
Kirjelda oma kõige meeldejää-
vamat mälestust koolist.
Ma ei mõtle väga sageli kooli 
peale, aga ta ilmub mulle hästi 
palju unes. Pidevalt näen 21. 
kooli treppe ja mingeid klassi-
ruume neljandal korrusel, suurt 
karja õpilasi vahetunnil, kes kõik 
libistavad end treppidest alla. Ma 
arvan, et kool on mulle nii tuge-
vasti kinnistunud, kui ta niimoodi 
unes ilmub.

Milline oli sinu lemmik-
õppeaine
Mulle meeldisid väga Tiina Meeri 
tunnid, sest ta lausa tegi need 
meeldivaks. Tuled pandi kustu, 
sai mõnusalt padja peal olla, tema 
lakkamatu jutuvada ja ilusad 
pildid. Ma pidasin kunstiajalugu 
alati väga väärtuslikuks ning seda 
tundi võib pidada mu lemmikuks.

Millega sa peale kooli tegele-
sid?
Keskkoolis oli bänd Leegitsev 
Sidrun. Tegime maja keldrisse 
proovika, mille kujundasime ja 
korrastasime ise. Selline väike 
punker oli, kus me kohe pärast 
kooli proovi tegime.Vahel läksime 
Ormese poole, kes oli alguses 
Leegitsevas Sidrunis.Tema ema, 
Doris Kareva korteris käisime 
palju heietamas, Pilsnerit joomas 
ja laulmas.

Ann Kase

Karoliina
Kull

Meenutusi koolipolvest 
marten kuningasvol 2

Milline õpilane sa olid?
Hinnete poolest olin selline kesk-
pärane õpilane. Ma püüdsin alati 
väga kohusetundlikult koolis käia 
ja mul ei olnud palju puudumisi. 
Pärast kunstinädala korraldamist 
oli see aeg, kus  paljudel tuli peale 
mingit laadi iseseisvumisillusioon 
ning tunti, et ei pea enam koolis 
käima. Minul seda ei olnud. Ma 
käisin alati kohal, aga samas ei 
saa öelda, et see oleks kokku-
võttes rohkem kasu toonud, sest 
ma olin seal pigem mingisugusest 
kohustusest. Need, kes puudusid, 
ütlesid alati, et keskkool on vaba-
tahtlik.

Kelleks saamisest unistasid?
Ega ma ei teadnud, kelleks saada 
tahan, väga vähesed teavad seda 
päriselt. Mina läksin kaasa 
sellega, et oli vaja pärast 
keskkooli kuhugi minna ja midagi 
teha. Tekitati selline surve väljas-
poolt. Ma ei kahetse oma valikuid, 
aga ma arvan, et need ei tulnud 
sügavast huvist, vaid pigem 
hirmust, peab ju pärast keskkooli 
kuhugi minema. Ma arvan, et olen 
eluaeg siiski unistanud muusika 
tegemisest, mis algas üsnagi 
kogemata Leegitseva Sidruniga. 
Eks ma olin varem ka lookesi 
nikerdanud, aga Leegitsevast 
algas kõik.

Millised olid sinu kõige hulle-
mad pahandused?
Algkoolis sattusin ma palju pahan-
dustesse. Mul oli iga nädal 
märkus ja ma ei saanud üldse aru, 
mille eest. Oli näiteks selline 
märkus, et Marten ei oska sööklas 
käituda ning Martenit nädala 
lõpuni sööklasse ei lasta. Ma siis 
ise kirjutasin juurde: „ Kui mind 
leivaga loobitakse, loobin vastu.“ 
Mulle tundusid need märkused 
siis hästi ebaõiglased, aga 
võibolla ikka ei olnud.

 „Kui mind 
leivaga 

loobitakse, 
loobin vastu.“ 

Kogu tõde 
koolikellast

Küsimusele, kuidas 
Tallinna 21. Kool oma 
koolikella sai, polegi nii 
lihtne vastata, nagu 
võib arvata. Vastuse 
saamiseks pidime 
küsitlema lausa nelja 
inimest: Maarika Paun, 
Mariann Arengu, Ivari 
Horm ja Juta Hirv. 
Lõpuks saime teada, 
et meie praegune koo-
likell valiti välja mitme 
teise helina seast ning 
tuli silmas pidada 
kolme peamist 
eesmärki, mis meloo-
dias kajastuma pidid:

Toredat 
 kuulamist!

meeleolu. Uurisime ka, 
millisest loost kellahe-
lin täpsemalt pärineb, 
kuid sellele ei osanud 
keegi kindlalt vastata. 
See-eest tegime töö 
ise ära! Nimelt pärineb 
Tallinna 21. Kooli 
igapäevane kell 
Shania Twain’i ja Brian 
Adams’i loost From 
This Moment On. 
 

 1) see pidi meeleolu 
looma
 2) vältima hirmu ja 
ehmatuse tekitamist
 3) olema pehme ja 
sujuv, ilma äkiliste ülla-
tusteta
Lisaks otsustati, et igal 
tähtpäeval on olukor-
rale sobilik helin, mis 
loob tavalisse 
koolipäeva paremat 

?
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Jäänud on veel vaid mõned 
koolipäevad, ning taas on kätte 
jõudnud vaheaeg. Lumerohkus 
annab kindlasti võimaluse 
vaheajast maksimumi võtta – 
suusatada, kelgutada, lumesõda 
pidada ning paljusid muid talviseid 
tegevusi nautida. Pimedal ajal ei 
saa aga unustada ka liiklusohutust 
ning koostöös Kaarli 
Hambapolikliinikuga kingimegi 
kõikidele Lennuki ostjatele helkuri.  
Ootame endiselt ka Teie kirjutisi, 
joonistusi ning tundidest meelde 
jäänud värvikaid õpetajate ütlemisi 
meilile lennuk@21k.ee. 
Soovin teile rahulikku jõuluaega,  
Kadi Hainas, 
Lennuki peatoimetaja 

 

Juhtkiri

Et hambad oleksid terved ja ilusad, peab nende eest 
hoolitsema. Hambaid tuleb pesta 2 korda päevas: 
hommikul peale sööki ja õhtul enne magamaminekut. 
Õhtust hambapesu ei tohi kunagi ära unustada! 
Hoolikas pesu kestab vähemalt      3-4 minutit. Selleks 
ajaks või b mängima panna oma lemmikloo ja pesta 
hoolikalt seni, kuni lugu lõpeb. Korraliku harjamise järel 
tunduvad hambapinnad keelega katsudes siledad. 
Kindlasti tuleb 1 kord päevas kasutada hambaniiti, et 
saada puhtaks ka hambavahed. Õiget 
hambapesemistehnikat ja hambaniidi kasutamist saab 
Sulle õpetada Sinu hambaarst või hügieenik.  

 
 

Hoolitse oma 
hammaste eest!

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Põhikoolis õppides olin alati õhevil, kui ilmus uus Lennuk. 
Ajalehe korrapäratu ilmumine valmistas tihti meeldiva üllatuse. 
Teist põhjust on raskem seletada. 
See on teatav kodune tunne, mida tekitab 
Lennuki lugemine või isegi käes hoidmine. Selle tundega 
kaasneb ka arusaamine, et ma moodustan ühe osa 
koolivaimust.  

 Vaatamata oma nimele , pole kooliajalehe eesmärk tegelikult 
informeerimine, vaid õppijates huvi tekitamine neid igal päeval 
ümbritseva keskkonna vastu. See on veel üks kooliajalehe 
eelis: teemade hulk, millest Lennukis saab kirjutada, on 
peaaegu piiramatu. Olenemata sellest, kas lugejat huvitab 
koolielu, kultuur, sport või muusika, leiab ta koolilehes alati 
midagi enda jaoks.  

Lennuki „pilootideks“ on samasugused õpilased nagu 
lugejadki, mille tõttu pole koolileht ei liiga ametlik ega 
vabameelne, vaid on arusaadav väikestele ja nauditav suurtele. 
Küsimusele, miks keegi oma vabast ajast lehega viitsib 
tegeleda, on vastus lihtne: toimetus lihtsalt naudib oma tööd . 
Ükski anne ei lähe kaotsi: kirjanikule antakse voli kirjutada, 
joonestamisandega õpilane teeb karikatuure, 
fotograafiahuviline saab oma oskusi rakendada jne.  

Miks lugeda 
kooliajalehte? 
 
 
 

Foto: Karl Juudas
(Tegemist on fotolavastusega)

Alan Paas 

Lõpetuseks tuleb mainida, et ma 
pole isiklikult suur koolilehe fänn, kuid 
Lennuk on kujunenud meie kooli 
lahutamatuks osaks ning on samavõrd 

ükskõik milline muu 21. Koolis 
korraldatav sündmus. Antud lehte 
käes hoides võib ju eespool olevate 
sõnade üle veidi mõtiskleda.  
 

Kui esimese veerandi lõpus ilmus 
kooli G5 filmiõhtule kutsuv plakat, 
tekkis mitmel inimesel küsimus:  

Mis on G5 ? 

Kas usute, et viie päevaga on võimalik luua üks imeline muusikal ja 
samal ajal leida nii palju toredaid sõpru tervelt seitsmest erinevast 
riigist?! 
Esimesed kolm päeva tegime ainult proove – näitlejad lõid 
stsenaariumid ja harjutasid oma rolle; lauljad õppisid hääldama 
erikeelseid laulusõnu ning muusikud lõid lugudele vajalikke seadeid.  
Vaba aega oli vähe ja tööpäevad pikad. Süüa sai aga 
maailmaklassiliselt ning naljatamine ja laulmine hoidsid meid 
reibastena. Viimasel õhtul, kui „show“ oli läbi, vappus kogu maja 
tantsumuusikast ja pidu peeti öö läbi. 
Esinemiskogemus ja meeskonnatöö teiste rahvustega oli kogu 
projekti põhieesmärgiks. Palju me muidu ikka omavanuste poolakate 
või taanlastega koostööd teha saame? 
Põhjanaabritega laulsime õhtuti hümni ja tantsisime jenkat. 
Projekt ise on aastate jooksul saanud palju ülemaailmset tunnustust. 
 
Täname väga ka kalleid õpetajaid, kes tegid kohapeal ära 
suure töö ning aeg-ajalt temperamentseid eestlasi 
õiglaselt manitsesid. 

Viis kooli on ühendanud 
oma jõud G5 on 1996. aastal loodud Viie Kooli 

Koostöölepingu Liit, kuhu kuuluvad lisaks 
Tallinna 21.Koolile ka Gustav Adolfi 
Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, 
Tallinna Reaalkool ning Tallinna      Prantsuse  
Lütseum. Koostöö käib aktiivselt siiani ja 
hoogsalt korraldatakse ühiseid üritusi. 
Kindlasti hakkab toimuma veel filmiõhtuid 
ning järgmist võib oodata juba jaanuarikuus. 
Veebruaris on tulekul G5 moeshow 
,,Moelennuk'', mis toob kokku viie kooli 
moehuvilised noored. Muidugi ei jää tulemata 
ka traditsiooniline Kesklinna Kaunitari 
valimine. Lisaks toimuvad erinevad 
spordivõistlused ning nendest esimene, male, 
juba detsembrikuus. Arutelul on veel ka 
mitmeid teisi üritusi, seega võib kindlasti 
oodata põnevat aastat koos G5-ga! 

Esinemiskogemus, 
meeskonnatöö ning 
sõbrad = Läänemere-
riikide projekt 

Kuus meie kooli õpilast- Ann, Kadi Linda, Sandra, Susanna 
Liisa, Eliisa ja Ats- ja kaks õpetajat -Kadri Mägi ja Kristiina 
Tiits- lendasid 22. novembril Rootsi, Uppsalasse, et võtta osa 
iga-aastasest Läänemere riikide projektist „Nils Holgersson 
travelling Around the Baltic Sea“. 

Eliisa Ülevain 

Kaarli Hambapolikliinik

Varia

Peatoimetaja: Kadi Hainas
Kujundajad: Tuule Kivihall,
 Andrea Tamm, Susanna
 Mildeberg
Toimetus: Kristen Aigro, 

 Karoliina Kull, Kadi Viigi,
Liisi Hint, Jaanika Jõe, Ann
Kase, Marie Lisette Luha, Katriin
Mangus, Mark Antonius Puhkan,
Anna Tamm
Fotograafid: Karl Juudas, Ann
Kase, Ats Tani, Kadi Viigi
Täname: Doris Pops, Oskar
Viires, Külliki Kaju, Kaarli
Hambapolikliinik

Helen
Mägi,

seotud meie kooli identiteediga nagu  
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 EVE SILDNIK ESTER BARKALA 
1. Kas matemaatikutele 
jagatakse Nobeli preemiaid? 

Ei. Jagatakse. 

2. Millal toimus talvesõda? Mina pean seda teadma? 
Ei tea! 1800 või 1600. 

(hetkegi mõtlemata) 1939-
1940. 

3. Mida mõõdetakse 
oomides? 

(silmapilkselt) Takistust.  (vaikus) … füüsikas … 
midagi, täpselt ei tea 

4. Mis maa auto on   
Ferrari? 
 

Issand jumal, mul ei ole 
aimugi! Äkki Itaalia?! Itaalia. 
 

Itaalia. 
 

5. Mis aastal ilmus esimene 
„Eesti-Mehhiko“ 
sõnaraamat? 

Ma pean helistama, aga 
ma arvan, et esimese 
vabariigi ajal. Jah, 
esimese vabariigi ajal. 

Seda ma ei tea. 

6. Mida tähendab loco? Loco oli ju multifilm 
pingviinist. Mul oleks jälle 
vaja helistada ðJ! No 
pakun -hunt. 

Loco? Kas võõrkeelest, jah? 
Hispaania keelest, aga ma 
tähendust ei tea. 

 
 

7. Mis on vee 
keemistemperatuur 
Fahrenheiti skaalal? 

Kas ma võin spikerdada? 
Issand, ma ei mäleta! Mul ei 
tule see meelde! 

Oi jummel hoidku! 120 äkki? 

8. Kuidas nimetatakse 
täisnurkse kolmnurga 
pikimat külge? 

Hüpotenuusiks. See oli midagi h-tähega. 
Kas see oli haar? Mata ei 
ole mul iialgi lemmikainete 
hulka kuulunud. Jah, ma 
pakun - haar. 

9. Millisel kirikul Tallinnas on 
ainult kaks torni? 

Mis mõttes ainult kaks? Ma 
ei tea! Pakun Jaani kirik. 

Kaarli kirikul. 
 

10. Millega võrdub kiirus? Teepikkuse ja aja 
jagatisega. 

Ei tea, jumal küll! 

11. Milline on lume koostis? Vesi. Vesi. 

12. Kas Soomes kutsutakse 
jõuluvana Pikko Kakkuseks? 

Ei kutsuta. Ei kutsuta. 

13. Kas jõuluvana on piiblis 
nimetatud? 

Pole õrna aimugi, ilmselt 
mitte. 

Ei ole. 

14. Kuidas soovitakse "Häid 
Jõule!” inglise keeles? 
 

Merry Christmas. Merry Christmas. 

15. Mis vahe on Jõuludel ja 
Nääridel? 
 

Usuline vahe. Jõulud on 
detsembri lõpus, näärid 
jaanuari alguses. Näärid on 
minu meelest üldse 
kunstlikult loodud moodustis. 

Näärid on aastavahetuse 
püha. Jõulud on seotud 
kirikliku pühaga ja Kristuse 
arvatava sünniga 
detsembris. 

 Õiged vastused : 1.Ei jagata. 2.1939-1940. 3. Takistust. 4.Itaalia. 
5.Mehhiko keelt pole olemas. 6.Hull. 7.212. 8.Hüpotenuus. 9.Kaarli 
kirikul. 10.Tee pikkus jagada ajaga. 11.Kristalne H2O. 12.Ei. 13.Ei. 
14.Merry Christmas. 15.Jõulud on detsembris, näärid jaanuaris. 

Tulemus: Õp. Barkala sai 
kokku 8,5 punkti ning 

õpetaja Sildnik 9,5 punkti. 
Palju õnne! 

  

Veel enne käesoleva aasta 
lõppu otsustasime korraldada 
väikese teadmisteproovi 
kahele meie kooli tuntud ja 
armastatud õpetajale. 
Võistlustulle astusid 
reaalteaduste esindaja, 
füüsikaõpetaja Eve Sildnik ja 
humanitaarteaduste esindaja, 
ajalooõpetaja Ester Barkala. 
Eksam oli suuline, koosnes 
15 erinevast küsimusest ja 
vastama pidi koheselt.  

Reaalharu esindaja 
kohtub humanitaariga 

Marie Lisette Luha 

 

Toomas on oma valikuga väga rahul. Ta on valinud endale 
sobiva ala ning vastutab iseenda eest. Keegi peale tema enda ei 
muretse hinnete või puudumiste pärast, õpilastesse suhtutakse 
nagu täiskasvanud inimestesse austusega. Mugav on ka paindlik 
graafik ning praktikad, mis näitavad täpselt, mida tõelisest elust 
võib oodata. Keskkond on väga hea, nagu oleks tööl! 
Kalev lisab eeliste nimekirja ka selle, et kutsekoolis on võimalus 
heade hinnete korral saada põhitoetust (600kr), mis tuleb 
kindlasti kasuks. 
Levinud on ka müüt, et kutsekoolist ülikooli edasi ei saa, sest 
sealne keskharidus jääb nõrgaks. Mida on selle väite vastu 
öelda? Eks ta spetsialiseerub natuke enam küll erialale, kuid 
seda ei ole, et kutsekeskharidus ülikooli välistab, kindlasti mitte. 
Kõikjal on asi iseenda motivatsioonis, ka kutsekoolist on võimalik 
saada täiesti korralik keskharidus, mis viib soovi korral edasi ka 
kõrgharidust omandama, kuid suure eelisega: üks amet on ju 
juba käpas! 

Kutsekool on asutus, kuhu kunagi võisid suunduda need, kes 
lihtsalt gümnaasiumisse ei mahtunud, kuid tänapäeval on 
olukord teistsugune. Et anda ka meie kooli õpilastele, eriti 
põhikooli lõpuklassidele, paremad teadmised kutsekoolidest 
ning nende eelistest, võtsin ühendust kahe toreda noormehega: 
Eesti Õpilasesinduste Liidu( EÕEL) Kutsehariduse töögrupi juhi 
Kalev Kodzise  ning hiljuti meie koolist Tallinna Polütehnikumi 
suundunud Toomas Kalmuga. 

Kutseharidust omandavad õpilased, kes on väga rahul oma 
valikuga, näevad, et kutsekoolidele nõukogude ajast külge 
jäänud halb maine on täiesti põhjendamatu - koolid on saanud 
kaasaegsed õppekavad ja korda tehtud õppehooned. 
Toomase puhul oli tegu positiivse juhtumiga, kus vanemad 
otsust väga toetasid. Mis aga viis noormehe kutseharidust 
omandama? Tema jaoks oli asi selge, gümnaasium lihtsalt ei 
istunud talle. Soov oli õppida midagi konkreetset ning valikuks 
osutuski ala, mis pakkus tõsiselt huvi ja mida on ka huvitav 
edasi õppida. 
Tavaline gümn-
aasium oleks liht- 
salt kuivaks ja 
igavaks jäänud. 
Kindlasti leidub ka 
praegu üheksanda 
klassi pinkides 
istuvaid noori, kes 
mõtlevad, et 
järgnevat kolme 
aastat päris 
nii enam veeta ei 
tahaks. 

Tallinna Polütehnikumi 
suundunud Toomas 
Kalm (foto erakogust)

Kahe valiku vahel  
Foto: Ann Kase  
(Tegemist on  
 fotolavastusega) 

Kutsekool – kas kehv 
alternatiiv 
gümnaasiumile? 

Kristen Aigro 

Olemus 

Fotod: Karl  Juudas
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Lapsesuu
Mida tahaksite saada jõuluva-
nalt see aasta?
Poisid: Playstationeid ja siis män-
gusõdureid. Tahaksin saada ka 
PSP-d (PlayStation Portable 
mängukonsool) ja selle juurde 
mänge. Oleme seda hetke väga 
kaua oodanud.
Tüdrukud : Tahame saada 
Barbiet, kleepsualbumit ning 
mänguasju.
Kuidas saavad päkapikud teie 
tuppa?
-Nad tulevad läbi kanalisatsiooni 

Sulanud õied
Emma Johanna Lepasoo

Küünla udune peegeldus öisel 
aknaklaasil,
väljas on siiski valgem.
Jäälilled närtsivad leekide vaasis,
pisaraiks muutuvad klaasi palgel.

Ja nii kuni tänase hommikuni 
on nad sealt alla tilkunud.
Küünal on kustunud ja lillede 
sulanud õied
on jääpurikaks külmunud.

Kas tehnilised viperused on vaid juhus?
 Kes vastutab meie heaolu eest koolis?

Tegemist on fotolavastusega  
Foto: Johann Sander Puustusmaa

meie tuppa. Saavad vannitoru-
dest sisse ning panevad kommid 
saapasse.
- Nad muutuvad väga pisikesteks 
ning tulevad läbi väikese augu, 
mis meie akendes on.
-Nad tulevad läbi seinte.
-Päkapikud elavad meie toas 
kusagil ning päeval peidavad 
ennast.
Miks jõuluvana kannab habet ?
-Ta ei taha, et keegi teda ära 
tunneks, sest ta elab kusagil meie 
läheduses. 
-Ta on tegelikult salaspioon. 

Õpetajad on öelnud...
„Need, kes minuga tundide ajal ei räägi, 
hakkavad minuga kohvikus käima.“  
E. Sildnik

"Nii, ja vaatame nüüd kõik keemiliste 
elevantide tabelit."  I. Lille

"Ich habe keinen Geschirrspüler, ich 
habe eine Frau."  ("Mul pole 
nõudepesumasinat,mul on naine.") 
M. Männiste

„Paneme nad tahvli ette rahunema. See 
on nagu kainestusmaja meil siin.“ 
E. Sildnik

"See arvuti on aeglane nagu tigu siirupis! 
T. Meeri

„Sa võid näpuga ka kustutada. Mina olen 
juba 35 aastat kriidine ja vaata, kui hea 
ma välja näen!“   E. Sildnik 

"Kas tellite endale ilusa lapse hõbedase 
naha ja Edwardi punaste silmadega?"  
(geenitehnoloogiast) I. Paggi 

„Eile kuulsin televiisorist sellist sõna 
nagu alfaisane. Mõtlesin, et koolist saan 
teada, mis see tähendab. Täna olen 
terve päeva alfaisaseid otsinud, aga asi 
läheb aina segasemaks. Mul tekkis palju 
küsimusi näiteks, kuidas ma nad korido-
ris ära tunnen? Ja kui alfaisased on 
olemas, siis on õigustatud ka küsimus, 
kas on olemas beetaisased?“ E. Sildnik

Nii, ja vaatame nüüd kõik keemiliste elevantide tabelit... 

Võtame tibud kampa!
„TIBUD KAMPA!“ on 21.Kooli 
Õpilasesinduse Heategevus-
rühma projekt, mille peamiseks 
eesmärgiks on ühendada ühis-
konna väikseimad liikmed ning 
kooliõpilased ja kaasata lasteai-
alapsed kultuuripealinna tege-
vustesse.
Jaanuaris toimub projekti läbivii-
mine ligi 20 Tallinna kesklinna 
lasteaias, kus leiavad aset 
kooliõpilaste ja kõige pisemate 
workshopid. Üheskoos meister-
datakse ning joonistatakse

väiksed meistriteosed kodulin-
nast Tallinnast ja kultuuripea-
linna vaatamisväärsustest läbi 
laste silmade. Alates 
14.veebruarist lähevad taiesed 
koos fotojäädvustustega 
valmimisprotsessist näitusele 
Kullo Galeriisse vanalinnas ning 
seal kogutud annetused oma-
korda lastekodulaste haridustee 
jätkamiseks.
Kui leiad endas entusiasmi ja 
tunned rõõmu pisikeste mudilas-
tega tegelemist, võta Sinagi 

projektist osa!

Täiendav info pro- 
jekti koordinaato-
ritelt Helery Pops 
11B ja 
Marilyn Koitnurm 
11C.

Horoskoop
JÄÄR (21.III - 19.IV)
Hoia suhteid, mis on sulle 
kallid, sest keegi ei ole 
igavene.
Hüva nõu: Ole olemas.

SÕNN (20.IV - 20.V)
Kui sa tõmbad alati sirgeid 
jooni, siis tõmba vahel-
duseks kõveraid ja vastu-
pidi.
Hüva nõu: Vaata muutuste 
järele.

KAKSIKUD (21.V - 20.VI)
Lase end lõdvaks ja tunne 
end hästi, sest mõnikord 
sujuvad asjad ka ise-
enesest 
Hüva nõu: Tee midagi 
meeldivat.

VÄHK (21.VI – 22.VII)
Proovi märgata seda 
ilmselget otse oma nina all.
Hüva nõu: Ära puikle vastu 
sellele, mis on.

LÕVI (23.VII - 22.VIII)
Astu samm tagasi ja vaata, 
mis vahepeal juhtunud on.
Hüva nõu: Võta tempo 
maha.

NEITSI (23.VIII - 22.IX)
Puhtus ja hügieen on 
mõnikord ülehinnatud. Ära 
muutu steriilseks.
Hüva nõu: Pane see tolmu-
lapp käest.

KAALUD (23.IX – 22.X)
Klassikaline muusika, rock, 
blues, kantri, indie- elu 
peab olema mitmekesine.
Hüva nõu: Avarda oma taju 
piire.

SKORPION (23.X - 21.XI)
Platon mõtles ise ja jõudis 
üsna huvitavate järeldus-
teni 
Hüva nõu: Tee mõni järel-
dus.

AMBUR (22.XI - 21.XII)
Kui praegu veel seeni 
kasvaks, võiksite minna 
seenele, aga asja ajab ära 
ka pilvede vaatamine.
Hüva nõu: Võtke loodusega 
kontakti.

KALJUKITS (22.XII - 19.I)
Kord ütles üks tark inimene, 
et kunstnikud lähevad pildi 
sisse ja kommenteeris 
juurde, et ka valemitesse 
saab sisse näha.
Hüva nõu: Kahtle kõiges.

VEEVALAJA (20.I - 18.II)
Kui lamp ei lähe põlema, 
ühenda see pistikuga, kui 
ideed ei tule, aktiveeri 
ajurakke.
Hüva nõu: Realiseeri mõni 
idee.

KALAD (l9.II - 20.III)
Hoogsad rütmid teevad 
meele rõõmsaks.
Hüva nõu: Tantsige.
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