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Hoiad käes aasta viimast lehte, järgmine 
Reaali Poiss näeb ilmavalgust juba uuel 
aastal, uuel aastakümnel. Sammume 
peatselt 2020. aastaid, kuid seniks vaatame 
viivuks tagasi Reaali Poisi tegevusele 
möödunud kümnel aastal.

Muutunud on peatoimetus, kirjutajad 
ja küljendajad, kes igale lehele oma näo 
annavad. Küljendajate vahetumisega 
on Poiss  lausa  v i iel  kor r a l  läbi 
teinud muutumiskuuri, kust uudse ja 
omanäolisemana väjunud on. Oleme iga-
aastaselt naernud verivärskete rebaste üle, 
avaldanud kaastunnet uurimistöö küüsis 
vaevlevatele 11. klassidele ja juubeldanud, 
kui neid lõpuks kauaoodatud sõrmus ehib. 
Oleme aupaklikult vaadanud abituriente, 
kes viimasel gümnaasiumiaastal märgi 
r inda saavad, Habe taas puhtaks 

küürivad,  meid tutipäeval veega üle 
pritsivad ja rahvariideis koolimajast 
välja tuiskavad. Samuti oleme lugejani 
toonud mitmed REKi valimised, tulised 
presidendikandidaatide debatid ja Reaali 
elu uutvad lubadused. 

Tähtpäevi ja juubeliaastaid tähistades 
viisime ellu mitmed eriprojektid, mil 
lehepoisid jagasid EV100 ajarännaku 
aegu Reaali Päewalehte ja laulupeo 150. 
aastapäeva puhul Reaali Postipoissi. 
Oma suurejoonelise 20. sünnipäeva 
auks andsime välja mahuka juubelilehe, 
mis tähistas Poisi sirgumist meheikka 
ning koondas kokku hulgi mälestusi ja 
nostalgiat möödunud aastakümnetest. 

Nende pea 23 aasta jooksul oleme 
sisustanud sudokudega igavushetki 
ja naerutanud õpetajate ütlustega. 
Sotsiaalmeedias – nii Instagramis kui 

Facebookis – saab juba mitmendat aastat  
Reaali Poissi jälgides ülevaate koolis 
toimuvast. Kõik lehed on kättesaadavad 
Reaali Poisi ajaveebist, mille leiad Reaali 
kodulehelt, ja soovi korral paberkandjal 
meie arhiivist. 

Nagu näed, hoiab Reaali Poiss pingsalt 
silma peal nii koolielul kui ka maailmas 
toimuval. Hoia Sinagi meil silma peal! 
Haara kuu lõpus koolimajast trükisoe leht, 
loe läbi artiklid, mille me suure hoolega 
Sinu jaoks kaante vahele oleme vorminud, 
ning lõbusta end sudokude ja õpetajate 
ütlustega. Küsimuste, murekohtade ja 
ettepanekute korral võta julgelt ühendust. 

Nautige teenitud puhkust, märgake 
lähedasi ning näeme jõuluballil või juba 
uuel aastal! 

Karmen Laur 136B

3 .  K O R R U S E  P O I S T E V E T S

VETSUREFORM – KOLMANDA KORRUSE POISTE WC UUENDUS

Poiste tualetti kujutatakse tihtipeale 
lahinguväljana, kuhu pikemaks ajaks 
jäädes võib riskida elu kaotamisega (ma 
liialdan). Aga Tallinna Reaalkoolis on lood 
teisiti. Meie koolivendadel on kolmandal 
korrusel hubane paigake, mis seisab vastu 
tavalise tualeti normidele. Kui lugeja pole 
just viimased 2 kuud haige olnud või 
poppi teinud ning koolist puudunud, on ta 
märganud, et kolmanda korruse poiste WC 
on saanud totaalse muutuse. Idee autoriteks 
on neli 135.c klassi noormehed Robert 
Raasuke, Markus Männi, Karl Robin 
Tiislär ja Jüri Kozlik. Nelik moodustas 
grupi nimega Junni ja Jaure Juhatus ehk 
lühidalt JJJ ning alustasid vetsureformi läbi 
viimist. Akt kogus palju populaarsust ning 
praeguse seisuga on arengusse panustanud 
juba mitmed klassid. Vestlesin Roberti, 
Markuse ja Karliga, et reformi kulgemisest 
veelgi paremini aru saada.

Kust vetsureformi idee alguse sai?
Robert: Alguse sai see sellest, et me 
tegime Männile ja Gaborile libapostreid 
kui REKi presidendi valimine käis. 
Markus: Meil oli olnud juba ammu idee, 
et poiste vetsus peaks AUX olema ja sellest 
tulenevalt oli ka ühe meie postri peal kirjas 
et “Poiste vetsu stereosüsteem!”.
R: Lahendasime selle stereosüsteemi 
p r o b l e e m i  ä r a  n i n g  s i i s  v i s t 
matemaatikatunni ajal mõtlesime, et 
viime asja järgmise level ’ini.
M: Mhm, et kuigi mina ja Gabor ei 
võitnud, viisime oma lubadused siiski ellu 
ja kaugemalegi. Varsti on ehk juba junn.
ee veebileht üleval.

Kas olite valmis, et kogu teema nii suure 
veo võtab?
R: Ei.
M: Absoluutselt mitte.
Karl: 10ndikud panid ikka normilt.
R: Väga hea meel, et vetsureform on 
niimoodi vedu võtnud.
M: Selline kodanikualgatus.

Kelle eelarvest uuendused tulevad?
R: Enamasti on nii, et kellel mis üle on 

jäänud, aga oleme ka oma rahakotist 
osad asjad maksnud. Näiteks see kaabel, 
pikendusjuhe.

M: Klaus (137.c) ostis näiteks selle 
õhuvärskendi. Need kes on panustanud 
või midagi toonud oleme ka grupichatti 
lisanud.
R: Sooviks progeklassilt abi netidomeeni 
junn.ee loomisega. Seal oleks siis meie 
veebileht, kus oleks igaühel võimalus 
vetsus olles näiteks Paypalist annetusi teha.

Mis on teie lemmik lisa 3. korruse 
tualetis?
K: Need lõhnakuused.
R: Kõlar. Nüüdseks on see küll katki 
tehtud, aga siiski.
K: Kes lõhkus kõlari ära!? Tunnistage.
M: Ma ütleks et need jõulutuled. Eriti 
nüüd kui sinna vool ka lisatud sai, see 
lisab palju.

On vetsureform ka negatiivset tagasisidet 
saanud?
R: Meie kõigi üllatuseks kusjuures ei 
ole. Televiisoriga on mõne õpetaja silmis 
natukene probleeme olnud – et selle koht 
pole siiski vetsus.
M: Eks nad sama segaduses kui meie.
R: Me siiamaani ei kujuta ette, kes selle 
sinna tõi. Aga seni kuni see 
seal on, las ta olla. Kui tekib 
probleeme, siis küll me selle 
likvideerime.

K a s  J J J - i  t e g e m i s e d  o n 
innusta nud kedag i teieg a 
rä ä k i ma t u lema või ideid 
pakkuma?
R: Kusjuures, naljakas lugu: olin 
üks vahetund tualetis ja väikesed, 
äkki 5.-6. klass, poisid tulid sisse 
ning lugesid valjult meie Junni 
ja Jaure Juhatuse vetsureformi 
plakatit. Ma tulin sel hetkel just 
kabiinist välja ning nad vaatasid 
kõik mulle suurte silmadega otsa, 
näitasid näpuga ja hüüdsid et “Sa 
oled see vend”. Aga ja, meid on 
märgatud ikka.
M: Isegi kui Reaalpihti lugeda, 
on see vetsu teema kogu aeg 
üleval. See ikka väga suureks 
paisunud, aga see on lahe.
R: Kindlasti peaks ka mainima, 
et see pole kõik vaid meie tehtud: 

kümnendikel on väga suur roll olnud. Me 
oleme küll algatajad, aga kümnendikud 
on väga palju panustanud.

Kas arvate, et selline tegevus võiks ka 
järgmine aasta jätkuda?
K: Tahaks küll näha mis edasi saab.
R: Küsimus pole selles, kas see võiks 
jätkuda: kui kõik läheb edasi nii nagu 
praegu, siis see kindlasti ka jätkub. Me 
oleme tegelikult täiesti valmis olnud 
juhtkonda minema, et rikume reegleid 
vm, aga seda pole õnneks veel juhtunud. 
Kardan lihtsalt, et mingi hetk pannakse 
piirid peale ja vetsureform võib natuke 
unarusse jääda. Loodame, et nii ei lähe.

Millised on 3. Korruse vetsu või JJJ-i 
tulevikuplaanid?
R: Tulevikuplaane on peast käinud läbi 
palju. Üks mõte oli, et kui telekas juba on, 
miks ka mitte siis Wii konsool. Aga seal 
tekiks probleem, et kui mingid vennad 
põit kergendavad ei kannataks eriti tennist 
mängida. Lisaks mõtlesime garderoobi 
chillimisnurga teha, aga see suurem 
ehitamine ning tuleks ka juhtkonnaga 
läbi rääkida. Suurim tulevikuvaade on 
junn.ee.
K: Kui keegi tahab junn.ee tarkvaraga 
tegeleda, siis võib meiega kontakteeruda!

JJJ                                                            Allikas: Erakogu

Terke Kram 
135B
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ARMAS KOOLIPERE, MEELEOLUKAT 
DETSEMBRIKUUD!

Jälle on üks aastakene möödas, oleme 
aastakese vanemad,  ta rgemad ja 
kogenenumad. 

Detsember on alati koht, kus mõelda 
tagasi oma aastale. Meenuta ilusamaid 
hetki, vaata aasta jooksul tehtud pilte ja 
taaskülasta oma lemmikmomente.

REKi presidendina tänan kõiki meie 
aktiivseid õpilasi ja armsaid õpetajaid, 
kes meie koolielu mitmekülgsemaks ja 
lahedamaks muudavad! Möödunud aasta 
on olnud suurepärane – aitäh!

Pikk vaheaeg on kohe ukse taga, puhkust 
on meil hädasti vaja! Kogume uusi mõtteid, 
omandame uut ja huvitavat ning kogume 
energiat, et uuele aastale sirge seljaga 
vastu joosta.

Enne vaheajale suundumist jõudsime 
veel palju põnevat teha. Nautisime 
sõprade seltsis jõuluklassikat, nosisime 
gümnaasiumi jõululaadal, särasime 
jõulukampsunite päeval nagu ehteis 
kuusepuud ja motiveerisime üksteist veel 
viimaseks pingutuseks enne kosutavat 
puhkust. Ei maksa unustada ka suursugust 
kossufinaali ja avatud aulat, mille jaoks pea 
iga päev tegevuste nimekirja täiendame. 

Tänan siinkohal asja vedajaid ja aktiivseid 
õpilasi, kes liikumist nautimas käivad.

Pühadeaeg on hea võimalus nautida oma 
pere seltskonda, aga tegeleda ka natukene 
iseendaga, saab välja puhata, et uuel aastal 
kooli minnes enesetunne mõnusam oleks! 
Sel aastal ära pinguta üle söömisega, 
haiglasse joomisest püüa ka hoiduda... 
Muidu magad uue aasta maha.

Kõike kõige paremat, puhake ja olge 
mõnusad. Rõõmsameelset ja tervislikku 
pühadeaega!

Gregor Pihlak 135B

KÜMME AASTAT POISSI
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Tualett täies hiilguses
Allikas: Erakogu

loodame, et saaks mõned teosed vetsu 
installeerida. Üks maal on sinna juba 
tekkinud, Kaarel Paala kubistlikus 
stiilis maal “Sügisene peldikuvaade”.  
He t k e l  on  t u a l e t t  j u b a  v ä g a 
jõulutemaatiline – tõime kuuse, laes 
on tulukesed ja muud festiivsed 
kaunistused. Detsembri vältel see 
loodetavasti ka areneb.
R: Loodame, et järgmised põlvkonnad 
panustavad ka sellesse projekti. See 
tuleb ikka norm ehitamine.
M: See ikka konkreetne objekt juba.

PIPARKOOGI-MEELESPEA
Jõulud lähenevad, linn on tuledes ja 
küünlad toas põlevad. Jõulutunne on 
hiilinud kõigi inimeste südamesse ning 
soojus, mis jõuluperioodiga inimeste 
hinge poeb, on haaranud endasse terve 
maa. Puudu on veel ainult piparkoogid! 
Ma usun, et isu on kõigil juba kasvanud 
suureks ja tekkinud ka igatsus nende lõhna, 
maitse ja imelise välimuse järele. 

Kindlasti olete poes märganud palju 
erinevaid piparkoogitaignaid ja ka 
valmis piparkooke, kuid millist neist 
küll valida? Kuna piparkoogitaignaid ja 
valmis piparkooke on poes müügil tõeliselt 
palju, siis päris kõiki ma läbi küpsetada 
ja proovida ei jõudnud, seetõttu annan 
ülevaate vaid mõnedest neist. Loodetavasti 
leiate oma maitsele vastava järgnevate 
valikute seast.

Piparkoogitainad

Alustame Eesti Pagari eriti kvaliteetsest 
piparkoogita inast .  Sel lest tehtud 
piparkookidel on üpriski tugev maitse, 
kergelt isegi vürtsikas. Suus on tunda 
veel mõnda aega pisut mõrkjat nelgi ja 
kaneeli maitset, mis annab neile omapärase 
iseloomu ja kutsub üha rohkem sööma.

Teiseks võtame Van Koogi Koduse 
piparkoogitaina. Eelmisega võrreldes 
on see palju mahedam. Erilist vürtsi 
siin esile ei tule, kuid see-eest on tunda 
mõnusat magusat maitset. Seetõttu sobib 

see hästi neile, kes ei otsi tohutuid vürtse, 
vaid eelistavad just mahedat ja mõnusat 
koduse piparkoogi maitset. Nagu paki 
etiketile on kirjutatud, on selles tunda, 
et võiga ei ole koonerdatud, mis annab 
sellele imehea maitse. See kindlasti kuulub 
minu lemmikute hulka.

Kolmandaks valisin midagi natuke 
te i s t sug ust :  Eest i  Leivatööst use 
piparkoogitainas apelsinidega. Kui seda 
eelmisega võrrelda, on nad mõlemad 
sarnaselt mahedad, kuid antud tainal 
lööb tugevalt läbi apelsinimaitse, mis 
on piparkookide puhul pisut harjumatu, 
samas huvitav. Teistega võrreldes on need 
kindlasti tunduvalt magusamad, nii et 
maiasmokkadele julgen kindlasti antud 
toodet soovitada. Tähtis on muidugi 
ka see, et apelsin kuuluks lemmikute 
hulka, sest nende piparkookide puhul 
on apelsinimaitse kindlasti võtmesõnaks. 

Ne l j a nd a k s  on  G ou r me t  C lu b i 
piparkoogitainas. Seda on üsna keeruline 
iseloomustada, lihtsalt üks magus küpsis. 
Minu jaoks tunduvad need natuke 
iseloomutud ja liiga jahused võrreldes 
teistega, sest konkreetset eripära või 
üllatusmomenti nendes leida on väga 
raske. Inimesed on aga erinevad, nii 
ka maitsed, mistõttu on kindlasti neid, 
kellele Gourmet Clubi piparkoogitainas 
väga meeldib.

Valmis piparkoogid

Nei l , kel lel on aega vähe või kes 
piparkookide küpsetamise vastu suuremat 

huvi ei tunne, on võimalik piparkooke ka 
poest valmiskujul osta. Näiteks Väikese 
Vääniku Kodused piparkoogid, mis on 
sarnaselt Eesti Pagari piparkoogitainast 
tehtud piparkookidega üsna vürtsika 
maitsega. Tugevalt lööb läbi nelgi ja 
kaneeli maitse, seega neid piparkooke 
ostes peab kindlasti arvestama, kas 
antud komponendid sobivad või mitte. 
Valmiskujul Väikese Vääniku piparkoogid 
on pisut Eesti Pagari piparkoogitainast 
valmistatud piparkookidest magusamad. 
Neile, kes armastavad kergelt vürtsika 
järelmaitsega klassikalisi piparkooke, 
peaksid need olema just õige valik.

Viimasena vaatame Marmitoni Õhukesi 
piparkooke. Nendes on tunda väga 
mitmeid erinevaid maitseid. Samal ajal 
on suus nii mahe kui ka vürtsikas maitse. 
Lisaks võib veel öelda, et nad on väga 
õhulised ning murenevad suus kergelt. 

Loodan, et nüüd uuesti poeleti ees 
seistes, teate juba täpselt, mida soovite, 
või vähemalt on teil mõttes erinevaid 
märksõnu, mille abil omale just see õige 
ja mõnus piparkook leida. Neid süües ja 
mõnusat jõuluhõngulist teed kõrvale juues 
saab teie detsembrikuu õhtu hoopis teise 
tähenduse. 

PS! Ärge jätke jõuludeks valmistumist 
viimasele hetkele, siis võivad letid juba 
tühjad olla.

Kristiina Trudnikov 138A

R: Junn.ee-st natukene ka. Hetkeseisuga 
on meil QR kood juba installeeritud 

– lähed vetsu, skaneerid QR koodi ja 
siis sul tuleb ette Exeli tabel. Sinna 
saab siis kõik oma tegemiste andmed 
sisestada, kestvusest kabiini numbrini 
välja. Kui mõni kümnendik endale 
hetkel uurimistöö teemat otsib, siis selle 
tabeliga oleks praktiline osa juba ette 
tehtud. Tahaksime junn.ee ühendada selle 
statistikaga ning loosida iga kuu kõige 
kõvem “tegija” ja tunnustada kolmanda 
korruse vetsu külastajaid. Lisaks siis 
eelnevalt mainitud annetuse teema ja ka 
koht kuhu tahetud uuenduste ideid lisada 
saaks, et mis veel puudu jne. Abituriendid 
teevad hetkel kunstis lõputöid ning me 

TOP 10  
ALTERNATIIVI KLASSIKALISELE SALMILE

Pühad lähenevad helikiirusel ning on 
tõenäoline, et kinkide soetamise ja rusuvate 
koolitükkide kõrvalt on jõulusalmide 
õppimine täiesti ununenud. Võib-olla 
soovid jõuluvanale midagi põnevamat 
pakkuda, et jõuluõhtul lõbusat meeleolu 
tek itada. Panime sel puhul kokku 
nimekirja kümnest parimast jõululuuletuse 
alternatiivist – ehk alustad sel aastal uut 
jõulutraditsiooni!

1. Porgandivile
Porgandivile on maitsekas ja lustakas 
muusikavahend. Vaid köögis leiduvate 
vahenditega saad imelihtsalt meisterdada 
selle ajatu pilli, mille abil võid ära võluda 
ka kõige tõredama jõulupässi. Hakkame 
aga vilistama!

2. Origami päkapikk
Origami ehk paberi voltimise kunst on 
parim viis eksootilise hõngu toomiseks 
jõuluõhtusse. See on suurepärane võimalus 
uhkeldada oma käeliste oskustega ja 
kes teab, äkki avaldad muljet mõnele 
origamifanaatikule...

3. Nimeta 5 kingitust
Kui sa tõesti nii suur kingituste fänn oled, 
nagu sa ütled, siis nimeta vähemalt viis 
oma lemmikkingitust.

4. Soorita sõidueksam
Võime kihla vedada, et jõuluvana on 
väsinud põhjapõtrade taltsutamisest. 
Lükka sisse kuues käik ning demonstreeri 
oma vastutustund l ikkust reegl ite 
järgimisel. Kui kõik plaanipäraselt kulgeb, 
võid juba õhtu lõpuks uhkelt vahtramärki 
välgutada.

5. MEDISUUNA ÕPILANE!
demonstreeri kuidas õigesti käsi pesta!
Pane koolis saadud kasulikud oskused 
mängu ning tee kaaspeolistele ülevaade 
adekvaatsest isik l ikust hügieenist 

– käimas on No Dirt December. Selle 
etteastega oled ilmselt peo nael!

6. Seisa püsti hümni auks
Võta hetk oma jõuluõhtust, et austada 
meie väikest, kuid võimsat riiki. Kunagi 
pole liiga vara hakata harjutama vabariigi 
aastapäevaks. Ära unusta kaasa laulda!

7. Lahenda tehe 

8. Investeeri targalt
Olgu see siis Coopi aktsia või lähisuhe, 
läbimõeldud kapitali paigutamine tuleb 
alati ringiga tagasi. Tark investeering 
on kink iseendale – kes siis ei tahaks üht 
head jõulunoosi?

9. Räpi midagi
Jou-jou-jou, toome traditsioonilise luuletuse 
uues kuues tagasi. Vahet pole, kas Nublu, 
Reket, 5MIINUST või kodukootud 
mixtape, laskem riimidel kõlada. NB! 
Esitluse kõrvale sobib ka maru rulatrikk.

10. Jää iseendaks!
Jõulud on stressirohke aeg ning võid tunda 
ühiskonna survet olla keegi teine. Uju 
vastuvoolu ja ära unusta kuulsat ütlust 

“be yourself - everybody else is already taken”. 

Eliis Lelov 137A
Linda Marie Zimmer 137A

5. punkti illustratsioon 8. punkti illustratsioon

J Õ U L U P A K K I D E  L U N A S T U S
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MIS SIND KUUSE ALL OOTAB
Linda Marie Zimmer 137A
Iti Joost 137C

VALMISTUDES  
VERIVORSTIDEKS

Me kõik teame, et jõuluajal on raske 
tervislikult toituda, sest kiusatusi on 
palju, eriti kui laud on kaetud kõige 
hea ja paremaga. Seetõttu külastasime 
toitumiseksperte 1.b klassist, et läheneva 
ülesöömise ajaks nippe koguda. 

Kes või mis on toidukooma?
Loore: Toit, mis on käru sees.
Eva: No sööd liiga palju toitu.
Sten: Ei tea, pole kuulnudki. Sõbrad pole 
rääkinud ka. 
Loore: Äkki see on toidupüramiid?
Ev a :  K uu l e ,  t o idup ü r a m i id  on 
toidupüramiid eksole.

Mis on tervislik toitumine?
Eva: Lillkapsas.
Loore: Porgand! Et sul ei valuta kõht.
Sten: Verivorst. Ja no et sul on organismiga 
kõik korras.

Kes on veganid?
Robin: Need on need, kes söövad ainult 
taimetoitu.
Loore: Vegan ei söö nagu üldse loomade 
asju. Lilli!

Mida taimetoitlased jõuluajal söövad?
Loore: Nad söövad kapsast.
Sten: Mina sööks kar tulit ja oma 
lemmiksalatit!
Robin: Kartulit.

Mis asi on toidupüramiid?
Loore: Üleval on ebatervislik.
Eva: Seal on kõige üleval kommid ja 
jäätised ja kõige all on näiteks sai ja piim. 
Ja kartulid.

Milline tavaline toit peaks jõulutoiduks 
saama?
Eva: Pepsi! Jah!
Loore: Jäätis. Burger ja friikartulid.
Sten: See on liiga ebatervislik.
Eva: Siis sa lähed sama suureks palliks 
kui meie kekaõpetaja.

Mitu kommi te jõuluajaga ära sööte?
Sten: Iga päev kümme kommi, aga ma 
väga ei söö, ma proovin alla võtta. Seega 
söön iga päev vähemalt kolm kommi.. 

*mõtleb pikalt* no ikka palju.
Eva: Ma olen siiamaani ainult ühe söönud.
Loore: Ma arvan, et iga päev. Vähemalt 30.

Arvamusi verivorstist?
Eva: Mulle ei maitse. Ma lõpetasin selle 
söömise siis, kui sain teada, et seal on 
lehmasoolikad ümber igal vorstil.
Loore: Seal sees on veri.
Robin: *teeb nägusid*

Mis on teie peres tavaliselt jõululaual?
Robin: Igasugused tervislikud toidud 
tavaliselt, noh näiteks kartul, mitte fanta 
või sprite. Vesi ja vahepeal lillkapsas ja 
natuke liha ka.

Jõulukapsas?
Sten: Ei tea, pole kuulnudki.
Loore: See on kõige maitsvam kapsas!

Mis asi on glögi?
Sten: See on nagu tee, aga nats teise 
maitsega, selline mõnus värk noh.
Loore: See on nagu soe kissell.
Sten: Ei, kissell on palju teistsugusem!
Robin: Kakao?
Sten: Kakao on šokolaadist ju! See on 
ikka nagu tee.

Mida päkapikud söövad?
Sten: No siukseid jõulutoite ikka ju. Tegelt 
nad kindla peale ei söö saia, sest nad ei 
ole üldse mitte paksud.
Loore: Nad peavad dieeti pidama, muidu 
nad ei mahu aknast sisse.
Sten: Nad söövad kapsast, sest muidu nad 
läheks ümmarguseks - ja kuidas nad siis 
kinke viivad!
Loore: Veerevad! 
Sten: Võibolla nad jooksevad terve päev 
ümber maja, et sporti teha ja kõhnaks 
minna.

Kas keegi teist on mõelnud, et kunagi 
võiks jõuluvanaks saada?
Robin: Mina olen!
Sten: Eeeeei!
Eva: Sten ei taha paksuks minna.

Aga kuidas jõuluvanal saanis külm ei 
hakka öösel?

*nõustuvad, et jõuluvanasid on umbes 8*
Loore:  Ma ar van, et  nad teevad 
võimlemisharjutusi.
Eva: Ma arvan, et nad ei ole tegelikult 
paksud, aga neil on nii palju riideid seljas, 
et nad tunduvad nagu paksud.

Kuidas siis kokkuvõttes jõulude ajal 
tervislikult toituda?
Eva: No jõuluvanale jäta piparkooki ja 
küpsist.
Loore: Mitte kommi süüa.
Sten: Süüa kõige tervislikumat sööki 
maa peal! Ma ütlesin vanaemale, et kõige 
tervislikum toit on friikartulid.

Annabel Parkman 135C
Kelly Heleen Kaldra 135C

V Ä I K E  M A J A
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T A G A K Ü L G

ÜTLUSED PA L JU
Õ NNE !

Egle Pihlap   13.01
Madis Somelar 17.01
Jane-Kristi Ruben 25.01
Rait Eslon   20.01 

○ Pe at oim e t u s
Markus Vaher 135B
Nicolas Lotman 135B
Karmen Laur 136B

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

○ K ül jen du s
Regita Luukas 135C
Paul Nurk 137A

○ Toim e t u s
Liis Liivand 135A
Terke Kram 135B
Gregor Pihlak 135B
Siret Siim 135C
Kristjan Nork 135C
Eliis Lelov 137A
Linda Marie Zimmer 137A
Gerdo Germann 137C

○ Ke ele t oim e t u s
Eva Margareta Päts 135B

○ Toim e t u s e  n õu an d ja 
Mirja Bluum

○ Ait äh
Annabel Parkman 135C, Kelly 
Heleen Kaldra 135C, Iti Joost 
137C ,Kristiina Trudnikov 138A, 
Robin, Eva, Sten ja Loore 146B

○ K a an e f o t o
Liisi Brett 138B

○ L ehe  nr
169

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

V. Raja õpilasele: „Aeg on keskenduda. 
Kujuta ette, et matemaatika on poiste 3. 
korruse WC. Asja tuleb tõsiselt võtta.”

A. Daniel, kui peab gümnasistil aitama 
Drive’is kausta luua: „Kuidas sa siiamaani 
oled elus hakkama saanud muidu?“

M. Saar: „Lapsed on ka loomad.“

M. Saar: „Ei vaata internetti, kuulab 
mind. Internetis on igasugu lora, mina 
aga räägin ainult tõtt.“

M. Saar: „Mida on veel seitse? Seitse 
aastaaega!”

M. Saar: „Selle vastus on „d” nagu… 
traktor. See on „c” nagu vitamiin.”

M. Saar pärast esimest öökülma:  „Õues 
on täiesti eluohtlik! Lugesin seal igasugu 
palvuseid alates mütoloogilistest tegelastest 
Reaali Vaimuni.”

T. Reimann: „Mis deformatsiooni liike 
te veel teate?
Õpilane: „See, kus ühelt poolt lükatakse 
ja teiselt poolt lükatakse tagasi.”
Reimann: „Jah, nihkedeformatsioon.”

Õpilane: „See on väga ebaloogiline.”
T. Reimann: „Aga ongi!”

Õpilane: „Kas te kunagi õpetajate 
eetikakoodeksit olete lugenud?”
M. Somelar :  „Ma abiel lusin oma 
õpilasega.”

A . Kell:  „Kas keegi on kogemata 
kombel äkki eksinud nii, et on vaadanud 
Wordpressi?“

Õpilane: „Mul on üks probleem.”
P. Karu: „Esitlus oli sul halb, aga see on 
minu probleem. Räägi enda oma.”

P. Karu: „Te olete Pampersi-lapsed.”

K. Koit: „A-klassid pole Reaalkoolis just 
parimate killast.”


