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Kuulsus meie koolis
29. aprillil külastas Jõgeva Põhikooli tuntud näitleja ning seriaali- ja näitekirjanik Martin Algus, et jagada noortele soovitusi ning rääkida oma elust.
Martin Algus, kelle sule läbi on sündinud mitmed filmistsenaariumid ning näidendid, rääkis
põhikooli kahele viimasele klassile, kuidas on tema jõudnud nii kaugele, kust kõik alguse sai
ja miks asjad just nii kulgesid. Ta rääkis oma lapsepõlvest Siimusti metsades, seikadest lasteaias ja koolis. Näiteks meenutas ta, kuidas lasteaia aia taga kitsed jooksid või kuidas ta
sõpradega täiskasvanute eest ära jooksis.
Martin Algus on väga tänulik Jõgeva kooliteatrile ja selle juhendaja Lianne Saage-Vahurile,
kes hoidis teda kooli ajal pahandustest eemale ja soovitas tal minna teatrikooli.
Lisaks huvitavatele seikadele nooruses rääkis Martin Algus ka oma karjäärist, mis on olnud
üsna kirju. Tema tööd on olnud erinevad, ta on teinud tööd, mis on täielikult tema mugavustsoonis, ja töid, mille tegemise peale ta kohe tulnud ei olekski.
Oma jutuga andis ta noortele väga selgelt soovituse, et mugavustsoonist väljatulek on väga
vajalik ning võib avada sinu jaoks palju uusi uksi erinevatel aladel. Noored peaksid rohkem
proovima ja katsetama, tegema midagi täiesti uus ning vähem kartma põruda.
Inara Ein

Foto: Internet
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Milline on meie 6. lend õpetajate sõnul
9.A
9.a on õpetajate sõnul ettearvamatu, lõbus ja sõbralik klass. Õpetajad on öelnud, et seal klassis
käivad hakkajad ja särasilmsed õpilased. Kõrvalt vaadates tunduvad nad pigem kokkuhoidvad, kuid nagu igas klassis on ka seal välja kujunenud omad seltskonnad. On võimalik, et nii
mõnigi 9.a klassi õpilane leiab tulevikus tööd õpetajana või muu kooli töötajana.
Õpetajad soovivad 9.a klassile edu, ägedat gümnaasiumipõlve ja kõigile midagi, mis paneks
neil silma särama. Tore, kui igaüks teeks seda, mis endale kõige enam sobib, aga teeks seda
hindele “6” ega annaks alla, kui tahetakse midagi elus saavutada.
Anette–Veronika Vaigo

9.B
9.B õpilased on erksad, toredad, naljakad ja väga kokkuhoidvad ja kindlameelsed. Klassijuhataja sõnul oli 9.B-ga hea väljasõite korraldada, sest nad olid alati kõik kaasatulijad. Veel oli tore
see, et kooliüritustel esinemistest võtsid võrdselt osa nii tüdrukud kui ka poisid. Klassisisesed
naljad ja saladused jäid nende enda vahele.
Kõrvalt vaadates olid nad erinevad, nii iseloomult kui ka arusaamadelt. Õpetajate sõnutsi võib
mõnestki õpilasest tulevikus saada õpetaja, aga kunagi ei tea. Kõike võib juhtuda.
Henry Ford on öelnud: „Igaüks, kes lõpetab õppimise, on vana, olgu ta siis 20 või 80. Igaüks,
kes jätkab õppimist, jääb nooreks. Elus on kõige tähtsam hoida mõistus noor.”
9.B-le soovitakse palju edu, et nad jätkaksid õppimist ning hoiaksid oma mõistuse noorena.
Olgu nad sama elurõõmsad edasi.
Renate Uiga
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9.C
9.c on üks värvikirev klass. Õpetajad on öel-

kooli tagasi.

nud, et nad on väga rahumeelsed, sõbralikud,

Õpetajad soovivad 9.c klassile edu kõiges, mi-

teadmishimulised, täiskasvanulikud, hea huu- da nad ette võtavad, suurt ja katkematut järjemorisoonega. Selles klassis on hea tundi anda, kindlust oma tegemistes. Nad soovivad, et
sest seal valitseb meeldiv õhkkond.

õpilased leiaksid õige kõrguse, millel lennata,

Kindlasti leiab igaüks oma tee kas inseneri,

ja et nende uudishimu ja soov saada veel roh-

juuksuri, õpetaja või kellegi teisena. Õpetajad kem teada ei katkeks ning et nad kasutaksid
ütlesid, et selles klassis on noori, kelles on õpe- kõiki võimalusi, mis elus ette tulevad.
tajaks saamise potentsiaal olemas, aga kas nad

Inara Ein

selle ka ise üles leiavad, see on juba iseasi.
Kuid õpetajad ootavad neid alati uue ringiga

LEND
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6. lennu mälestused
9.A
Kõigi nende aastate jooksul on meil olnud neli erinevat klassijuhatajat. Juba kolmandas klassis
olime sunnitud leppima uue õpetajaga , sama juhtus ka neljandas ja viiendas. Praegu on meie
klassijuhataja juba viis aastat olnud Vivian Paaksi, kes on meie pärast valanud higi ja pisaraid.

Ta oskab oma tööd superhästi ning on alati väga abivalmis. Meelest ei lähe ka tundide alguses
ette loetud moraal, mis on terve klassi elu üle mõtlema pannud. Vivian on meid vedanud ühest
Eesti otsast teise ja isegi välismaale. Oleme talle südamest tänulikud, et ta on meist inimesed teinud.
Meie klass on ikka olnud heas mõttes veider. Kõik alati nokitsevad ja putitavad millegi kallal,
kuid teistega oma ideid jagada ei taha. Hoolimata mõningatest erimeelsustest, oleme väga lähedasteks saanud. Kurb on mõelda, et varsti lähevad kõik oma teed ja kohtuma hakkame harva,
kuid tore on mõelda nendele mälestustele ja seiklustele, mida koos läbi oleme elanud. Mõnedki
sõbrad on meie juurest lahkunud ja mujale õppima läinud, kuid juurde on samuti inimesi tulnud. Meenutame klassiga tihti, kuidas me parvematkal käisime, koos olime ja lõbutsesime.
Mõned unistavad juba oma tulevasest ametist ja meenutavad, kes nad väiksena olla tahtsid. Nii
mõnelegi tuleb meelde, et politseiniku, juuksuri või inseneri amet tundus väga põnev. Oli neidki, kes soovisid hoopis kullakaevajaks või pangaröövliks hakata, et rikkaks saada.

Soovime oma klassiga, et kõigi unistused täituksid ning eksamid läheksid edukalt.
Joosep Katt
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9.B
Nende üheksa aastaga on meie klass muutunud päris palju. Inimesi on juurde tulnud aastate
jooksul, klassijuhatajad on vahetunud, inimestena oleme muutunud jne. Algklassides oli meie
klass üldsegi eraldi ja alles 4.klassis sai sellest praegune klass, aga aastatega tuli veel õpilasi

juurde. Klassijuhatajaid on meil olnud kokku kolm. 4.klassis tuli ning jäi meile õpetaja Silja
Kiidjärv, kes on meid kannatanud, aidanud ja hoidnud juba kuus aastat. Eks aastate jooksul oleme muutunud tüütumaks ja ka rohkem pahandusse sattunud, aga Silja on meil alati olnud olemas kui tekkis mõni suurem probleem. Oleme talle väga tänulikud.
Meie klass on nii erinev teistest. Küll kiusame teineteist või on alati üksteise vahel mingi võistlus, kas kehalise kasvatuse tundides, kahooti mängides või mõnes muus aines. Hoolimata sellest, on meie klass viimaste aastate jooksul väga kokku hoidnud ja koos veedetud aeg on olnud

nii tore ja meeldejääv. Oleme juba üksteisega ära harjunud ja kurb on mõelda, et kui kool saab
läbi, siis ka klass läheb lahku, sest sellist klassi nagu praegu me keegi enam kunagi ei saa.
Mälestusi on meil palju. Küll pädevuslaagrist klassiõhtuni ja erinevate ekskursioonideni. Kõige
eredamad mälestused on siiski klassiõhtud ja eelmise aasta pädevuslaager. Selle klassiga pole
kunagi igav ja koos olles möödub aeg alati nii kiiresti.
Imelik on mõelda, et see kõik on kohe läbi. Kes mõtleb juba oma tuleviku tööle või sellele, mida
ta kümne aasta pärast teeb või hoopiski meenutab keegi veel oma lapsepõlve. Kes tahtis saada

juuksuriks, politseinikuks või hoopiski arstiks. Praeguseks mõni võibolla ei tea veel, mida ta tahab tulevikus teha, aga tean, et nad selle õige töö või karjääri omale suurena loovad ja leiavad.
Soovime oma klassiga kõigile palju edu eksamitel, et tulevikus teil hästi läheks ning, et kõik teie
unistused täituks!
Hermiina Prave
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9.C
Suvi on juba meie uksele koputamas ning meie üürikesed 9 aastat ongi lõpule jõudmas. Nende
aastate jooksul oleme me kogunud tohutul hulgal toredaid mälestusi. Neist suurim on kindlasti
1. koolipäev. Kuid meie klassi õpilased jäävad meenutama muudki. Toredad klassieksursioonid
ning see üks keemia tund, kus õpetaja Katt perioodilisustabeli laulu lasi ja sellele rütmis entusiastlikult kaasa plaksutas. Kui me loetleksime ette kõik mälestused, veniks see tekst tohutult

pikaks.
Lisaks mälestustele meenutame ka oma suurepäraseid õpetajaid. Nemad ju meid pooleldi üles
kasvatasid. Meie klassile on läbi aegade jäänud südamelähedaseks esimene õpetaja Maret Siida.
9.c klassi õpilased iseloomustavad teda nii: „Maret oli meiega alati väga sõbralik, aus, tema tunnid olid tõeliselt põnevad. Ta võttis meid kohe oma tiiva alla ja aitas meil kohe kooliellu sisse
elada. Üleüldse oli ta maailma parim õpetaja“. Tahaksime tegelikult tänada kõiki meie klassijuhatajaid. Nad kõik on meid üüratult suurel määral alati toetanud.
Ka õpetaja Silja Võsaste on meie klassile väga kalliks saanud. Nimelt on tema tunnid alati ülipõnevad. Tema toetust on alati tunda. Ta ei kaota kunagi usku oma õpilastesse. Aitäh, Silja! Ka
kõik teised õpetajad kelle all oleme saanud õppida on olnud meile suurteks eeskujudeks. Igalt
õpetajalt oleme saanud elutarkusi, teadmisi ning oskust teha asju pühendumusega.
Meie koolitee on suures osas juba läbi ning meid ootab ees suur hirmuäratav maailm. Kes läheb
edasi gümnaasiumi ja kes kutsekooli. Nii mõnelgi meist on oma tulevikuks suuri unistusi. Mõni
tahab saada veterinaariks, mõni näitlejaks, üks tahab kunagi Eesti jalgpallikoondise rivides
mängida. Osad meist tahavad tulevikus teiste elusid päästma hakata. Mõni mõtleb aga kosmonaudiks saamisest. Kunagi avastate te võib-olla, et küpsetised, mida te nurgatagusest kohvikust
ostate on meie klassi õpilase valmistatud. Nüüd tuleb vaid loota, et ka iga väiksemgi unistus
tulevikus täide läheb. Meie soovime tervele 6. lennule kõrget lendu, unistuste täitumist ja paljupalju edu edaspidises elus!
Deili Saan
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9.E
Meie klassi eredaim mälestus on ilmselt see, kui me käisime parvematkal koos oma klassijuhataja ja 9.A klassiga. Oleme samuti palju käinud Tallinnas ja Tartus, kus külastasime
teatreid. Meenub ka reis põlevkivikaevandusse, kus käisime viiendas klassis. Lemmik õpetaja on ilmselt Viktor Nõmm, kuna tema tunnid on alati huvitavad ja seal saab kogu aeg
nalja. Soovime tervele kooliperele ilusat suve ja edu tulevikus.

Loovust täis kool
16. aprill oli meie koolis kaheksandikele eriline päev. Nimelt toimus loovtööde kaitsmine.
Põhikooli üks kardetumaid ülesandeid on kaheksandas klassis tehtav kohustuslik
loovtöö. Osadel õpilastel sujub see kergelt ning ilma eriliste probleemideta ning on ka
neid, kelle töö ei vasta nõuetele ja nad peavad selle uuesti sooritama.
Õpilased, kes tegid oma tööd rõõmu ja entusiasmiga, jäid silma nii komisjonile kui ka
kaasõpilastele.
Paljudel õpilastel valmis töö, mis oli seotud algklassiõpilastele mängutunni või võistluse
korraldamisega. Samuti oli palju teadlaste öö festivali raames valminud töid, mida saab
igal aastal uuesti teha.
Järgnevalt on väike loetelu huvitavamatest töödest: tuulegeneraator, millega on võimalik
akupanka laadida; lühifilm, mis räägib sõpruse sobitamisest, et lahendada probleem; Eesti
talulaste mängudest 19. sajandil; klassiõhtu ning viktoriini korraldamine; drooni ehitamine; kaasaskantav kohverkõlar; lapitekk; rahvustoite maailma eri paikadest; kontoritoolist
snäkilaud.
Kindlasti saavad siit inspiratsiooni tulevased kaheksandikud.
Inara Ein
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Kui aktiivne on üks
õpetaja?
Õpilasi on huvitanud, kuidas rahvatantsu õpetaja suudab kontsadel kergelt hüpata ning kuidas ta ajaloo tunnis suudab
rääkida nii lustakalt. Pöördusin nende
küsimustega õige inimese poole, kelleks
on õpetaja Tiina Kull.
Mis motiveeris Teid rahvatantsuga tegelema ning millal sellega alustasite?
Rahvatantsu hakkasin tantsima alles

gümnaasiumis, kuigi see oli mind kogu
aeg paelunud. Algklassides käisin folklooriringis, mulle meeldis seal laulda ja
tantsida. Põhikoolis tegelesin rühmvõimFoto: Sven Arbet (ajakirjast Maakodu 2017)

lemisega. Käisin võimlejana tantsupeol ja

siis oli hästi põnev vaadata neid suurte rahvatantse, kus mehed ja naised koos tantsisid - tõsted nende tantsudes tundusid nii ägedad.
Mitme tantsugrupiga olete seotud olnud?
Nõo rühmas tantsisin. Ühe aasta tantsisin Tallinnas Soveldajas ja peale seda olen tantsinud
Tarbatus - alguses põhirühmas ja alates 2009. aastast vilistlaste rühmas.
Mis teadmisi ja oskusi on Teil vaja rahvatantsuõpetajana?
Tahtmist, et seda üldse teha, teadmisi eesti rahvatantsu põhisammudest, hästi palju loogilist
mõtlemist, ruumilist mõtlemist, et tants jõuaks kirjeldusest ehk siis paberi pealt rühmani, et ta

jõuaks sinna täpselt. Ja kõva hääl peab ka olema, rahvatantsutrennis teisiti ei saa.
Fotod: Heiki Nooremäe
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Mis on Teie kõige huvitavam kogemus
seoses rahvatantsuga?
Ma ei tea, ma ei oska öelda. Mu pere ja
kõige paremad sõbrad on rahvatantsijad,
pool mu elust ongi rahvatants. Nii et ma
ei oska seda öelda.
Mida ootate kõige rohkem oma õpilastelt
rahvatantsutrennis?
Tahtmist, kuulamist ja keskendumist,
rõõmu tantsimisest.
Mis inspireeris Teid ajalugu õppima ja
seda teistele õpetama?
Mul oli põhikooli ajal hästi hea ajalooõpetaja. Hästi nõudlik, hästi süsteemne, hästi
loogiline. Mulle meeldib see, kuidas ajalugu õpetab mõtlema, võrdlema, süsteeme looma, aru saama, ennast väljendama.
Minu meelest on see üks aine, mis teeb

Foto erakogust

targaks. Kui sa ajalugu oskad ja tead, siis sa oled intelligentsem. Mitte et
üks aine oleks koolis olulisem kui teine. Aga mind paelus ajaloo juures just see. Ma oleksin tegelikult peaaegu läinud õppima inglise keele õpetajaks ja ühe aasta õppisin ka käsitööõpetajaks.
Aga ajalugu võitis.
Mis on Teie jaoks kõige huvitavam sündmus ajaloos?
Ma ei oska niimoodi ühte välja tuua. Kõik on põnev.
Kui saaksite olla mõni tuntuks isik ajaloost, kelle Te valiksite?
Issand, ma ei teagi, kuninganna Elizabeth oleks põnev olla. Ma ei tea, kõikidel ajaloolistel isikutel on nii raske elu olnud. Ma vist ei tahakski keegi olla.
Annaliisa Tamme
LEND
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Ajarännak aastasse 1869
Ajarännak on ajaloo õppimise vorm, kus ajarändurid pöörduvad mingisse kindlasse ajahetke
minevikus ning elavad-mõtlevad-tegutsevad ajastukohaste tegelastena. Sel aastal 3. mail rändasid Jõgeva Põhikooli ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi ajaloohuvilised õpilased aastasse
1869, et koos otsustada, kas ja kuidas minna esimesele laulupeole.
Ajarännakule eelnes hulgaliselt eeltööd: sai kuulatud Tartu Ajaloomuuseumi lektorit , kes avas
esimese laulupeo tausta, ise lugeda ja uurida erinevaid materjale, disainida ja õmmelda oma
koori lipp ning mõelda välja tegelaskuju ning riietus ajarännakuks. Jõgeva Põhikooli õpilased
osalesid edukalt ka ERMis läbiviidud laulupeo teemalises viktoriinis.
Hommikul, enne Palamusele sõitu, said Jõgeva õpilased selga rahvariided. Mõnedki tüdrukud
kasvatasid hetkega endale habemetüüka ja vuntsid, sest laulupeoliste-lauljate hulgas olid aastal
1869 ainult mehed. Ajarännak toimus Palamuse muuseumis, kus õpilastele olid korraldatud erinevad töötoad, mida viisid läbi õpetajad ja muuseumi töötajad. Palamuse Gümnaasiumi õpilased osalesid ajarännakul laulukoori Paunvere Kuldkõride ja Jõgeva Põhikooli õpilased Laiuse
koori lauljatena. Enne töötubadesse minemist tutvustasid lauljad üksteisele oma koori lippe ja
tutvusid omavahel. Rännakul osalesid Helmi (pärisnimi Annabel), Leevi Karu (Elisabeth), Mihkel Aberkukk (Inara), Jaan Luts (Doris), Artur Sepp (Marta-Helene), Ants (Janmar), Amalie
Aberkukk (Helis), Karl August Menson (Joonas), Ann (Cärlyn), Raivo Prank (Alex), Osvald
(Kevin), Oskar (Oskar), Johannes (Joosep), Leenu (Janeli), Ella Ubin (Kairin), Liisa (Helika), Priidu-Aleksander (Karoliina), Hannes Liivapuu (Heli-Liis), Tõnu Kurre (Tõnis), Maret Jõgi (Greta),
Silvi Jõgi (Angelika), Linda (Marta), Andres (Tanel), Tõnu Nõmm (Arto), Mari (Krislyn), Melania Mägi (Marite), Juliane Pärnapuu (Anette), Andres Tamm (Robin) ja Priidik Sepp (Lauri).
Õpetajatest ja muuseumitöötajatest olid saanud kooliõpetaja, köster, vallavanema naine, vallakirjutaja naine, taluperenaine ja mõisaproua Oettingen. Kõik nautisid oma tegelaskuju mängimist ja lustimist oli palju.
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Esimene töötuba oli perenaise töötuba, kus arutasime, mida kaasa võtta, kui palju võtta, kes mida võtab, kus on üldse Tartu, millega minna, kui pikk on tee Tartusse. Üllatas, et 19. sajandil oli
inimeste maailm väga kitsuke, et Palamuselt Tartusse oli käimist nii vähe, et enamik ei teadnudki, kus selline linn asub. Samuti oli ehmatav avastada, kui palju vajas tookordne laulupeoline moona, et kohale jõuda ja kohapeal ära elada ja et hobuse-vankriga minek ei pruukinud kaugeltki iseenesestmõistetav liikumisviis olla. Teises töötoas harjutasime keisri hümni eesti keeles,
mis oli esimesel laulupeol repertuaaris. Lauljaid saatsid Jõgeva Põhikooli kaks viiulimängijat,
Amalie Aberkukk (Helis) ja Artur Sepp (Marta-Helene), tänu kellele oli laulmine palju lihtsam
ja ilusti viisis. Laulu said selgeks igatahes kõik. Viimases töötoas kirjutasime Kuremaa mõisahärrale kirja, kus palusime pisut ainelist toetust laulupeole minekuks, sest sel ajal oli inimestel
rahaga kitsas ja suvise tööhooaja alguses oli raske sularaha leida. Töötubade vahele oli mõlemal
kooril ettevalmistatud tantsumäng, millest mõlemad koorid osa võtsid. Päeva lõpus esitasime
kõik koos hümni (kõlas üllatavalt hästi!), lugesime ette kirjad mõisahärrale ja saime tagasisidet
perenaise töötoas räägitust.
Õpilastele oli see üritus uus ja huvitav ning need, kes rolli tõsiselt sisse elasid nautisid kogu üritust täiega. Uued teadmised, mis saime just ISE mõeldes-arutades-tegutsedes kinnistuvad kindlasti hästi. Ennast samastades 19. sajandi eestlasega sai tunda uhkust ja sarnasust ning tõdeda,
et laulupidu on meie kõigi jaoks ühenduslüli nii ajas kui rahvuse identiteedis.
Inara Ein ja
Robin Major

Foto: Erakogu
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Horoskoop
Jäär: 21. märts - 20. aprill

Vähk: 22. juuni - 22. juuli

Veenuse asend näitab, et sa peaksid sööma

Vaata, et sa enne kooli lõppu endal marki ma-

rohkem juurikaid. See aitab su juukseid kohe-

ha ei tee. Eriti ettevaatlik ole sööklas, sa võid

vamaks muuta. Tähtede asend näitab, et sinu

midagi maha pillata, suu täis rääkida jms. Tä-

eraelu võib ohus olla. Proovi hoiduda silmsi-

hed ennustavad, et viimane nädal koolis tuleb

dest klassijuhatajaga, kuna see ei pruugi hästi

kohe väga-väga hea su suhete osas. Suveplaa-

lõppeda. Ole enesekindel ja usu, et oled kõi-

ne tehes pea meeles, et see pole lõputu. Samuti

geks võimeline.

ära unusta õpetajaid ja sõpru meeles pidada.
Lõvi: 23.juuli - 22.august

Sõnn: 21. aprill - 20. mai

Kuigi kooli lõpp on kohe-kohe käes ära lase

Lähedal on nii eksamid kui ka suvi, aga ära

ennast käest ära. Lisaks õppimisele pühendu

lase end sellest heidutada. Sa suudad seda ja

ka oma hobidele, sest just nendega võib sind

kogu universum usub sinusse. Kõik tähed en-

saata tulevastel nädalatel edu. Kui tahate täna

nustavad sulle head. Sa suudad suveni olla

midagi olulist korda saata, siis peaksite püüd-

normaalne ja mitte alla anda kooliga ja kõik

ma oma mõtteid ja kohustusi süstematiseerida.

üheksandikud saavad oma eksamid tehtud.

Alustage esmatähtsatest asjadest.

Juhul kui nad just trepil ei libastu, sest istusid
telefonis.

Kaksikud: 21. mai - 21. juuni

Neitsi: 23. august - 22. september

Hoia oma vanemaid ja hoidu garderoobist, ku- Suve lõpus võid tunda rõõmu, et kool hakkab,
na laeplaadid on lahti ning sinule võib iga

sest soovid näha oma sõpru, keda peaaegu ter-

hetk see pähe kukkuda. Taltsuta oma emot-

ve suvi ei näinud. Uuel kooli aastal võid end

sioone ja ära ärritu lihtlabaste asjade peale.

kohe tunda väsinuna, aga sa saad hakkama ja

Võimalik, et pead täna langetama tähtsaid ot-

leiad endas motivatsiooni. Kindlasti hoiavad

suseid või asendama mõnda teist kõrgemal

seda üleval ka sõbrad.

kohal olevat isikut. Su käitumine kipub veidi
konservatiivne olema.
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Kaalud: 23. september - 23. oktoober

Kaljukits: 22. detsember - 20. jaanuar

Koolist oled sa ilmselt väsinud ja soovid suve.

Kaljukitsed võiksid hästi palju puuvilju süüa,

See aasta võib tulla raskem kui teised klassid

sest teie veresuhkur langeb ebanormaalselt.

siiamaani. Sa pead pingutama isegi kui veel ei

Võivad tekkida peapööritused ja kooli treppi-

lõpeta. Ära unusta ennast, sa võiks ka endale

delt alla kukkumised. Sööge ka palju kala, et

aega pühendama nt tegele oma hobidega või

suvel paremini ujuda. Nüüd on hea päev tege-

leia mõni uus hobi.

leda erinevate pooleli jäänud probleemide la-

Skorpion: 24. oktoober - 22. november

hendamisega. Teie käitumine paistab täna pal-

Unistage aga rannast ja päevitamisest. Peate

ju rohkem silma kui tavaliselt.

kindlalt selle saavutamiseks õppima, õppima

Veevalaja: 21. jaanuar - 18. veebruar

ja õppima. Suvel ei soovita me liiga palju päe-

Olete siiski veevalaja, ehk armastate ujuda. Sel-

vitada, muidu lähete liiga punaseks. Tunnete

leks, et nautida ujumist mere ääres, on teil vaja

nüüd vajadust ennast liigutada ja teha midagi

eksamid teha. Õnneks olete te piisavalt tark ja

füüsilist. Teie energia lausa otsib väljundit, är-

ei pea õppima eksamiteks. Võimalik, et olete

ge hoidke ennast tagasi. Hea aeg spordi tege-

täna sunnitud mõne juba ammu paika pandud

miseks.

plaani sootuks ära muutma. Olge valmis oota-

Ambur: 23. november - 21. detsember

matusteks nii ametlikes asjades kui ka sõpra-

Kuna on saabunud kuumad ilmad, ei soovita

dega.

amburitel enam suppi süüa. Võite kergelt üle
kuumeneda ja kellel oleks vaja enne kooli lõp-

Kalad: 19. veebruar - 20. märts

pu täielikult aru kaotada. Olete täna nii emot-

Kooli lõpunädalatest ujud sa oma tähtkujule

sionaalselt kui ka füüsiliselt vastuvõtlikum

omaselt läbi- just nagu kala vees. Ole Sõnni

kui tavaliselt. Võite kergesti jääda külmetus-

juuresolekul ettevaatlik, kes teab, mis hetkel

haigustesse. Vältige stressi tekitavaid olukordi. nad võivad kogemata trepil libiseda ja sulle
otsa kukkuda. Kipute täna silmi kinni pigista-

ma või mõnele omaenese tehtud veale läbi sõrmede vaatama. Sellega aga teeksite suure vea,
LEND

mis hiljem teile valusalt märku annab.
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Kevad on käes
Kevad kätte jõudnud juba,
päikest täis me lapse tuba.

Lumi sulanud juba ära,
vihmast tehakse vaid kära.
Lilled juba tärkavad,
karud unest ärkavad.

Siilgi magas talveund,
viimati ta nägi lund.
Õied varsti õunapuul,
oksi kiigutab vaid tuul.
Linnud juba tagasi,
rasked on neil pagasid.

Grete Klaos 5.A

