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Jälle on jõudnud üks produktiivne kooliaasta 
lõpule ja nii ilmub ka Lennuk viimast korda 
sel õppeaastal. Viimasesse numbrisse oleme 
koondanud rohkem harivaid ülesandeid ja 
mõtteteri kui varem, et te suve jooksul mälu 
treeniksite ja ajusid ragistaksite. Nii võite 
kindlad olla, et sügisel kooli naastes midagi 
ära unustanud pole.
Ehkki Eestimaad on tabanud kriis ning 
uudisekanaleid täidab pidev masendus ja 
ebakindlus tuleviku suhtes, tuleb siiski hoida 
positiivset suhtumist ning loota kõige pare-
mat. Kui mõtlema hakata, on olnud ju veelgi 
hullemaid aegu, kuid ka sellest saadi vanku-
matu meelega üle. Võtame siis eeskuju oma 
esivanematest ning katsume raskest ajast üle 
olla. Väärtustagem maailma enda ümber ning 
leidkem igast päevast killuke päikest. Kõige 
lihtsam ongi seda teha ju suvel, mil võid iga 
kell maale vanaema juurde puhkama sõita.
Ja kui sa siis päikese käes lesides tunned, et ka 
Sina oled loominguline ning tahaksid seda 
teistega jagada, ole aga julge ja saada oma 
teos meie toimetusele e-maili aadressil 
lennuk@21k.ee või katsu kirjatükk muud 
moodi meieni toimetada. Avaldame rõõmuga 
kõik, mis vähegi sünnis ja ilus.
Parimaid ootavad ka auhinnad!

Seniks aga mõnusat suve ja kohtumiseni!

Ene-Liis Teppo
Koolilehe peatoimetaja

Hei!
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Uudised
Üleeuroopaline stsenaariumikonkurss 
noortele filmitegijatele.

Eesti noortel filmitegijatel on nüüdsest võimalik osa 
võtta NISI MASA koolitustest ja töötubadest, 
millest esimene on üleeuroopalinestsenaarium-
ikonkurss, tähtajaks 31. juuli 2009.
Hiljuti Itaalias Albas toimunud NISI MASA 
10-ndal peaassambleel võeti uueks liikmesorgan-
isatsiooniks vastu MTÜ Nisi Masa Estonia. Sellega 
seoses on nüüdsest Eesti noortel filmitegijatel 
võimalik osa võtta NISI MASA rahvusvahelistest 
konkurssidest, koolitustest ja töötubadest.
Lähemat infot stsenaariumivõistluse ja teiste 
projektide kohta leiad kodulehelt www.nisimasa.ee 
ning www.nisimasa.com

Algas registreerumine Tallinna Noor-
sootöö Keskuse linnalaagritesse

Kõik pealinna kuni 15aastased noored on oodatud 
osalema Tallinna Noorsootöö Keskuse poolt korral-
datud linnalaagritsesse. Laagreid korraldavad 
erinevate linnaosade noortekeskused ja tegevused 
varieeruvad ekstreemspordist kunstitegevusteni.
Registreerumine algas 21. mail.
Loe lähemalt www.koolielu.ee

Lõpuaktused 2009

Põhikooli lõpuaktused
18. juunil 2009
• kell 12.00 - 9A ja 9B
• kell 15.00 - 9C ja 9D
• kell 17.00 - bankett
Aktuse korraldavad 8. klassid ja klassijuhatajad ning 
muusikapõpetajad

Gümnaasiumi lõpuaktus
22. juunil 2009
• kell 12.00 - aktus
• kell 14.00 - bankett
Aktuse korraldab 11C klass, õp. Mare Maasik

Suvelaagrid!

Teatrilaager Karepal 
10. - 16. august

Linnalaager
I vahetus 1. - 12. juuni 
II vahetus 15. - 19. juuni

Loe lähemalt: www.kanuti.tln.edu.ee 
või helista 644 09 89

Fän clab suvelaager kutsub lõbusat 
suve veetma!
Võimalus valida erinevate laagrite vahel Saare-
maal, Otepääl või Käsmus.
Kavas palju lõbusaid tegevusi.
Loe lähemalt www.seiklusmaailm.ee

"Eesti parim õpilasfirma" lõppvõistlu-
sel saavutas I koha meie kooli õpilas-
firma Roheline Jälg.

Õpilafirma koosseis:
* Margus Potisepp,
* Richard Pikmets,
* Sander Kaur,
* Kristina Õllek.

Palju õnne ja edu ka Lennuki toimetuse poolt!

Samuti õnnitleme kõiki juhtkonna vastuvõtule 
kutsutuid ning sel aastal lõpetanuid. 
Tuult tiibadesse!

Tsitaat:
“Inimesed hakkavad väsima, ja ma taban end 
mõttelt: mis väsib meis kiiremini, kas füüsiline 
vastupidavus või tahtekindlus? Nõrgad osutu-
vad tugevaiks, tugevad nõrkevad. Pole nagu 
mingit seaduspärasust. Küsimus on siiski tahtes. 
Tahtejõud otsustab kõik. Ta sunnib pingutama 
muskleid, julgustavalt naeratama väsinule, 
loobuma ahvatlevast ja petlikust karastavast 
veelonksust, sunnib väsimust ületades edasi 
astuma.” 
Lennart Meri



3

Eelmisel kooliaastal kirjutasime Lennukis pikalt meie 
kooli bändist B.A.G, mis tol ajal veel oma algusjärgus 
oli. Kahe aasta jooksul on bändipoisid pika tee läbinud, 
andes meile põhjust neist jällegi kirjutada.

Septembris sai bänd endale uue kitarristi Silver Siiaku näol, 
samuti vahetati välja bändi nimi B.A.G. Uueks nimeks Noise-
bleed, kuna leiti, et vana sümboliseerib liialt nimeesitähti ning ei 
ole ka tähenduselt kõige paslikum. Esimene poolaasta oli täis 
erinevaid väiksemaid etteasteid nii oma koolis kui väljaspool. 
Läbimurre saabus Noortebänd 2009 näol, kus Noisebleed 
publiku lemmikuks valiti. Sealt algas tõeline edutee -  publiku 
austus, äratundmisrõõm ja suurema tähtsusega ülesastumised, 
mille juures suurimat rõõmu valmistab neutraalse seisukohaga 
inimese muusikavajaduse rahuldamine. 

“Muusikat ei saa teha eesmärgiga rikkaks saada või raha teenida, 
muusikat tuleb teha südamega.” ütleb bändi vokalist Artjom. 
Eluunistuseks on kõigil siiski populaarsust koguda, esmalt Eestis 
ja ehk isegi ühel päeval välismaad vallutama asuda. 
Siiani pole kuulsusega probleeme tekkinud, bändi tuntakse 
nägu- ja nimepidi nii koolis kui ka tänaval. 
Terevisiooni kaamerate ees meenutas Kristjan lõbusalt oma 
meeldejäävat kohtumist fänniga: “Läksin McDonaldsisse lihtsalt 
selleks, et osta burger, mis maksab 14 krooni. Seal oli aga 
kassapidajaks üks noormees, kes kontsertil meid kuulamas käis ja 
nii sain ma oma burgeri 2 krooni odavamalt!”
Oma esimesed eestlaslikult õelad kommentaaridki on bändil 
kätte saadud, mis tegelikult omamoodi selle tuntust tõendab. 

Bändil on iseloomulik muusikastiil, mis ei järgi midagi kindlat, 
vaid ajab oma rida. Peamisteks mõjutajateks võib nimetada Iron 
Maidenit, Killswitch Engage’i, Megadeth-i, Primust ja muidugi 
Metallicat. 

Olenemata kindlast karmist käekirjast muusikas, on bändi 
liikmed tavaelus väga mitmekülgsed noormehed. Kogu oma edu 
ja kuulsuse juures on nad jäänud samadeks sõbralikeks ning 
siirasteks inimesteks, kes enne. Nii võivad poisid peol ülikon-
dades rahulikult intelligentset nalja visata, kuid ka poole ööni 
sõprade keskis seltskonnalaule laulda ja anekdoote jutustada. 
Seega bänd igale maitsele!

Minu jaoks sümboliseerib Noisebleed aga rokkbändi kõrval ka 
kooli ühtsust, mis meie kooli puhul unustusse vajunud termi-
nina kõlab. Noisebleed on kahtlemata osa 21. Kooli aust, 
omamoodi Eesti Nokia koolis, mis tuttavate seinte vahel võrsu-
nud ning mida pikalt mäletada, kas kõva lärmi, sõbralike 
nägudega poiste või sügava tähendusega hea muusika poolest.

Viimasel ajal on psühholoogid hakanud uurima nalja 
mõju inimesele – kas huumoril on tõesti raviomadused? 
Kuidas on naljad seotud kiusamisega? Ja millise 
reaktsiooni põhjustavad erinevad anekdoodid meie ajus? 
Igal juhul kinnitavad teadlased, et huumor on õpitav ning 
teeb tuju heaks.

 Kõikjal maailmas uuritakse naljade ja naermise mõju ning 
tähtsust. Nii on selgunud, et nali ei mängi rolli mitte üksnes 
meelelahutusäris, vaid ka inimeste igapäevaelus.
 Ühelt poolt leiame me humoorika inimese tähtsa ja intelli-
gentse olevat ning soosime selle inimese seltskonda. Kuid 
unustada ei tohiks ka nalja tumedamat poolt – kasutame me 
ju huumorit ka selleks, et mõjutada teiste käitumist ja 
mõtlemist. Labased naljad, pilked ja irooniad panevad paika 
hierarhiaid ja koalitsioone. Naeru võim on inimese manipu-
leerimiseks ja kiusamiseks täiesti piisav. 
 
Tegelikult ongi mõnitamine, narrimine ja alandamine üks 
kaasakiskuvamaid huumori külgi. Huumori olemus peitub 
ootamatus triumfis, mida inimesed tunnevad, kui keegi teine 
pilke alla langeb. Kahjuks on ka mõned meie kooli õpilased-
õpetajad huumori mürgitava osa leidnud ning kasutavad seda 
osavalt enesehinnangu upitamiseks, unustades, et naer võib 
põhjustada suurt valu ühtaegu nii sõbrale kui vanlasele. 
Kuritahtlike ja haavavate naljade puhul naeravad inimesed 
pahatihti kaasa enne, kui suudavad asjale mõistusega 
läheneda. Nõrgemate inimeste puhul ei pruugi mõistuse 
mängu astumine mingit rolli mängida – ka naljast aru saades 
naerdakse kambainstinktidele toetudes kaasa. 

Huumorist ja teravast keelest on saamas võimas relv, mida 
osavalt käsitledes on võimalik inimesi täielikult allutada. 
Paljud poliitikud ja väitlejad on nalja jõu enese jaoks juba 
avastanud ning kasutavad seda sama tihti, kui selle võimu ees 
hirmu tunnevad. Umberto Eco on kirjutanud: “Naer tapab 
hirmu. Ja ilma hirmuta ei saa olla usku. Kes kuradit enam ei 
karda, ei vaja ka Jumalat. Seejärel võime ka Jumala üle 
naerda.”

Tõepoolest on huumori mõjuvõim pea kuratlik, sest omab 
võimet halvata inimese keha. Teadlased on avastanud, et 
inimese reaktsioon naljale on ajju programmeeritud, seega 
naerame me millegi naljaka üle juba tänu selle ülesehitusele. 
Seejuures on kõige naljakamad just stsenaariumid, mis 
kulgevad etteaimamatult. Hullumajast põgeneb hull. 
Palutakse haigla juhataja kommentaari sündmusele. Juhataja 
kehitab õlgu sõnades: “Pole hullu...” 

Noisebleed - tuttavad geeniused
Ene-Liis Teppo 11c Nalja jõud

Ene-Liis Teppo 11c
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Sellise nalja puhul on meie reaktsioon sama, mis mõne julmema 
puhul. Ajus muutuvad aktiivseks need piirkonnad, mis kuuluvad 
tasustamissüsteemi. Virgatsained tekitavad eufooriat ja lõbusust 
ning miimika lastakse valla. Endalegi märkamatult kerkivad 
suunurgad ülespoole enne, kui mõistus arugi saab, et tegu oli kas 
liiga lihtsa või pahatahtliku naljaga.

 Iseenesest on naer inimese juures kõige spontaansemaks 
reaktsiooniks ümbruskonnale. Naer on tahtmatult aus ja 
paljastav osa käitumisest. Goethe on öelnud: “Millegi muuga ei 
näita inimesed paremini oma iseloomu kui sellega, mida nad 
naeruväärseks peavad.”
 Psühholoog Ruch asus seda väidet uurima ning selgitas välja, 
milliste naljade peale erinevad inimesed naeruga vastavad. 
Selgus, et inimesed, kelle jaoks on olulisel kohal kord ja korrasta-
tus, leiavad humoorikad olevat tuttavaid olukordi peegeldavad 
naljad. Sellesse naljatüüpi kuuluvad näiteks blondiini-
anekdoodid  mille puhul teavad inimesed, et puänt viib välja 
blondiinide lolluseni. Kuidas tapavad blondiinid linde? Viskavad 
nad kaljult alla. 
 Seevastu armastavad inimesed, kel väga kiirelt igav hakkab ning 
kes otsivad elus väljakutseid, lahenduseta nalju ja absurdihuu-
morit – Kohtuvad aasal kaks lehma. Üks ütleb: “Noh, sina..” 
Teine vastab: “Miks just mina?”
 
Kõige tähtsamaks peetakse siiski nalja juures selle omadust 
stressihormoonide hulka vähendada ning immuunsüsteemi 
tugevdada. Lisaks sellele aitab huumor paremini ka valu taluda. 
Seda omadust on silmas pidanud paljud arstid, kes huumorit ka 
oma töövaldkonnas rakendama hakanud. Ühes Hamburgi 
lastehaiglas külastab patsiente kord nädalas kloun Lili, kes lapsi 
mitu tundi lõbustab ning muremõtted eemale ajab. Samasugust 
meetodit kasutatakse ka Tallinna Lastehaiglas. Isegi kriiside ja 
sõdade ajal on naeruga paljudest rasketest hetkedest üle saadud. 
Need, kes oma olukorra üle nalja oskavad heita, kannatavad 
väiksemate hingehaavade all.
 
Kokkuvõttes on huumor treenitav ja õpitav nagu suvaline keel. 
Mida rohkem oskad lõbusat nalja heita, seda rahulikum ja 
rõõmsam on sinu elu. :)

1) Võta aega 10 sekundit, mitte rohkem.
Mitu F-tähte on alljärgnevas tekstis :
.........................................................................
FINISHED FILES ARE THE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
..........................................................................
Mitu f-i said? 
1? Vale!
3? Ikka vale!
Tegelikult on neid 6. Loe rahulikult üle! On ju 6. 

Seletus on järgmine:
Aju ei suuda töödelda sõna “of”.
Uskumatu, kas pole!
See, kes loeb esimese korraga kokku 6 F-tähte on geenius. 
Neli või viis on pigem harvaesinev. Kolm on igati tavapärane 
tulemus.
Vähem kui kolmene tulemus nõuab prillide või siis millegi 
muu väljavahetamist. 

2) Kas oled eneselt kunagi küsinud, kas sinu mõistus ja 
võimed on tavalised või on neis midagi erilist. Noh, vastuse 
annab alljärgnev test. Suhtu sellesse täie tõsidusega, see on 
tõesti uskumatu ja muljetavaldav!
Tee test ilusti lõpuni, see ei võta kaua aega ja ära millestki üle 
hüppa.

Järgi alljärgnevaid instruktsioone, vasta järjest kõigile 
küsimustele nii kiiresti kui võimalik. Ära mingil juhul 
küsimustest üle hüppa!
Vastuseid pole vaja üles kirjutada. 
Tulemus paneb igatahes üllatama – see on tagatud!
Kui palju on:
                    15+6  
                     3+56   
                     89+2
                    12+53  
                    75+26   
                    25+52 
                    63+32                                                               
Tõepoolest, arvutamine on raske, aga see on tõeline harjutus.
Julgust, viimane tehe: 
                                  123+5
Ja nüüd mõtle ruttu ühele tööriistale ja värvusele!

Mõtled “punasele haamrile”, eks!
Kui see pole nii, siis oled osa 2% inimkonnast, kelle vaimsus 
on liialt erinev, et mõelda millelegi nii tavalisele.
98% vastajatest mõtlevad hoobilt “punasele haamrile”. 
Uskumatu!

3) See väärib proovimist ja see on uskumatu, aga tõsi.
Testi tulemus ületab igasuguse mõistmise ja võib kihla 
vedada, et enamus testi sooritajatest proovib testi veel nii 50 
korda ja ikka sama tulemusega. Oma paremat jalga on 
võimatu ära petta.

Istu toolile kirjutuslaua taha. Tõsta parem jalg põrandalt ja 
hakka tegema sellega ringe kellaosuti liikumise suunas.
Jätkates ringide tegemist hakka parema käega joonistama 
õhku numbrit 6. 
Jalg muudab suunda, eks!
Noh, see oli ju teada ja sinna ei saa midagi parata. :)

“Tehke aga tehke; noorte tarkus käib ju vanadest üle.”
Anton Hansen Tammsaare

3 psühholoogilist testi
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Lastekas
Kallid koolipere liikmed! Koolilehes on alati olemas selline koht nagu LASTEKAS, kust võivad leida 
palju huvitavat nii suured kui väikesed. Kui teil on mõtteid, mida uut võiks LASTEKAS pakkuda, 
kirjutage meile julgelt lennuk@21k.ee postkasti või paluge seda oma vanematel teha. 
Kõik toredad ettepanekud on väga oodatud!

1)VII KOKKU IGA ISIKUGA TALLE KUULUV ÜLESANNE!

*PUHVETIMÜÜJA MARINA  *HOOLITSEB SELLE EEST, ET MEIE  JALANÕUD JA JOPED OLEKSID       
*TURVAMEES                            TURVALISELT  LUKU TAGA.
*DIREKTOR                              *KÄIB MEIEGA EKSKURSIOONIDEL, ÕPETAB MEID JA AITAB.                
*ARST                                         *JAGAB MEILE TARKUSI           
*ÕPETAJA                                  *VALMISTAB KOOLIS SÜÜA
*GARDEROOBIHOIDJA          *JUHIB KOOLIELU
*KOKK                                        *TEEB SÜSTI, ANNAB ROHTU
*KLASSIJUHATAJA                    *VALVAB MEIE KOOLI
                                                     *MÜÜB MAIUSTUSI JA SAIAKESI 
                                                 
                                                    

ÕPETAJATE ÜTLUSI

„Tamm, mul hakkab paha!“
„Eee.. Tore?“
„Tore, ütleb Tamm!“
„No, ma ei tea ju, miks Teil paha hakkab.“
Eve Sildnik ja õpilane Tamm

„Kui mina näen kusagil kolme või nelja totakat meest koos, meenub mulle automaatselt seitse venda!“
Sanne Haab 

„Üheksandikud, kes 5 aastat samas pingis on istunud, ütlevad ka, et see on midagi, mis meenub isegi surnust peast.“
Sanne Haab

“Nii, võtame nüüd geneetilise koodi dešifreerimise ette. Õpilased, ärge ohake: (lauldes) see on ju fantastika!”
Riina Otsus

2)SUDOKU- TÜHJAD KOHAD 
TABELIS TULEB TÄITA NUM-
BRITEGA 1-9 NII, ET ÜHESKI 
REAS EGA VEERUS EGA KA 
ÜHESKI TUMEDAMA JOONEGA 
PIIRATUD 9 RUUDUKESE SUU-
RUSES TÜKIS EI OLEKS KOR-
DUVAID NUMBREID.

k

t
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Nuputamisülesandeid

Arvutusülesanded mõttelõnga korrastamiseks või ületöötamise tuvastamiseks.

1. Kirjuta rooma numbritega arv 46.
2. Poolteist kana muneb poolteise päevaga poolteist muna. Mitu muna
 munevad kuus kana kuue päevaga?
3. Nelja klaasi veega saab täita 2 kruusi. Viie kruusi veega saab täita ühe
 kannu. Mitu klaasi saab täita ühe kannutäie veega?
4. Poeg on 6-aastane. 14 aasta pärast on isa pojast 2 korda vanem. Kui vana on
 isa praegu?
5. Rätsepal on 28 meetrit riiet. Iga päev lõikab ta 4-meetrise tüki riiet.
 Mitmendal päeval teeb ta viimase lõike?
6. Kirjuta arv 20 kolme ühesuguse numbri ja tehtemärkide abil.
7. Kaks poissi leidsid tänavalt 5 krooni. Mitu krooni oleksid leidnud neli
 poissi?
8. Millisele nädalapäevale sattus 1. jaanuar, 
kui selles jaanuarikuus oli 4 esmaspäeva 
ja 4 reedet?

Labürint
Aita konnal tiiki jõuda!

 „Me vihkame noorust, kui see on olemas, ja otsime seda kadedusega, kui see on silmist kadunud.“  
Horatius
„Austa neid, kes püüavad midagi suurt korda saata, isegi siis, kui see neil ei õnnestu.“  
Seneca
“Tööinimesele on kõige ohtlikum töö katkemine: kaob tööharjumus. Harjumust on kerge hüljata, ent raske 
taastada.”
V. Hugo
“Palun leidke mulle mõni ühekülgne majandusteadlane, et me ei peaks pidevalt kuulma väljendit: “Teisest 
küljest...””
H. Hoover
“Tähtis on mitte lõpetada kahtlemist.” 
Albert Einstein
“Meist igaühest sõltub Eesti püsimine.”
Lennart Meri
“Kodus ei õppinud ma kunagi viha või häbi. Selleks tuli mul kooli minna.”
Dick Gregory

Päevakohaseid tsitaate
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Jäär (21. märts - 20. aprill)
Isiksuse kasv toimub eelkõige suhtlemise, rühmatöö 
ja sõprade kaudu. Halbade harjumuste jõu murd-
mine on kergem kui varem. Eesmärkide selgitamine 
ja karjääri areng jätkub.

 Sõnn (21. aprill - 20. mai)
Kui tööandja piisavalt ei motiveeri, siis võib ka 
töökoha vahetus päevakorda tulla. Lastega tööta-
vatele Sõnnidele ja loomingulise töö tegijatele on aeg 
tööd täis ja tulemusterohke. Üldiselt on see karjääri 
arengu aasta.

 Kaksikud (21. mai - 21. juuni)
Õppimine, õpetamine, kirjutamine, kirjastamine – 
kõik on ühtviisi esil. Pole võimatu, et mõned Kaksi-
kud näiteks aastaks välismaale tööle või õppima 
lähevad. Mingi muutuse võiks tekitada kas või kun-
stlikult, et Kaksikute rutiin lõhutud saaks.

 
Vähk (22. juuni - 22. juuli)
Partnerlus igas mõttes jääb Vähi teemaks lähemad 
14 aastat. Arusaamine teisest, psühholoogiast, 
olemise ja käitumise seaduspärasustest aitab 
vabaneda stressist. Pole kerge leppida lihtsa seletuse 
ja käsitlusega, ongi mõtet üritada asja tuumani 
jõuda.

 Lõvi (23. juuli - 22. august)
Teine inimene ja koostöö on need märksõnad, mis 
aastast läbi aitavad minna. Selginemine ja selgita-
mine kellegi abiga on Lõvi edu võti. Investeering 
pikemaaegsesse õpingusse, mis eesmärkidega 
kooskõlas ja töös kasutatav, on tõeliselt paljulubavalt 
edasiviiv.

 Neitsi (23. august - 22. september)
Praeguse perioodi õppetunnid võikski kokku võtta 
sõnaga väärtushinnangud. Kes igapäevaste kohustu-
stega rahul pole, võib üritada tegevust ümber kujun-
dada, töötingimusi parandada ehk ka tööd või 
ametit vahetada. Looduses jalutamine ööklubi 
asemel on kindlasti hea.

Kaalud (23. september - 23. oktoober)
Vaba aja vähesus on korvatav selle kvaliteedi 
tõusuga. Mis kellelegi sobib, on sügavalt individu-
aalne. Edasi jõuab ja hiljem on oma valikutega rahul 
see, kes oskab hetke võimalused ära kasutada, järgib 
oma tõelise olemuse kutset ja on õppinud jagama, 
mõistma ja arvestama.

 Skorpion (24. oktoober - 22. november)
Probleemid on lahendatavad ja perekonna toetus 
peaks enamikul juhtudel olema kindlustatud. 
Võimalik enesekindluse suurenemise aeg. Juba 
eelmisel aastal alanud õppimise ja maailmavaate 
muutumise periood pikeneb.

 Ambur (23. november - 21. detsember)
Teiste inimeste omapärast arusaamine on parane-
mas. Teadlikkuse ja vaimu arengu aeg. Liigne enese-
usaldus võib viia konfliktini. Üldise majanduslan-
guse raames on ettevõtluse alguseks parimad ajad 
just Amburil. 

 Kaljukits (22. detsember - 20. jaanuar)
Õppimine võib paljudel tulemuslikult lõpule jõuda. 
Karjäär «ärkab» uuel tasandil sügisel. Kohati võib 
mõistlik risk finantsvallas end isegi ära tasuda.  
Enamik võib supelda positiivses ootuses ja võim-
aluste suurenemises.

 Veevalaja (21. jaanuar - 18. veebruar)
Hea aeg, et saada selgust eneses, oma suhete ja võim-
aluste kohta. Suurenev optimism, enesekindlus ja 
tegutsemisvõimalused annavad alust mõjukuse 
suurendamiseks. Õpingud ja maailmavaateline 
areng on sügisest alates pea iga Veevalaja teema. 

Kalad (19. veebruar - 20. märts)
Loodus ja privaatsuse vajadus on aastas esile 
kerkivad teemad. Novembrini kestab aeg, mil mõnel 
on raske teise mõtteid, motivatsiooni ning tegevust 
adekvaatselt hinnata – käimas on empaatiavõime 
kasvatamise, kohustuste täitmise ja ego versus 
vajadus periood. Õnn ootab neid, kes on õppinud 
oma vabaduse piire tunnetama.
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