muutunud on. Uurimistöö 
on küll tehtud 2011. aastal, aga muutused 
püsivad tänase päevani. 

Näiteks Helen Kaasik arvab, et õpilastel 
on eksamitel vähem pinget ja kadunud on 
palju Nõukogude-aegseid kombeid. Eve 
Karp arvab, et õppimises on muutunud 
aparatuurivahetus. Ka õpilased on 
muutunud lapsemeelsemaks. Thea Turulinn 
mainib tundide aegade muutust. 

Olgu muutused millised tahes, loodame, 
et pikaegsed õpetajad jäävad kooli veel    
kauaks.

REAALIKAD EI USU UUSAASTALUBADUSTESSE?

Aastavahetust võiks nimetada ka tegelemise 
taassünniks, sest just uueks aastaks tehakse 
lubadusi, mida paljud tulihingeliselt 
püüavad jälgida. Ja need kes ka ei tee, 
tunnevad vähemalt hästi, et saab kui puhtalt 
lehelt alustada. Reaalikate seas tegime 
uusaastalubaduste teemal küsitluse, mis 
võib kõiki meid üllatada.

Kolmandale küsimusele vastas seekord 275 
õpilast, mis on võrreldes kahe eelmisega 
vähem, kuid see on arusaadav, sest seoses 
UT küsitlustega võib taolisest vastamisest 
kiiresti ära väsida. Nii nagu eelmine kord, 

jagunesid vastanud üsnagi pooleks - 137 
olid põhikooli õpilased ja 138 gümnasistid. 
Enim hääli kogus variant “Ei! Ma ei usu 
sellistesse asjadesse”, mille valisid 153 
inimest (mis võiks küll selle põhjuseks 
olla?). Hõbemedali sai vastus “Muidugi!” 
103 häälega. Reaalikatest jääb mulje, et 
tegu on otsustusvõimeliste ja enesekindlate 
inimestega, sest kõige ebapopulaarsemaks 
osutus variant “Ma tahaksin proovida, aga 
kardan”, mida valiti 19 inimese poolt.

Kuigi vähem kui pooled vastanutest seadsid 
üles lubadused, on nende lubadused 

küllaltki ambitsioonikad. Kõige enam 
soovivad vastanud rohkem spordis 
saavutada, see siis olgu ühele sixpacki 
taastamine, teisele poolmaratoni jooksmine, 
kolmandale MMile jõudmine. Palju leidis 
ka lubadusi, mis puudutasid tervislikku 
toitumist, paremat keeleoskust, raha kokku 
hoidmist ja gümnaasiumisse sisse saamist. 
Silma paistsid ka lubadused, mis olid 
seotud stiilivahetusega, näiteks soovitakse 
saavutada Freddie Mercury-sarnane sära. 
Üks vastanu aga selgitas, et lubaduse asemel 
laadis alla time-tracking rakenduse, mis 
meid otsekoheselt inspireeris.

Heleen Ojasalu
136A

Siret Siim
135C

a) b) c)

c)

a)

b)

Ei julge väita, et 
olen romantik, kuid 
uskuda tahan seda 

küll.
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VANA HEA LOTTE UUES KUUES JA LIHTSALT HÄSTI 
TEHTUD “ROHELINE RAAMAT”

Uus  aa s t a  a l ga s  suu re  pauguga 
filmimaastikul. Kaks filmi, mida soovitan 
kaeda on 4. jaanuaril kinolinadele jõudnud 

“Lotte ja kadunud lohed” ja 11. jaanuaril 
linastunud “Roheline raamat”.

Olen kindel, et nimi Lotte ei vaja 
tutvustamist. Eelmise seeria filmist on 
möödunud kaheksa aastat ja lõpuks 
jõuti kinolinadele armastatud filmisarja 
kolmanda (või viienda, kui lugeda 
kogumikku ka “Tommy ja Fluffy” ja “Lotte 
reis lõunamaale”) ehk viimase osaga. “Lotte 
ja kadunud lohed” sarnaneb visuaalselt 
eelmisele osale, milleks on “Lotte ja kuukivi 
saladus”. Seekord tundub taust olevat aga 
rohkem 3D-tehnoloogias kui eelmises 
filmis.

Häir i s  aga  see, e t  tekib ebakõla 

k ahed imens ioon i l i s t e  t ege l a s t e , 
kolmedimensioonilise tausta ja objektide 
vahel. Need näevad vahel välja nagu film 
oleks tehtud programmiga Scratch. Vahe 
ei tundu tegelased ja objektid kõndivat või 
teel olevat. Jääb mulje, et nad on pandud 
teeraja pildile. 

Enim segas mind koht, kus koeratüdruku 
ema ja isa ehk Anna ja Oskar lamasid 
murul oleval linal. Oli näha, et rätik oli 
vaid pandud muru pildile ja tekkis küsimus, 
kas see on parim, mis Eesti pakkuda saab? 
Olen kuulnud, et filmi tegemisel olid tegijad 
jäänud veidi rahahätta ja seetõttu näevad 
osad kohad välja pisut odavad. Mõned 
stseenid nägid ääretult ilusad välja ja neid 
oli nauditav vaadata. 

See-eest on linateos “Lotte ja kadunud 
Lohed” ilmselt suurima kujutlusvõimega 
ja väga huvitava maailmaga. Kuigi 
narratiiv pole võrreldav näiteks filmitootja 
Pixari kuldaja loovuse, maagilisuse ja 
õppetundidega, siis pole see ka lihtlabane 
ja lapsi pisendav.

Lugu algab, kui randa on uhutud kaks 
tundmatut tegelast. Selgub, et nad on 
teadlased Karl ja Viktor, kes üritavad 

lindistada maailma vanimat rahvalaulu: 
lohede laulu. Pinge ei kao ja alati on midagi 
huvitavat toimumas. Samas on see lihtsalt 
jälgitav. Lugu räägib asjade teisest küljest 
vaatamisest ja teiste kuulamisest. See on 
teistsugune ja väga värskendav õppetund, 
mida üritatakse lastefilmide kaudu edasi 
anda.
 
Kui te pole minusugused filmigurmaanid, 
teile meeldivad koeratüdruk Lotte seiklused 
ja ihkate midagi enda väikese õega või ise 
kaema minna, siis kindlasti tasub seda teha. 
Hinnang: 6,5/10 

“Roheline raamat”: suurepärane film, 
kuid ei paku ahhaa-efekti 

Tunnustatud linateos “Roheline raamat” 
räägib loo just sule sappa saanud mehest, 
kes elab New Yorkis 1960ndatel. Ta saab 
endale uue töö tumedanahalise pianisti 
sohvrina Kesk- ja Lõuna-Ameerika tuuril. 

Filmi keskmes on erinevad inimesed ja 
kultuurid, aktsepteerimine ning perekond. 
Filmi toimumise ajal oli Ameerikas ikka 
veel vastasseis heleda- ja tumedanahaliste 
vahel. Näiteks olid vastavalt nahavärvile 
eraldi hotellid ja baarid. Kes sattus valesse 

baari või tänavale, võis saada peksa või 
leida end trellida tagant.

Linateose peategelane on Itaalia juurtega 
pereisa Tony Lip, kelle suurim soov on 
toetada oma pere. Selleks suundub ta tuurile. 
Küll aga tähendab see kodust kahte kuud 
eemalolekut. Kõrvalosas astub üles tuntud 
pianist dr. Don Shirley, kes ei leia elus 
oma kohta: ta ei kuulu kuskile ja on üksik.

Filmi kaadrid on kaunid, lugu on 
hea ja sõnumitki korratakse rohkelt. 
Samas pole filmis eriliselt huvitavat 
maailma, silmapaistvat lugu või kavalat 
operaatoritööd. Kõik tundub jube tavaline 
ja võib-olla see polnud mokka mööda. 
Tekkis tunne, et olen taolist filmi juba 
enne näinud.

Ärge mõistke mind aga valesti. “Roheline 

raamat” polnud halb film. See oli tore, ent 
vajaka jäi originaalsusest. Seetõttu sobib 
see hästi ajaviitefilmiks. Kuna kuulsin 

“Rohelise raamatu” kohta eelnevalt aga 
kiidusõnu, ootasid rohkemat. Sellele 
vaatamata soovitan filmi soojalt. Ilmselt 
paari aasta pärast on see vajunud aga 
unustustehõlma.
Hinnang: 8/10

Erik Joonatan Tepp
137A

Teadlane Karl ja postituvi                                                                                                                                       Allikas: Eesti Joonisfilm koduleht

Lotte ja tema väike õde Roosi                                                                                                                               Allikas: Eesti Joonisfilm koduleht

Dr. Don Shirley ja Tony Lip                                                                                                                                                     Allikas: ajakiri Vanity Fair 
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MUUSIKA | LO-FI TOOB RAHU

Järgmise muusikažanriga tahaksin tuua 
teieni, kallid lugejad, ühe tõelise isikliku 
lemmiku. Kust ise sellise muusika enda 
jaoks avastasin, ei mäletagi, kuid ta on 
peaaegu igapäevaselt minu kaaslane ning 
saadab mind igasugustes kohtades.
Lo-fi hip hop (ka lihtsalt lo-fi, lofi või 
chillhop) seisneb lihtsates mitmekihilistes 
rütmides või biitides, mis paistavad algul 
küll üsna monotoonsete ja lihtsakoelistena, 
kuid kuna enamik lugusid selles žanris ongi 
umbes 1-2 minutit pikad, ei tüüta need ära. 

Nimi “ lo-fi” tuleneb väljendist low 
fidelity ning viitab muusika madalale 
helikvaliteedile, mis on kusjuures meelega 
tehtud. Lo-fi on kindlasti suurepärane 
kaaslane õppimises, kuna lugudel ei 
ole enamjaolt sõnu, seega jääb peamine 
tähelepanu just õppimisele ning muusika 
ise on mõnusaks taustaks. Olenevalt 
loost ja kuulaja isiklikult maitsest, võib 
taustamuusikale lisaks pakkuda lo-fi ka 
tugevat emotsiooni (minu jaoks on kindlasti 
alltoodud muusikapalade puhul nõnda). 
Bussiga kooli sõites või niisama kodus 
olles on minu arvates lo-fi samuti väga hea. 
Lo-fi žanris on tegelikkuses väga palju 
tegijaid, rohkem kui arvatagi võiks. 
Spotifys on küll väga hea valik, aga 
suur osa muusikast on üleval pigem kas 
SoundCloudis või Youtube’is. Ise kuulan 

siiski mugavuse pärast Spotifyst ja olen 
praeguseks koostanud rohkem kui 200 
looga playlisti (kui kedagi huvitab, küsige 
minult otse või otsige minu nime Spotifyst, 
olen väga hea valiku kokku pannud).
Et te aga ise teada saaksite, mis asi see 
lo-fi tõesti 
on, toon välja mõned artistid ning isikliku 
lemmiku iga artisti loomingust.

1. Jinsang - “slumpin”
2. wüsh - “Oh How Lovely”

3. Tomppabeats - “Far Away”
4. oofoe - “that’s all”
5. The Deli - “5:32 PM”

Kui tahate mõnd muud konkreetset kohta, 
kus leidub head lo-fi mussi, soovitan sellist 
kanalit YouTube’is nagu Dreamwave. Väga 
head palad, kuulajaid suhteliselt palju ning 
leiab kõvasti heakskiitu. Videote taustaks 
on tavaliselt huvitav pixel art, mis loob 
igati sobiliku atmosfääri.
Head kuulamist!

ARVUSTUS! PUHVETI KAUBAD RIVISTATUD

Kuna puhvetisse tuli sellel õppeaastal 
juurde palju uusi tooteid, siis tundsime, 
et on viimane aeg neid tutvustada kõigile 
neile, kes pole neid proovinud. Kuid need, 
kes trendidega kursis on – ärge muretsege, 
mälu värskendada pole kunagi halb.

Kirju kiisu (0,8€)
Gerdo hinnang: 8 armsat kassikest / 10 
armsast kassikesest

“Täidab kõik kriteeriumid – taskukohane 
vahepala, tõstab su tuju, mitte liiga magus, 
ainuke asi, mis puudu on kakaopulber, kuigi 
siis see oleks juba kirju koer :).”

Haide hinnang: 7 mjäud / 10 mjäust
“Mõnus amps magusat, kui koolistress 
kasvab üle pea. Soovitan kõrvale osta ka 
natukene keelekastet, sest koogike ise jääb 
kuivaks (lisaks on tal kõhus üksildane olla).”

Tymbark limonaadid (1€)
Gerdo hinnang: 2 poolakat / 8 poolakast

“Proovisin valge viinamarja ja aloe vera 
variant ja pehmelt öeldes oli see väka. 
Polnud just kõige parem kooslus ja 
inimesele, kellele ei maitse aloe vera – hoia 
sellest joogist eemale. 

Haide hinnang: 4 tammepuu koort / 10 
tammepuu koorest

“Olen proovinud kõiki maitseid, kuid 
midagi on selle joogiga valesti – kuidagi 
kunstlik maitse on. Koostisosasid vaadates 
pole raske aru saada, miks. Selle olluse 
ainsaks positiivseks (või vahel järjekordseks 
negatiivseks) küljeks on tema huvitav 
kinnitus, mida on mõnus ära tõmmata (kui 
ta koostööd teeb ja ainult tõmberõngast 
kätte ei anna). Samuti peitub korgi siseküljel 

inspireeriv ütlus – ainuke põhjus, miks seda 
limonaadi osta.

Põltsamaa kõrrejoogid (0,5€)
Gerdo hinnang: 6,5 Sammalhabe / 11 
Sammalhabemest

“Mahedam var iant  Limpa omast ; 
multimahlajoogil on seekord rohkem 
ananassi maitset. Olin väga kurb kui sain 
teada, et meie kõigi armastatud Limpa 
kõrrejoogid on välja vahetatud Naksitrallide 
omadega. Põhjuseks oli suhkrusisaldus, 
Limpa kõrrejoogis on 1g suhkrut rohkem 
100g kohta kui Naksitrallide omas.”

Haide hinnang: 8 Muhvi / 10 Muhvist
“Kel le le  e i  meeldiks  k lass ika l ine 
olümpiaadijook? Jah, Limpa-igatsus jääb, 
kuid olukord võiks hullem olla. Mõelge vaid, 
kui tagasi tuleksid vesi+mahl kõrrejoogid?! 
Mul tekivad külmavärinad, kui ma sellest 
mõtlen…”

Kaneelisüda (1€)
Gerdo hinnang: 11 tseiloni kaneelipuud 
/ 10 tseiloni kaneelipuust

“Nagu, ma ei suuda seda piisavalt kiita. 1 
euro eest 814 kalorit saia kaneeliga!!! Mida 
rohkem võiks tahta.”

Haide hinnang: 9 südant / 11 südamest
“Sul on vaja trenni jõuda, kuid pole aega süüa 

ning piisav hulk kaloreid on kätte saamata? 
Pole probleemi – haara üks kaneelisüda ja 
asu teele! Kui tunned end väga heldena, 
võid seda isegi parima sõbraga jagada. 
Imelikku kõrvalmaitset tundes raputa 
korra pead ja võta järgmine amps – see 
oli ilmselt hallutsinatsioon üleõppimisest.”

Gerdo lemmikud (2019):
1.Kirju kiisu
2.Kana vrap
3.Kinder Bueno

Haide lemmikud (2019):
1.Kirju kiisu
2.Juustusai
3.Kogu šokolaadivalik 

Tegime ka õpilastevahelise küsitluse, millele 
vastas 417 Reaali meili omavat isikut. Kõige 
rohkem ostetakse puhvetist vett (29%), 
puuvilju (23,5%), muid saiu (19,2%; kõik 
peale juustusaia), kanavõileibu (17,7%) ja 
kooke (16,5%). 14,6% vastanutest ei käi 
puhvetis. Lisasime vormi vastuse muu, mida 
said õpilased ise täita vastustega. Sinna oli 
kirjutanud isikud, kes väidetavalt on kooli 
keldris kinni ja vajavad abi. Soovime neile 
kõike paremat sealt välja pääsemisega, sest 
pärast kahte ja poolt aastat Reaalis käimist 
ei oska meiegi öelda, kus kooli kelder asub 
või kuidas sealt välja saada.

ÕPETAJA VESKIMETSA TERVISENURK

Kas sa oled õnnelik?
Kui vastus on „Ei, olen täiesti väsinud ja 
stressis“, siis aita ennast!

Küsid, et kuidas?
Kas oled täna endale naeratanud?
Kas oled täna naeratanud kellelegi, kes 

ei ole just su lemmikinimene, näiteks 
mõnele õpetajale?
Kas jõudsid eile teha aeroobset trenni 
või midagi muud, kus oli vaja liigutada 
oma lihaseid vähemalt tund aega järjest?
Kui kõik vastused olid eitavad, siis tee 
seda täna, sest: 

… iga naeratusega tekib sinu kehas 
endorfiine, mis ongi hea tuju keemiline 
alus;

Kristofer Mäeots
134C

Gerdo Germann 137C
Haide Maria Kuusik 137C
Fotod: Erakogu

… kõik sinu naeratused tekitavad ka teistele 
inimestele endorfiine; 

… suusatamine, uisutamine, jooksmine, 
tantsimine, pallimäng jm aeroobne sport 
tekitavad eriti suures hulgas endorfiine.

Ole aga endorfiinidega siiski ettevaatlik 
– liiga palju ei tohi neid ka olla, võid 
eufooriasse sattuda.

Õpetaja Kersti Veskimets

Pixel art, mis käib tihtipeale lo-figa käsikäes                       Allikas: Erakogu Kirju kiisu Kaneelisüda

Limonaad Tymbark Põltsamaa multimahlajook



1 31 2

R E A A L I  P O I S S   |   A P R I L L  2 0 1 8 U U S A A S T A L U B A D U S E DH O R O S K O O P J A A N U A R  2 0 1 9

MIDA TOOB KOLLASE SEA AASTA TOSINALE 
TÄHEMÄRGILE?

Jäär 21. märts–20. aprill
Aasta 2019 tuleb jääradele suurepärane: 
Saturn on teie karjääriturul. Seega võib 
loota kõikide suuremate projektide 
õnnestumist. Ainsaks takistuseks on teie 
unetus ja hilised söömingud, mis viivad 
selleni, et kool algab teie jaoks paar tundi 
hiljem. Seega pole ka päris kindel, et kõik 
projektid õnnestuvad, sest vahel te võite 
need lihtsalt maha magada. Soovitan 
üles seada vähemalt neli äratuskella ja 
täiskuuöödel koguni viis. Ja kui endiselt on 
üles ärgata lausa võimatu, siis tuleb terve 
aasta maha magada, võibolla järgmisel 
läheb paremini.

Sõnn 21. aprill–20. mai
Sellel aastal ootavad teid ees suured 
probleemid: te leiate, et teie rahakotis 
ulub karge tuul. Üks on kindel – puhveti 
ees on tänavu aasta just sõnnidel kõige 
suurem võlg. Täbarast olukorrast vaatamata 
soosib Neptuun teile eksamite õnnestumist, 
kuid olge valvel, sest kaksikute negatiivne 
energia püüab varastada teie õnne. Neptuun 
soosib teile ka vastupidavust, seega on 
oodata ebameeldivaid pahandusi. NB! 
Neljapäevadel ei tasu oma snäkiga 
sööklakorruselt lahkuda, sest see toob 
halba õnne!

Kaksikud 21. mai–20. juuni
Te lootsite, et pääsete ja eelmine aasta 
oli hull? See aasta hakkab veerema veelgi 
vaevalisemalt, kui eelmise aasta niigi 
suur lumepall. Aga kui lund enam pole, 
muutub elu veidi kergemaks (pole ju 
enam midagi veeretada). Lume kadudes 
kaovad sügavad depressiooninähud ja elu 
hakkab minema. Pluuto ennustab teile 
edukust, aga kui te superkuu ajal rannas 
kolm konnatahvlit vette ei viska, muutub 
edu õnnetuseks. Kõige hullem õnnetus, 
mis võib teie õlgadele sattuda, on kauge 
silmarõõm, kes hakkab teid piinama. Olge 
rahulikud, võibolla kutsub see silmarõõm 
teid jõuluballile ja kui ei kutsu, siis alati on 
võimalus leida Spotify’st imelisi kurbade 
armastuslugude playliste.

Vähk 21. juuni–20. juuli
Sellel aastal hõljute nagu pilvepiiril, sest 
lahke Jupiter soosib teile kõrget lendu, 
kuid võib ka juhtuda, et mõni päev on 
pilvepiir tavalisest madalamal. Aga samas 
tasuks külastada ka füüsikaklassi ja sealsest 
kolast ehitada endale langevari, sest kevadel 
ennustatakse kõrget kukkumist. Kui soovite 
oma kukkumist pehmendada, siis tuleks 
avada oma tšakrad. Kui ikka on tunne, et 
maapind tikub liiga lähedale, siis paar 
lonksu Red Bulli peaks asja ära ajama.

Lõvi 21. juuli–22. august
Antud aasta tuleb lõvidele hull ja seda 
kõige pöörasemas mõttes. Veenus soosib 
uusi tutvusi ja suhteid ning see sunnib 
teid korrastama oma lakka ning käima 
koridorides nagu diiva. Te tunnete end nagu 
staar, kes purustab kõik möödaminejad, 
kuid kui jaanipäev tuleb vihmane, siis 
peseb ta maha ka teie enesekindluse, mis 
võib viia suurte raskusteni uue kooliaasta 
alustamisega. Kui elu muutub väga 
magedaks, siis kindlasti aitab haliit. 

Neitsi 23. august–22. september
See aasta tuleb muutusterohke ja arendav. 
Teil on tunne, nagu kõnniksite läbi udu. 
Kõik tundub imelik ja hajevil, kuid peagi 
märkate, et hakkate vaatama tervet maailma 
uue nurga alt. Pluuto soosib 45° vaatevälja 
elule. Teadmised jõuavad teieni 45° nurga 
alt ning peegelduvad tagasi universumi 
sama nurga alt. Selleks, et õppimisest oleks 
kasu, soovitan omada kumerläätse, mis 
koondaks kõik teadmised. “Füüsika - see 
on imelihtne!”

Kaalud 23. september–22. oktoober
2019. aastal on peamiseks probleemiks 
unetud ööd, mis loob suurepärased 
eeldused linnahalli katusel teleskoobiga 
taevatähtede vaatamiseks. Siis saad ise 
näha, mida Saturn sulle soosib. Saturni 
ühelt rõngalt peegeldub söökla lasanje ja 
teiselt pannkoogid. Sellest võib järeldada 
hea isu kasvu ja rahakoti kergenemist. 
Kuid juba Garfield teadis, et “Lasanje on 
jumalate roog”. 

Skorpion 23. oktoober–21. november 
See aasta ei tule skorpionitele kerge. Veenus 
soosib palju suhteprobleeme, seega võib 
kihla vedada, et sellel aastal sõbrapäeval ei 
tule kaisukarukostüümis koolivend sulle 
roosi tooma. Aga pole mõtet ka liigselt 
kurvastada, sest kui armastuses ei vea, siis 

kindlasti veab kaardimängus. Pole kunagi 
hilja liituda Reaali bridžiklubiga (toimub 
reede õhtuti).
PS! See võib lahendada ka puuduoleva 
partneri probleemi!

Ambur 22. november–20. detsember
See aasta te avastate endas imelise 
muusikalise talendi. Tuleb suur tuhin 
õppida mõnda uut pilli või laulda sõprade 
ees. Aga asi läheb juba imelikuks, kui leiate 
end juba kolmandat päeva muusikaklassist, 
kus te mängite häälest ära kitarri ning 
toksite niisama klaverit, püüdes mängida 
YouTube’st leitud Ed Sheerani uut singlit. 
Kuna soov tegeleda muusikaga kasvab 
iga päevaga, otsustate esineda Vabalaval. 
Edasine tähtede seis ennustab, et pärast 
Vabalava kaotate te oma muusika taju ning 
naasete oma tavalisse igapäevaellu.

Kaljukits 21. detsember–19. jaanuar
Sellel aastal muudab teid Saturn tohutult 
uudishimulikuks. Te leiate end piilumas 
koolimaja õpilastele suletud ruumidesse. 
Te luurate koolimajas ringi, proovides 
leida midagi huvitavat. Kui hullumeelsel 
uudishimul lõppu ei paista, siis leiate ennast 
kooli katuselt. Mida või keda te sealt otsite, 
pole teilegi päris selge. Kui katusel on ka 
käidud, kutsub Merkuur teie mõistuse 
koju ja uudishimu kaob. 

Veevalaja 20. jaanuar–18. veebruar
See aasta on veevalajatele lihtne ja tavalisest 
toredam. Te tunnete, et väljendate rohkem 
oma emotsioone ning muutute hellaks. 
Kolmapäevadel soosib Veenus teile 
kallistamise soovi ning koolimaja täitub 
suurte õrnuse puhangutega. Aga see kõik 
võib muutuda, kui astute hommikul vasaku 
jalaga voodist välja, seega olge terased, 
sest muidu võib kogu headus teie vastu 
pöörduda!

Kalad 19. veebruar–20. märts
Aasta 2019 algab rahulikult ja kõik kulgeb 
töiselt. Aga aasta teine pool näib tume. 
Pluuto soosib teile suurt võiduhimu pea 
igas tegevuses, mis paneb teid arvama, 
et kõik on elu ja surma küsimus. Kuid 
liialt hoogu minnes, võite ruumis 206 
toolirallit sõites murda jala. Närusele 
saatusele vaatamata on ohjad see aasta 
just teie käes. Suudate keskenduda ja 
pühendada aega igale õppeainele. Sellel 
aastal soovitan teil võtta rahulikult ja 
vältida ratastega toole. 

Uue aasta algus on hea võimalus alustada 
uue hooga ja anda lubadusi olla tublim, 
sportlikum, tervislikum kui eelmisel aastal. 
Tihti raugeb see hoog ruttu ja jaanuari 
lõpuks on väga paljud lubadustest unustusse 
vajunud. Siit kaks soovitust: vaata üle 
oma juba unustatud lubadused ja proovi 
nendega uuesti järje peale saada või loe 
edasi ja leia mõni uus.

Igapäevaselt jõuavad meieni uudised 
surevatest korallidest ja haruldastest 
liikidest, plastikuga reostunud metsaalustest 
ja veekogudest, masstootmisest tulenevast 
keskkonnakahjust. Kõik inimesed aitavad 
kaasa nende probleemide süvenemisele oma 
igapäevaste valikutega. Keskkonnahoid 
peaks olema meie kõigi, eriti noorte, elu 
loomulik osa, sest meie elame saastatud ja 
enneolematu kliimaga planeedil enamuse 
oma täiskasvanueast. Meie lapsed aga 
sünnivad sellisesse keskkonda. Võib 
tunduda, et ühe inimese teod ei muuda 
midagi, aga tegelikult on igaühel oma 
võimalus olukorda parandada. Kui näiteks 
iga inimene kasutaks kilekotte kaks korda, 
väheneks kilekottide kasutamine maailmas 
poole võrra. Siit üks uusaastalubadus:

oleme sel aastal keskkonnasõbralikumad!

Kuidas seda teha? Alusta väikestest 
sammudest. Vali ükskõik, mil l ine 
järgnevatest mõtetest (või rohkem kui 
üks) ja muuda see oma harjumuseks - kõik 
võidavad sellest, sina kaasa arvatud.

1) Kasuta korduvkasutatavat joogipudelit. 
Kuigi taarasüsteem vähendab Eestis 
prügimäele jõudvate plastpudelite arvu 
võrreldes muu maailmaga, kulub siiski 

iga ühekordse pudeli tootmiseks ja 
käitlemiseks ressursse. Plastpakendist 
eraldub toidu/joogi sisse ka mürgiseid 
ühendeid. Kasutades metallist või klaasist 
korduvkasutatavat joogipudelit oled 
säästlikum ja näed äge välja!

2) Sorteeri prügi. Eriti siis, kui käeulatuses 
on sorteerimiskastid. Sorteeritud prügi saab 
ümber töödelda, erinevalt sorteerimata 
prügist, mida saab vaid põletada või 
ladustada. Biojäätmete eraldamine 
olmeprügist on eriti oluline, sest need 
määrivad ümbertöödeldavaid materjale 
kõige rohkem ja raskendavad põletamist. 
Prügimäel lagunedes tekib neist aga 
metaan. Ja palun, palun ära viska puhast 
kangast (riideid) prügikasti, vaid vii mõnda 
kogumispunkti (nt H&M kogub vana 
tekstiili ja annab sulle vastu sooduskupongi).

3) Vähenda liha ja loomse toidu 
söömist. See ei tähenda, et pead üleöö 
täistaimetoitlaseks hakkama, kindlasti 
mitte! Küll aga peavad lääne inimesed 
loomse toidu, er iti  l iha tarbimist 
vähendama, sest liha tootmine sellises 
mahus on keskkonnale väga kurnav ning 
aitab kaasa kliima soojenemisele. Inimene 
on küll omnivoor, aga pole kohastunud 
sööma liha põhilise toiduainena. Liha süües 
tasub seda nautida kui erilist ja hõrku toitu. 

Liha vähendamiseks oma toidus proovi 
mõnikord vorstivõileiva asemel näiteks 
hummusevõileiba või asenda mõnes toidus 
osa lihast meelepäraste kaunviljadega. See 
on suurepärane võimalus avastada uusi 
maitseid!

4) Leia kilekottidele alternatiive. Võta 
poodi kaasa oma kandekott, toidupoodi 
minnes ka väikesed võrgust või riidest 
kotid puuviljade, pagaritoodete jms tarvis 
(viimaseid valmistab mh SISU kott, mida 
ma aitan vedada. Võid meid sotsiaalmeedias 
üles otsida). See võib esialgu tunduda 
kohmaka või imelikuna, aga ausõna, sellega 
on võrratult lihtne ära harjuda.

5) Kasuta alati paberi mõlemat poolt. 
Korja kokku töö- ja infolehed, eelmise 
aasta kontrolltööd, millel olev teave on 
minetanud oma väärtuse ja kasuta nende 
valget külge mustanditeks igas olukorras, 
kui on vaja midagi mitteametlikku kirjutada. 
Keskkonnahoid + rahaline sääst uue paberi 
ostmise arvelt.

6) Väldi plastikust joogikõrsi. Küsi 
endalt, kas sul on seda toru oma klaasi 
tõesti vaja. On inimesed, kes vajavad kõrsi 
meditsiinilistel põhjustel, aga kui sinul pole 
seda vaja, tee keskkonnale ja iseendale teene 
ning ära kasuta kõrt. Söögikohas tellimust 
esitades ütlegi: “Palun ärge pange mu joogi 
sisse kõrt.” Kui tõesti soovid kõrt kasutada, 
leia korduvkasutatav alternatiiv - nt Eestis 
valmistatakse vahvaid pilliroost kõrsi.

Kõige olulisem, et su ponnistus vilja 
kannaks: andesta endale libastumised. 
Ikka juhtub, et unustad poekoti koju või 
kelner torkab su klaasi kõrre. Pole hullu, 
õpi sellest ja hüppa ree peale tagasi, sest 
täiuslikkus ongi saavutamatu. Iga säästlik 
otsus muudab maailma paremaks.

Liisi Puura
137A

UUSAASTALUBADUSTEST
Kertu Birgit Anton 136A
Fotod: Erakogu

Riidest kott puuviljadele

Riidest kott puuviljadele
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Paremale:                                                                                                                         Alla:

Autor: Kristjan Baikov 134C

KAS TÕESTI RAAMATUD VAHVATEST BULLERBY 
LASTEST JA VÄIKESEST NUKITSAMEHEST 
ÕPETASID MEILE MIDAGI?

Kas kohustusliku kirjanduse raamatud 
õpetavad meile midagi ning kui tihti 
sellest aru saadakse? Miks loetakse ja miks 
tuleks lugeda raamatuid? Nendele ja veel 
paarile küsimusele käisin vastuseid otsimas 
meie kooli 2.b klassi 7 raamatuhuvilise 
õpilase käest.
 
Mis olid viimased kohustusliku 
kirjanduse raamatud, mis pidite läbi 
lugema?

„Bullerby lapsed”
„Nukitsamees”
 
Kas lugesite neid hea meelega?

„JAA”
 
Kuidas teile „Bullerby lapsed” meeldis?

„Põnev. Astrid Lindgren kirjutab toredaid 
lugusid. Mulle meeldisid nende matkad ja 
oleksin ise tahtnud ka selles raamatus olla.”

„Liiga pikk.”
„Liiga lühike.”
„Vaata mõned raamatud on hästi põnevad, 
aga siis need tunduvad lühikesed ja saavad 
ruttu otsa. See raamat oli pikk.”

“See meeldis mulle, sest ma tahaksin 
endale ka sellist elu. Mulle meeldis, et 
seal oli neil enda peenar ja aed ning sai 
ringi joosta.”
 
Kas see raamat õpetas teile midagi?

„JAA “
 
Mida näiteks?

*pikk mõttepaus*
„Et olla õues ja rohkem väljas värske 
õhu käes.”

„Sõpradest ja vanast ajast, kui ei olnud 
selliseid tehnoloogia asju, vähemalt 
telefone. Nad kasutasid üldse teisi asju.”
 
Kui kiiresti selle läbi lugesite?

„Kolme päevaga. Ühel nädalal lugesin ühe 
päevaga mingi 50 lehte ja teisel nädalal 
lugesin kahel päeval ja siis jõudsingi 

juba läbi.”
„Ühe suvega.”
„Muidu ma suvel lugesin üle 11 raamatu 
läbi.”

„Ma terve suve puhkasin ja kui mul oli 
augustis 10 päeva koolini aega, siis ma 
lugesin mõlemad: „Nukitsamehe” ja 

„Bullerby lapsed” läbi.””
„Mul läks Nukitsamehega umbes 3 ja 
pool tundi.”
 
Mida Nukitsamees teile õpetas?

„Et kiirustada ei ole hea, näiteks 
Nukitsameest taheti kohe lapseks teha, 
aga tal läks aega.”

„Nukitsamees kiusas Itit palju, aga kui 
Kusti tuli tuppa, siis ta tahtis kohe temaga 
riidlema hakata, aga Iti ei lubanud, sest 
ta oli ikkagi väike laps.”
 
Kas te ka vabal ajal loete raamatuid?

„Väga palju.”
„Pigem vaheajal, siis on rohkem aega.”
„Pigem mitte eriti, kuna ei ole sellist isu.”
„Ma loen natuke enne kui ma magama 
lähen, siis see toob nagu hea une.”
 
Kas  kohustusliku kirjanduse kõrvalt 
jääb selleks aega?

„Jaa.”
„Mitte eriti, mul on trennid.”
„No jääb küll, aga ma eriti ei tee seda.”
 
Mis raamatuid siis loete?

„Lood poistest, kes julgesid erineda”
„Ma olen hästi palju neid Lasse ja Maia 
detektiivibüroo raamatuid lugenud.”

„Hirmus Henry röövib panka”
„Harry Potteri 7. osa, tegelikult ma olen 
kõik need osad läbi lugenud.”
 
Miks te loete raamatuid?

„Kuna see säästab aega, kui sul on igav ja 
sa loed raamatut, siis see hakkab nagu 
minema järjest põnevamaks ja siis sul 
on nagu rohkem tegemist.”

„Ma loen vabal ajal sellepärast, et mu 
ema ütleb, et ma pean lugema ja siis 
mulle nüüd meeldib see.”

„Ma juba 5-aastaselt lugesin. Alguses 
lugesin lasteraamatuid ja nüüd olen 
hakanud pikemaid ka lugema ja mulle 
hästi meeldib see.”

„Ma hakkasin vabal ajal lugema, sest mul 
tuli kuskilt selline mõte, et ma võiksin 

Harry Potterit lugema hakata ja siis ma 
hakkasin koguaeg lugema, lugema ja 
lugema ja siis ma ei saanud raamatut isegi 
käest. Nüüd ma olen kolm kuud peaaegu 
uut raamatut otsinud ja nüüd lõpuks ma 
leidsin, et „Kääbik” on väga tore raamat.”

„Ema ütleb tavaliselt, aga vahel tahan ise 
ka lugeda, ma ei tea isegi miks. Tavaliselt 
tahan ma pigem mängida kui lugeda, aga 
vahel tahan ikka raamatuid ka lugeda.”

„Lihtsalt leian vahepeal põnevaid 
raamatuid ja hakkan neid vaikselt lugema 
ja siis saan aru, et on päris huvitavad 
hoopis.”
 
On midagi veel lisada?

„Ma soovitan lihtsalt teistele, et hea on 
lugeda raamatuid, need teevad teid targaks 
ja on huvitavad.”

„Kui mingi raamat on, mille järgi on ka film 
tehtud, siis oleks parem enne raamat läbi 
lugeda ja alles siis filmi vaadata. Muidu ei 
ole põnev pärast raamatut lugeda.”

„Tegelikult olen tähele pannud, et kui 
ükskord lugesin Harry Potteri ühte osa, 
siis seal raamatus oli rohkem kirjutatud, 
kui filmis näidati.”– „Filmis näed valmis 
pilti, aga raamatus pead sa selle pildi ise 
endale kujutama.”

„Bullerby lastes” mulle meeldis ka, et seal 
oli rohkem reaalsust kui fantaasiat.”
 
Küsimustele vastasid: Elise Adele 
Agarmaa, Freya Wojtkowiak, Oke Olivier 
Oja, Oliver Saluveer, Marie Riik, Helia-
Gea Augasmägi ja Emma Libe.

 

Gretel Tiivel
137B

„Nukitsamees“ 

  Allikas: rahvaraam
at.ee



1 6

T A G A K Ü L G

ÜTLUSED
M. Saar: “8. ülesanne… see on küll tärniga, 
aga te olete ka ju tärniga lapsed.”

M. Saar: “Sipelgad on ka inimesed.”

M. Saar: “Mul pole ikka veel lube, pole vaja 
ka, Tallinna liiklus on palju ohutum nii.”

M. S aar :  “ Pa l j ud  a s j ad  püs i vad 
vesiniksidemete toel, võib isegi öelda, et 
Eesti vabariik püsib tänu vesiniksidemele.”

M. Saar: “Põrgupõhja kõige sügavamasse 
kihti lähevad 3 tüüpi inimesed: need, 
kes ei pane kassalindile kaupade vahele 
pulka, need, kes panevad põlenud tiku 
tagasi tikutopsi ja need, kes jätavad tikud 
kandikule.”

K. Koit: “Oscar Wildel olid head käed: 
maalis, lõikus...(klass naerab)...okei, mitte 
tänapäeva mõttes ei lõikunud.”

V. Raja: “Kes meist ei tahaks hüperbool 
olla?”

Õpilane: “Õpetaja, kas teil on teist 
kalkulaatorit laenata?”
V. Raja: “Ei, mul teist ei ole, aga ma võin 
esimese anda.”

(Ülesanne tõenäosuse kohta: Mis liiki 
tõenäosus on see, et õpilane saab järgmise 
töö 3?)
Õpilane: “Ütleks juhuslik”
V. Raja:  “Muidugi, 2 võib ka tulla.”

P. Karu: “”Tõde ja õigus” pole ainult 
sookuivenduse käsiraamat, vaid ka 
demograafia näitaja.”

M. Särg: “Mõelge peaga mitte kõhuga.”

M. Särg: “Kus Suitsu rahvas on?”
Õpilane: “Seal ukse pool.”

M. Särg: “Kas ruum paisub ajas?”

T. Reimann: “Aga kui on teistpidi, siis 
pole mitte alus vaid ülus.”

Õpilane (gümnaasiumi väljasõidul Narva): 
“See on vist kõige kauaoodatum supp, mida 
ma kunagi söönud olen.”

Reaali Poiss himustab 
õpetajate ütlusi. 
Palun tooge kõik 
vähegi vaimukad 
sõnavõtud meie 4. 
korruse postkasti või 
kirjutage siia:

SÜNDMUSED:

Jaanuar
26       Vilistlaste päev 
31.      Vabalava

Veebruar  
2.          Tartu rahu tähistamine G-5 koolide    
           õpilasesindustega
8.        Gümnaasiumi teatrireis
12.      5.-9. klassi suusapäev
14.      Sõbrapäev
18.      Gümnaasiumi suusapäev
20.      Ajalooviktoriini II voor
22.      Eesti Vabariigi 101. aastapäeva    
           aktused
           Kolme   kooli   ühine   pärjapanek    
          „Poisile“

VABALAVA

Neljapäeval, 31. jaanuaril toimub juba 
7. korda reaalikate Vabalava. Piletit saab 
osta eelmüügist klassiesindajate käest või 
ülekandega. Pileti hinnaks on 4 eurot 
eelmüügist ning 5 eurot ürituse päeval ja 
kohapeal. Üritus algab kell 19.00. Näeme 
seal!

PA L JU
Õ NNE !
Kaie Jõe                                  09.02
Thea Turulinn                       10.02
Aile Neimann                       14.02
Carina Veervald                   18.02
Marge Kanne                       24.02
Madis Olspert                      26.02

○ 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
Nicolas Lotman 135B
Kristjan Nork 135C
Siret Siim 135C
Heleen Rahel Ojasalu 136A

○ 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
Antero Leedu

○ L ehe  nr
160

Kersti Veskimets, Kristi Koit, 
Karl-Martin Idol vil!130A, 
Mikkel Mäkelä 134A, Sofia 
Markson 134A, Liisi Puura 
137A, Erik Joonatan Tepp 
137A, Gretel Tiivel 137B, Gerdo 
Germann 137C, Haide Maria 
Kuusik 137C, Kertu Birgit 
Anton 136A


