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J U H T K I R I

Tervist, kallis koolipere ning ilusat jätkuvat
uut aastat! Mul on hea meel teid kõiki
tervitada kui uus peatoimetaja. Sel aastal
toimuvad mõned muutused: Westpost on
nüüdsest tasuta, sest kool rahastab meie
ettevõtmist. Nagu ka näha, on lehel uus
kujundus. Selle eest täname kooli vilistlast
Rasmust Vainot. Märtsikuu Westpostis
saate lugeda stiilinädalast, vilistlaste, suurte
ja väikeste õpilaste tegevustest.
Loodetavasti leiab iga lugeja enda jaoks
midagi huvitavat.

Ilusat kevadet teile kõigile!

Elina Kaska, Westposti peatoimetaja

2

Uus aasta, uued tuuled

Toimetus: Liisa Kasera, Ann Katriin Abel,
Hanne-Lore Tuubel, Inger Enok, Laura
Sarap, Harriet Vassiljev, Helen Luik, Milena
Vaakmann, Henri Konnimois, Jakob Herman
Riibe, Olivia Reimets, Harriet Keerman

Keeletoimetaja: Hanne-Lore Tuubel

Küljendaja: Harriet Keerman

Fotod: Kaia Rikson ja erakogud

Juhendaja: Ülle Uulma

Täname kõiki, kes kaastööd tegid!



Intervjuu peatoimetajaga
Liisa Kasera

Kuidas sa Westpostiga liitusid ning kaua
sellega tegelenud oled?
Westpostiga liitusin selle kooliaasta alguses.
Väga paljud mu sugulased tegelevad
ajalehtedega igapäevatööna ning mõtlesin,
et oleks tore ka uurida veidi seda ala.

Kuidas kirjeldaksid end. Kes on Elina
Kaska?
Kirjeldaksin ennast väga elavana.
Põhimõtteliselt vaatan, kuhu tuul mind viib
ja sealt mõtlen alles edasi. Kindlasti olen
suhtleja inimene ning eneseväljendus on
tähtis osa mu juures.

Milline nägemus Westpostile sul on? Kas
jätad asjad samaks või muudad midagi?
Minu meelest pole Westpostil viga midagi,
natukene võiks läheneda asjadele uue nurga
alt, et värsket õhku ka sisse lasta, kuid ega
muud midagi.

Mida peaksid toimetuse liikmed tegema, et
mitte sinu musta nimekirja sattuda?
Ausalt öeldes selle koha pealt ei oskagi ma
kommenteerida väga. Hiljaks jäämisest
rääkides ei saa ma midagi öelda, sest olen
ise samasugune. Pigem on mind raske
ärritada. Kui kõik ilusti mulle vastu tulevad
ning on avatud, siis miks peaks erimeelsusi
üldse meie toredas ringkonnas tekkima?

M E E L E L A H U T U S

Millised on sinu sihid elus? Kuhu soovid
jõuda tulevikus? Kas Westposti
peatoimetajaks olemine aitab sul neid soove
saavutada?
Ütlen ausalt, et elan päev korraga. Praegu on
selline katsetamise aeg minu jaoks, mil
proovin leida oma huvisid, mida saaks edasi
arendada ülikoolis. Isegi, kui ajakirjandus ei
ole see, mis mind tulevikus ees ootab, olen
kindel, et see kogemus arendab minus nii
mõndagi tähtsat.
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23. veebruaril toimus Jakob Westholmi
Gümnaasiumi lisahoone ehituse
arhitektuurikonkursi väljakuulutamine.
Pärast kahtekümmet kaheksat aastat võib
alata lisahoone projekteerimine ning
ehitamine. 
Koolile lisahoone ehitamine on olnud kui
sinilillede otsimine südatalvel: kauakestev ja
tulemusteta, nii juba pikemat aega.
Sinilillede otsimise aeg lõppeb nüüd. Käes
on kevad ning imekaunis lisahoone on juba
käegakatsutav. Arhitektuurivõistluse võitis
arhitektuuribüroo AB Ansambel kavandiga
„Jacob“, mille autorid on Toivo Tammik,
Veiko Vahtrik ja Andres Mägi. 

Uue koolihoone kavand toob kooli
igapäevaellu rohkem värskust ning
hingamisruumi. Zürii sõnul seob selline
disain kaks erineva taustaga kohta üheks
ning lõimuvad innovaatsus ja klassika.
Rõhku on pandud ka rohelisele mõtteviisile-
katust katavad päikesepaneelid. Lisaks
tekivad õues õppimise võimalused, milleks
võibolla siiamaani mugavat võimalust pole
olnud. Juurdeehitus lahendab algkooli,
spordikeskuse, loodusteaduse ja
tehnoloogia, teater-muusika-kino ning
õpetajate ruumide vajadused. Vana ja uus
hoone on kavas ühendada omavahel
galeriidega, et kool saaks toimida ühe
tervikuna. Uue hoone ehitusprojekt peaks
valmima 2023. aastaks ja juurdeehitus
peaks kava kohaselt valmima 2024. aasta
lõpuks.  Jääme ootama.

Midagi uut vanasse kooli
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 ringi ja mõtlesime, et: „Noh, see ongi kõik,
saabki see koolielu läbi!“ ning nägime, et
Tiislär oli kehalises kasvatuses meile kõigile
kiituskirjad pannud, kuigi õpitulemuste
poolest polnud me kiituskirja väärilised,
kuid temalt küsides seda vastas ta, et „Ei
sobi? Võin ära ka võtta.“ See on jäänud
meelde väga positiivse ja sooja
mälestusena.
Kas sa teadsid kohe, et mida peale
gümnaasiumit teha?
Nii ja naa. 12. klassis tuli mõte, et minna
ajakirjandust õppima ning sellest Uulmale
rääkides andis ta mulle idee, et ma peaksin
Westposti hakkama kirjutama. Ühelt poolt,
et näha, kas see üldse meeldib mulle ning
teiselt poolt, et mul oleks ka midagi ette
näidata. Ülikooli sain sisse
kommunikatsiooni alal, kuid
lõppkokkuvõttes mõistsin, et see lihtsalt
pole mulle. 

Intervjuu Roger Andrega
Jakob Herman Riibe

Vilistlaspäeval avanes mulle võimalus teha
intervjuu Eesti stand up komöödia
maastikul tõusva tähega Roger Andrega.

Milline õpilane sa olid koolis ning kui
aktiivne olid koolielus?
Õpilasena olin selline Harju keskmine ja
suhteliselt jutukas. Ma ei tahtnud koolis üle
pingutada, sest soovisin, et jääks ka aega
kooliväliseks tegevuseks ning tihtipeale olin
neljadega rahul. 10. klassi tulles eriti ei
pingutanud nii, kuid hiljem 11. ja 12. klassis
maksis see kätte. Koolielus olin pigem
aktiivne õpilane ning võtsin kooliüritustest
palju osa. Kuna põhikoolis oli mul kaks hobi
ning teisteks asjadeks eriti aega polnud, siis
gümnaasiumisse tulles võtsin eesmärgiks
kõigest osa võtta. 
Kes on sinu lemmikõpetaja Westholmist ja
miks?
Mul on kolm õpetajat: Uulma, Tiislär ja
Makejev. Mulle meeldis nende
ellusuhtumine. Nad võtavad vabamalt ning
mõistavad, et elus on olemas suuremad ja
väiksemad probleemid ehk nad ei tulnud
sellise tühise probleemi tõttu tänitama.
Lisaks meeldis mulle ka Veske. Tema tunnid
olid väga huvitavad ning tal oli väga loov
lähenemine. Samuti kui ma hakkasin stand
up komöödiat tegema, siis ta tuli neid
vaatama. Ma ei suutnud seda uskuda, et
õpetaja tegelikult ka hoolib oma õpilasest
ning elab sulle kaasa, sest varasem arvamus
õpetajatest oli mul teistsugune. 
Mis on sinu parim mälestus
gümnaasiumist?
Neid mälestusi on nii palju! Üks, mis kohe
meelde tuleb, on see, kui meil oli lõpetamise
päev ning läksime paari poisiga varem
lihtsalt aulasse ning vaatasime seal

M E E L E L A H U T U S
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saada ja siis kui ma päriselt aru sain, oli
umbes ülikooli viimasel aastal.
Mu vanemad oli alguses väga skeptilised,
sest nad on rohkem praktilised inimesed.
Mu isa ütleb siiamaani, et ma peaksin
mingi finantsilise stabiilsuse saama, sest
stand up komöödiat saab alati teha ning
siis on ka palju lõbusam, kuid nüüd on nad
rohkem hakanud asjast aru saama.
Mida sa oleks gümnaasiumi ajal
tagantjärgi teistmoodi teinud?
Ma oleks läinud reaalsuuna asemel
humanitaarsuunda. Mulle küll meeldis
füüsika ja keemia, kuid matemaatika
polnud mu tugevaim külg. Tagantjärele
oleksin võinud valida rohkem asju, mis
mulle rohkem kasuks tulevad, kuid sel ajal
lihtsalt ma ei teadnud veel, kelleks ma
saan jne.
Mis nõu annaksid praegustele
kaheteistkümnendikele?
Ei maksa üle mõelda ja võtta asju
vabamalt. Samuti olla mõnuainetega
ettevaatlikud.
Intervjuu jaoks infot otsides leidsime pildi
sinust ja Aimlast. Mis on selle pildi lugu?
See oli 10. klassis. Õpetaja Aimla mängib
orkestris trumme ning ühel saksa keele
tunnil mainis ta, et tal tuleb esinemine.
Kohta kahjuks ei mäleta, kuid toimus
kuskil baaris või klubis ja läksime paari
sõbraga kohale toetama teda ning siis
tegime pilti. Paremal pool olev mees on
nende orkestri maskott. 

Kuidas sa jõudsid stand up komöödia
juurde?
Klassiõde surus. Ta kunagi küsis minult, et:
„Mis sa teeksid, kui sa ei kardaks mitte
midagi?“ Kuna ma juba sel ajal meeldis
stand up väga, siis vastasin selle ning
järgmised kuuaega küsis ta minult iga päev,
et kas ma olen juba nalja valmis kirjutanud?
Kuna ma lõpuks ei kannatanud teda välja,
siis tegingi seda ja registreerisin ennast ühe
teise kooli vaba lavale. Sealt sain ma pisiku,
mis on siiamaani mul küljes. 
Kui sa ei oleks koomik, siis kes sa oleks?
Ma ei kujuta seda üldse ette. Suure
tõenäosusega oleksin ikka seal
kommunikatsiooni alal ja lihtsalt võtnud
tõsisemalt seda. Võib- olla oleksin
müügimees või teeks mõnda väga imelikku
ja ägedat tööd.
Kui stand up komöödia üks hetk enam ära
ei tasu, siis kas sul on ka plaan B?
Ma olen nõus mingeid väiksemaid töid ka
hetkel tegema. Seda ma ei häbene. Ma
panin ennast Wolti kulleriks kirja ning käisin
3 korda seda sõitmas ja töötasin pool aastat
laos. Mu soov oli koguda raha, et saaksin
aastaks välismaale tuurile minna ning mõte
oli selles, et teenin elatise stand up
komöödiast ja kuna laotööl oli väga
paindlikud töötunnid, siis sain lisaraha sealt
teenida.
Kuhu tahad koomiku karjääriga jõuda? Mis
see lõpp-punkt?
Minu soov on lihtsalt hea selles olla. Tahaks
olla naljakas tüüp. See, mis ma iga päev siin
teen, on selle nimel, et olla homme parem.
Välismaal või Eestis, mul on ükskõik. Ma
võin kasvõi kümnele inimesele esineda, kuid
kui ma näen seda naudingut ja rõõmu
nende näol, siis mul oleks jumala suva. Kui
ma olen iseendaga rahul ja tunnen, et ma
tõesti olen hea, siis saan öelda, et: „I have
made it!“ 
Millal mõistsid, et koomiku karjäär on
võimalik? Mida vanemad sellest arvasid?
Ma vaikselt unistasin sellest alati. Mingi
hetk tuli idee, et võiks selle eest raha
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Tartu rahu ehk päev läbi
riigikaitsesuuna õpilase silmade

Milena Vaakmann

Teine veebruar, Tartu rahu aastapäev, on
Eest Vabariigi sünnitunnistus – see on fakt
iga Eesti ajalugu tundva inimese jaoks. Tartu
rahuleping allkirjastati 02.02.1920. a kell
00.45 ja selle rahvusvahelise lepinguga
lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti Vabariigi
idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas
Eesti iseseisvust.
Kuid nüüd sellest, mida pealkiri lubas.
Koolipäev algas veidi enne kaheksat, kui
koolimajja jõudes sain teada, et õpetaja
Lippur oli liputoimkonnale terveks päevaks
vabastuse kirjutanud ning meil ei oleks olnud
vaja tundidesse minna. Aga kuna olime juba
kohal, siis ei läinud me koju tagasi, vaid
käisime kolmes esimeses tunnis.
Kell 11.00 tuli vanemleitnant Tiit Põder oma
legendaarse autoga minule ja Anne-Mai
Nahkile järele ning sõitsime Jaan Poska
monumendi juurde Kadriorgu. Skulptuuri
juures kohtusime JWG riigikaitsesuuna
värske vilistlase Hanna-Grete Kütiga ning
samuti ka enesekaitseõpetaja Alar Põlluga.
Kohalviibijad asetasid Poska monumendi ette
pärjad ja küünlad ning pärast grupifoto
tegemist suundusime kohvikusse
"Katharinenthal". Seal toimus EROK-i s.t
Eesti Reservohvitseride Kogu konverents,
kus esines ettekandega Kalev Stoicescu.
Ühtlasi pakuti ka kohvi ja kooki.
 Kella kolmeks läksime Siselinna kalmistule
Poska hauale. Me assisteerisime
mälestusüritusel küünalde ja pärja panemisel.
Sõnavõttudega esinesid: Tallinna linnapea
Mihhail Kõlvart ja Eesti Lipu Seltsi esimees

Jüri Trei. Seejärel liikusime edasi Jaan Poska
majja, kus tehti väike maja ringkäik: saime
näha Poska kabinetti ja isegi tohtisime istuda
tema mugaval toolil. Meile pakuti kuuma
puljongit, seene- ja lihapirukaid,
šokolaadikooki, teed ning kohvi. Jüri Trei
rääkis Jaan Poska elust ja Tartu rahulepingu
sünniloost.
See oli väga huvitav päev: saime uusi
teadmisi Jaan Poska, Tartu rahu ja Eesti
diplomaatiliste suhete alguse kohta. Lisaks
rääkis vanemleitnant Põder eesootavatest
liputoimkondadest ning leppisime ka kokku,
kes loevad Eest Vabariigi aastapäeval Jüriöö
pargis ette Eesti iseseisvusmanifesti. 
Tartu rahu aastapäev on riigikaitsesuuna
õpilaste jaoks huvi korral üks tegusamaid ja
sündmusterohkemaid päevi. Mulle jäi sellest
päevast positiivne emotsioon ja osaleksin ka
järgmisel aastal rõõmuga selle päeva
üritustel.

M E E L E L A H U T U S
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Ülevaade koolikontsertidest

10. veebruaril said meie 8.-9. klassi õpilased
osa pianist Johan Randvere
kontsertloengust. Mozarti, Bachi, Ligeti,
Räätsa, Lemba, Sisaski, Uusbergi teoste
vahele rääkis esineja põnevaid lugusid
teoste loomisest ning oma mälestusest, kui
ta meie aulas 2009. aastal esines.
Muusikaklassi külaliste raamatusse kirjutas
klaverivirtuoos pika pühenduse, mille lõppu
lisas: “Et suur muusika oleks keerulistest
aegadest suurem”.

Marulise aplausi sekka hüüdis publik ka
“Braavo!”. 

Üle viie aasta esines meie gümnasistidele
Eesti Rahvusmeeskoor (RAM). Eesti
ainukest kutselist meeskoori on alati uhke
võõrustada, sest koori direktor on meie
vilistlane Indrek Umberg ning lauljate
hulgas ka 8 westukat. Koori dirigeerisid
Rasmus Erismaa ja Kuldar Schüts. Kindlasti
jääb kontsert meelde abiturient Rasmusele,
kes vabatahtlikuna sai juhatada Gustav
Ernesaksa laulu “Hakkame, mehed,
minema”. Kontserdi viimases laulus sai
refrääni kaasa laulda kogu saal, sest lugu
kuulub K. E. Taukari repertuaari. Oli väga
võimas kontsert. Aitäh Jakob Westholmi
Sihtasutusele, kes neid kontserte
finantseeris.
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Mälestusmärk kooli vilistlasele

19.veebruaril avati Jakob Westholmi
Gümnaasiumi vilistlase Jaan Krossi auks tema
102. sünniaastapäevaks püstitatud
mälestusmärk Kullassepa, Kuninga, Niguliste
ja Harju tänava nurgal, kus asub Krossi elu ja
tööga tihedalt seotud Tallinna Kirjanike Maja.
Jaan Krossi tütre Maarja Unduski sõnul on
ühteaegu nii austav kui ka kummastav nüüd
kasvõi iga päev oma isaga siin tänavate
ristumispunktis Krosside kodumaja ees
kohtuda. „Jaan Kross on luuletuses “Asjad,
mis ma tahaksin” soovinud: Et elus poleks
iialgi nii nagu trammis, kus istekohad on neil,
kel pole seisukohti, ja vastupidi. Lootkem, et
nüüd, mil kirjanikuhärrale on põlistatud see
suhteliselt jääv seisukoht, aitab tema
loomingu rahvuslik mõttelaad meid veel
kindlamini seista eestluse, Tallinna ja terve
meie riigi püsimise ja hea käekäigu eest,“
rääkis Undusk. „Siiras tänu Krosside
perekonna poolt skulptor Jaak Soansi
meeskonnale ja Tallinna linnale tänuväärt töö
ja vaeva nägemise, toetamise ja teostamise
eest.“ Avamisel käisid ka meie õpetajad,
vilistlased ja õpilased.
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Teistmoodi koolipäev
Inger Enok, Hanne-Lore Tuubel, Laura Sarap

9. veebruaril 2022. aastal toimus
Westholmis gümnaasiumile suunatud
konverentsipäev teemal “Kiirelt kuulsaks”.
Esmalt sai iga klass eraldi kuulata ühe
lektori läbi viidud loengut. Külas käisid
lektorid, kelleks olid Kaja Tael, Reimo
Remmelgas, Margus Nõlvak, Kristjan Oden,
Henri Palm ja Vahur Koorits. Seejärel
toimus paneeldiskussioon, kus kuulsuse
teemal vastasid küsimustele ja arutlesid neli
omal alal tuntud isikut, kes on tugevalt
meediaga seotud. Külalisteks olid sisuloojad
roosabanaanike ehk Arija Helmvee ja Karl
Gustav Kurn, kellest viimane lõi hiljuti kaasa
ka tõsielusarjas “Kõige parem kaaslane”.
Ajakirjandusest ja saadete
produtseerimisest rääkisid lähemalt
muusikaajakirjanik Kadi-Maarja Võsu ning
kirjanik ja teleprodutsent Susan Luitsalu. 

Paneeldiskussioon oli hoogne ja lõbus.
Õpilased said tuttavaks nii külaliste
ametitega kui ka nende isiksustega.
Jutustati sellest, mis kuulsusega kaasneb
ning jagati nippe, kuidas kiiresti ja edukalt
kuulsaks saada. Külaliste vaated kuulsusele
olid erinevad, mis tegi arutluse põnevaks ja
mitmetahuliseks. Tähelepanu keskpunktis
olevate staaride vaatepunkt erines
kaadritaguste töötajate omast. See näitas,
et kuulsus võib tõesti olla mitmeti
mõistetav.

M E E L E L A H U T U S

12.B klassile kõneles külalislektorina
Vahur Koorits. Ta on eesti ajakirjanik, kes
on töötanud mitmetes erinevates
väljaannetes nagu näiteks Delfis,
Postimehes, Eesti Päevalehehes jt.
Praeguseks on ta leidnud oma väljundi
Statistikaametis igapäevast leiba teenides.
Selle 1,5h loengu jooksul jõudis ta
abituuriumile nii selgitada, mis on
ajakirjandus, kuidas see toimib, milliseid
allikaid tasub usaldada kui ka rääkida
säärase ameti telgitagustest, millest
kahtlemata ei puudunud huumor ega
õpetussõnad tulevikuks. Lõpupoole olid
kõik enam kui oodatud esitama
igasuguseid küsimusi aktuaalsete
teemade, muheda mehe isikliku elu või
hoopiski peateema – ajakirjanduse –
kohta. Kokkuvõtteks jäid
kaheteistkümnendikud n-ö teistmoodi
koolipäevaga väga rahule ning võimalusel
sooviksid selliseid veelgi tihemini, kasvõi
kord kvartalis!

 

10



12.A klassi külastas konverentsipäeval
Henri Palm. Tegemist on inseneriga, kes on
õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ning oma
oskusi rakendanud mitmetes firmades, kätt
külge pannes nii treppide kui ka autoosade
disainimises. Hetkel töötab ta firmas
nimega Milrem, mis ühendab endas
robootika ja sõjatehnika ning paljud teised
tööstusharud. Peetud loengus rääkis Henri
Palm oma kooliteest, põnevast kogemusest
vahetusõpilasena ja teekonnast töömaailma
ning ka praegustest tegemistest. Samuti
andis ta võimaluse meil küsimusi esitada
ning need tulid pigem poiste poolt ja olid
eriti tema praeguse töökohaga seoses. Ta
esitles meile ka tahvli peal joonistades,
kuidas inseneritöö käib, tuues näiteks
koolilaua loomise protsessi. See pakkus
paljudele huvi ja kindlasti äratas ka loeng
üldiselt nii mõneski huvi inseneeria vastu. 

Õpilased jäid tagasiside põhjal
konverentsipäevaga rahule ning osaleksid
meelsasti ka edaspidi teistmoodi
koolipäeval. Igalt külaliselt oli midagi õppida
ja huvitavat kaasa võtta!

M E E L E L A H U T U S
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Kontrolltööde koostamine
Olivia Reimets

Kontrolltööd pole just kõige meeldivam
teema õpilaste jaoks ning ega tööde
parandamine ilmselt ka kõige meeldivam
alati õpetajate jaoks pole. Jättes kõrvale aga
tööde tegemise ja parandamise, siis kas olete
mõelnud, kuidas õpetajad üldse kontrolltöid
koostavad? Küsisin seda mõne õpetaja käest
ning toon nüüd teieni ka saadud vastused.

Õpetaja Liigus (inglise keel) jaotab oma tööd
kolme kategooriasse: grammatika, kirjutamine
ja esitlused.
Grammatika tööd koostatakse varem
lahendatud ülesannetest, valides neist
keerulisemad.
Kirjutiste (esseed, arvustused jne) puhul
valitakse võimalikult huvitavad teemad, mida
peetakse silmas ka esitlusteemade andmisel.
Lisaks antakse nii palju vabadust kui võimalik.
Õpetaja Airi Ruus (füüsika) lähtub
materjalidest ja lahendatud ülesannetest töö
(muide vahetult enne toimumise päeva)
koostamisel. Lisaks on allikatena kasutusel
erinevad raamatud sarnaste lahenduste ja
sisuga elulised ülesanded.
Õpetaja Maasikranna (ajalugu,
ühiskonnaõpetus) tööd on variatsioonid
eelmise aastate töödest. Eriti palju tuleb
muuta ühiskonnaõpetuse töid, et aja ja
sündmustega kaasas käia. Järjest enam on
tööd sellised, kus vastused kirjutatakse eraldi
paberile. 

Kõige suurem viga selle juures on see, et
enamik ülesandeid on pähe kulunud ning
varem sisse jäänud väikseid vigu ei panda
tähele.
Õpetaja Aimlal (saksa keel) on enda
koostatud programm, mille järgi õpitakse,
seega on ta ka kõik tööd selle järgi koostanud.
Igast tööst on üks viis varianti olemas, mida
iga aasta vastavalt läbitud materjalidele
kohandatakse, kuid samuti tekib iga aasta
midagi ka juurde. Õpetaja märkis, et erinevate
aastate töid võrreldes on näha, kuidas tööd on
järjest lihtsamaks muutunud. 
Enamasti töid kätte ei anta, et vältida nende
levimist. Selleks ei kasutata ka sama tööd
paari aasta jooksul rohkem kui korra. Lisaks oli
õpetajal olemas kaust töödega, millest on pilti
tehtud.
Hoopis uued ja teistsugused on tööd
distantsõppe ajal.
Hea teadmine: spikerdamisesse ei suhtu ta
sugugi negatiivselt, kui seda aga oskuslikult
teha, kui teatakse, mida välja kirjutada ja mida
vaadata. Ja kui seda ei tehta Google
Translate’iga, sest me kõik teame, kui
usaldusväärne see on.

Võibolla annavad need vastused kellelegi
paremaid teadmisi, kuidas tööks õppida,
võibolla mitte, kuid iga aine ja õpetaja puhul
kehtib see: olge tunnis mõttega asja juures ja
tehke kaasa – siis läheb töö lihtsamalt.

M E E L E L A H U T U S
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Minu koer Bosse

Kui vanaema ütles, et võiksin midagi Westposti kirjutada, siis ei soovinud ma seda teha.
Aga ta mainis, et ma võin kirjutada, millest või kellest tahan ning siis olin nõus.
Otsustasin, et kirjutan oma koerast. 
Kui olime vennaga väikesed, tahtsime endale nii väga koera. Ühel päeval tuli ema koju
suure kastiga. Ta ei lubanud kohe lahti teha, vaid lasi meil arvata, kes või mis seal kastis
olla võiks. Arvasime igasuguseid asju, aga mitte kutsikat. Lõpuks lubas ema kasti lahti
teha ning rõõmsamaid lapsi kui meie vennaga sel õhtul olime, pole vist kunagi olnud.
Hakkas nime valimise aeg ja lõpuks jäime Bosse juurde, sest see meeldis kõigile. Bosse on
prantsuse buldog, alguses oli ta väike ja armas. Nüüd on ta juba 6-aastane. Ta on poiss,
kuid mina soovisin algul tüdrukut, aga nüüd olen ma väga rahul. Bosse on alati minu jaoks
olemas ning ootab meid vennaga koolist koju. Bossele meeldivad paljud asjad, näiteks
meeldib talle minna pööraseks. Kui me läheme vanaema ja vanaisa juurde, jookseb ta alati
neil kõik vaibad kortsu. Talle meeldib minna laua alla peitu, kui keegi tahab temaga õue
minna. Õhtul, kui kõik on väsinud, tahab Bosse mänguasjadega mängida. Paljud kardavad
mu koera, aga tegelikult on ta väga tore inimeste vastu. Teda kardetakse, sest
mänguhoos hüppab ta neile peale. Tegelikult ei tee ta haiget, vähemalt mitte meelega.
Suvel meeldib Bossele maal, sest siis ta saab vabalt õues joosta. Ujuda talle ei meeldi,
kuid natuke siiski tuleb meiega vette lõbutsema. Ma arvan, et minu koer ei oskagi ujuda.
Talvel ei meeldi talle kanda jopet. Ema on proovinud mitut erinavat jopet, kuid ta kraabib
need vastu seinu katki. Samuti ei meeldi talle käia õues vihmaga, lumega ja tuuliste
ilmadega. 
Tegelikult on Bosse kõige armsam koer kogu maailmas.

Kaisa Uulma
4.a klass

L U I S E  M A J A  L O O D
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STIILINÄDAL ALGKLASSIDES

STIILINÄDAL ALGKLASSIDES ALGAS PIDULIKU PÄEVAGA,
TÄHISTASIME KOOLI 124.SÜNNIPÄEVA. TOIMUSID AKTUSED
KLASSIDE KAUPA, KÜLAS OLI VILISTLANE, ÕPETAJA KAIKO
LIPPUR. 10. VEEBRUARIL TUTVUSTASID 11. KLASSIDE
HUMANITAARSUUNA ÕPILASED KÕIKIDES KLASSIDES KOOLI
AJALUGU. ESMASPÄEV OLI SÕBRAPÄEV, TEISIPÄEV
PÜHENDATUD SPORDILE JA OLÜMPIALE. KOLMAPÄEVAL OLI
ERINEVATE RAHVUSTE PÄEV JA NELJAPÄEVAL TEEMAKS TIIGER
JA TEMA SÕBRAD. KOOLIMAJAS OLI NÄHA ERINEVAID LOOMI,
KES KÕIK SÕBRALIKULT LÄBI SAID JA KOOS MÄNGISID.

                  L U I S E  M A J A  L O O D

Sõpradega on palju parem mängida siis, kui nad on rõõmsad.
Kui ei tee, siis ei tea.
Koolis on hea käia, kui keegi ei kiusa.
Kui su sõber on rõõmus, oled ka sina rõõmus.
Asju saada on lihtne, kuid asju anda on raske.
Inimesed on rõõmsad siis, kui nad on puhanud.
Sul pole elu, kui sul pole sõpru.
Õnn on see, kui sa oskad seda kasutada.
Ära ütle kõigele „ei“, ütle „jah“.
Inimesed on head siis, kui sina ise oled hea.
Ole tore, siis ollakse ka sinuga tore.
Elu on armastust väärt.
Kui on igav, siis on rohkem mõtteid. Kui oled rõõmus, siis on 
vähem mõtteid.
Sõber on see, kes ei vaata sinu pealt maha.
Sõbra peale saab loota.
Inimesed on kurvad siis, kui keegi teeb haiget.
Armastus on siis, kui sa armastad kedagi päriselt.
Sõber ei saa olla, kui sul pole sõpra.
Loodus oleks puhas, kui inimesed seda hoiaksid.
Õnn on see, kui mul on ühe videomängu dressikas.
Maailm on tore koht, kus elada.
Elada on tore siis, kui sind ei kiusata.
Vara ärgata on hea, sest siis ei ole sul kiire.
Kui lennuk raputab, siis ei ole vaja karta.
Ma oleks rõõmus, kui mul oleks supervõimed.
Mu pere oleks rõõmus, kui nad oleksid terved.
Õnn on see, kui sul on vedanud ja sa võitsid õnneloosis.
Iga inimene on rõõmus siis, kui ta teeb oma lemmikasja.
Kui sina käitud teistega ilusasti, siis käituvad teised sinuga 
hästi.
Sõbrale ei saa külla minna, kui sul ei ole sõpra.

2.c klassi õpilaste tähelepanekud elust ja inimestest
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Lõbusaid anekdoote
Ann Katriin Abel

Õpetaja: "Juku, kas sa ei saa oma eesti
keele kahte ära parandada?"
Juku: "Ei, õpetaja. Te kannate ju päevikut
kogu aeg kaenlas."

"Ütle, kuidas on "mees" mitmuses?"
"Mehed."
"Aga kuidas on "laps" mitmuses?"
"Kaksikud."

"Miks sa uusi kingi jalga ei pane?"
"Kahe nädala pärast panen."
"Miks nii?"
"Poes müüja ütles, et kaks esimest nädalat
nad pigistavad."

"Tee kähku! Sa jääd kooli hiljaks." 
"Pole viga, ema, kool on päev läbi lahti."

M E E L E L A H U T U S

"Juku, kas sa ütlesid kodus, et ma panin
sulle füüsikas kahe?" küsib õpetaja tunni
alguses. "Ütlesin," vastab Juku. 
"Mis sulle selle peale öeldi?" 
"Ei midagi. Kõik olid sellel ajal kinos."

Patsient: “Miks te mul esihamba välja
tõmbasite, kui valutab hoopis
purihammas?” Hambaarst: “Kannatage,
kohe jõuame ka purihambani.”

“Juba kuus aastat sõidan ma selle rongiga,
aga niisugust trügimist pole ma varem
näinud!” “Kuus aastat! Mis peatusest te
peale tulite?”

Õpetaja: “Mutt sööb päevas sama palju,
kui ta kaalub.”
Juku: “Aga kuidas ta teab, palju ta
kaalub?”

Kaks laevahukust pääsenut hulbivad
jäätüki peal. 
Järsku ütleb üks: “Vaata, laev! Me oleme
pääsenud!”. 
Teine vastab: “See on Titanic!”
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Õpilasfirma Mürika kui hunnik
õnnetust

Henri Konnimois

 Kohustusliku lõputöö koostamine paneb
nii mõnedki õpilased vaatama hoopis
õpilasfirma loomise poole. Täpselt seda
tegidki 11.b klassi õpilased Rafael
Müürisepp, Richard Maiberg ja Karl Erich
Kaljuvere. Kuigi õpilasfirma sees esineb
aeg-ajalt lahkhelisid, siis sellest hoolimata
on nende õpilasfirma suutnud esimesed
tooted klientideni tuua ning kasumisse
jääda.
 Õpilasfirma Mürika tegeleb oma
originaalsete brändiriiete tootmisega.
Hetkel on valikus ainult kaks riideeset, särk
ja pusa. Sellest ei lase ennast aga üldse
häirida firma tootejuht Rafael Müürisepp,
kes ütleb, et kõik riided on väga
kvaliteetsed. Valikus on mitmeid erinevaid
värve ja suurusi igale maitsele. Tooted
jõuavad kohale kuu või paar peale tellimist
olenevalt sellest, kui motiveeritud on
firmajuhid sinu tellimuse täitmisel.
 Ometi pole kõik nii lilleline, sest valmis
tuleb olla võimalikeks segadusteks. Nii
mõnelgi juhul on klient saanud täiesti vale
toote, mille tunnistamiseks pole firmajuhid
just kõige varmavad. Võib ka juhtuda, et
toode jõuab kliendini täiesti kortsus olekus,
sest enne on see korralikult kokku
voltimise asemel palliks kokku kägardatud.
Mitmed kliendid on täheldanud
müügimeestelt liiga pealetükkivat ja kohati
lausa ülbet käitumist, kui algselt tootest
keelduda üritati. See tuleneb sellest, et
noormeestel on ambitsioon oma riided
uueks koolivormiks muuta.

Uue riideeseme tellimine on läbi Mürika
vägagi vaevaline. Kui sa ei haaranud
võimalusest esimesel kutsel midagi tellida,
siis võimalused hiljem millegi tellimiseks ja
reaalselt kätte saamiseks on õhkõrnad või
lausa olematud. Esiteks ei ole kusagil
täpsustatud, kuidas nende toodet üldse
tellida, samuti pole hindadest juttu ja firma
Instagrami konto on nii mõnegi jaoks
ebasünnis. Infot pole kusagil ja kui
firmajuhilt selle kohta küsida, siis
nähvatakse selle peale.

M E E L E L A H U T U S
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Targem kui 5.a
Ann Katriin Abel

M E E L E L A H U T U S

Seoses kooli sünnipäevaga käisid 11. klassi
Tallinna ajaloo õpilased JWG väikeses majas
kooli ajaloost esitlusi tegemas. Mina ja mu
paariline saime endale 5.a klassi ning olime
valmistanud ka Kahoot`i, et pärast esitlust
nende teadmisi kontrollida.

Nüüd saavad kõik Westposti lugejad oma
teadmisi kooli ajaloost proovile panna ning
näha, kui hästi oleksid nemad osanud vastata
5. klassile suunatud Kahoot`ile. 

1. Mis on pildil oleva mehe nimi?
2. Mida on öelnud Jakob Westholm?
a) „Ainult kõige parem on piisavalt hea minu
poistele”
b) „Meist igaühest sõltub Eesti püsimine”
c) "Ükskord me võidame niikuinii!"
3. Kui vanaks sai JWG sellel aastal?
4. Millist nime pole JWG läbi ajaloo
kandnud?
a) Tallinna 20. Keskkool
b) Tallinna 22. Keskkool
c) Tallinna Väikelastehoiu Seltsi kool
5. Kas Westholmis on algusest peale käinud
nii poisid kui ka tüdrukud?
6. Mis on JWG deviis (juhtlause)?
7. Kumb oli kõige esimene koolijuht?
a) Jakob Westholm
b) Juhan Umblia
8. Milline neist tuntud inimestest on JWG
vilistlane?
a) Sven Grünberg
b) Kristjan Raud
c) Heinz Valk
9. Mida olulist on Jaan Kross JWG jaoks
kirjutanud (peale raamatu „Wikmani poisid“)?
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Huvitavad hobid
Laura Sarap

Seekordne huvitavate hobide rubriik
keskendub tänavusele abituuriumile. Tuleb
välja, et lõpulennu seas on huvisid seinast
seina ning kõik pakuvad põnevust. Kes toob
võite poksiringis, kes võistleb lausa kolmel
spordialal korraga ja kes sulpsab talvel
karastavasse jääkülma vette?
Agnes Hotski
Olen klassikalise poksiga tegelenud pea kaks
aastat. Ma polnud varasemalt
võitluskunstidega tegelenud ning peamine
eesmärk proovitrenni minnes oli
enesekindluse kasvatamine. Juba see
proovitrenni kohale jõudmine oli tol hetkel
minu jaoks väga suur eneseületus. Endalegi
ootamatult olin aga peagi võistlusgrupis ning
sain kogemust profipoksijatega treenides.
Armastan poksi juures eelkõige enda
ületamist nii vaimselt kui ka füüsiliselt.
Arvan, et pea igaüks leiaks peale rasket
matemaatika kontrolltööd, et poksikott võib
olla suur abimees koolistressi väljaelamiseks.
Samuti on see kogukond väga kokkuhoidev
ning paljudele üllatuseks igapäevaelus pigem
tagasihoidlik ja vaikne. Profipoks on minu
jaoks veidi hirmutav ning kahjuks Eestis
sellega vähemalt naissportlasena ära ei elaks.
Hetkel saan veel amatöörpoksijana Eestis
võistluskogemust küll. Soovitan poksi kõigile,
kes tahavad ennast ületada ning leida
mõistlikku viisi oma stressi väljaelamiseks.
Võin lubada, et kui Teie esialgu kritiseeriv
ema, isa või vanaema näeb rõõmu, mida see
spordiala endaga kaasa toob, muutub ka
tema Teie suurimaks fänniks! Ja sinist silma
ka kartma ei pea, ausalt! 

M E E L E L A H U T U S

Hanne Grete Hanvere
Olen nüüdseks tegelenud triatloniga
umbes 2,5 aastat. Triatlon koosneb
kolmest alast- ujumine, ratas ja jooks.
Peamine võistlushooaeg on suvel, aga et
võistlusolukorda tekitada, osalen muul
ajal ka üksikalade võistlustel. Olles
eelnevalt ujuja, siis sain aru, et ainult
igapäevaselt basseini põhja vaatamisest
mulle ei piisa, soovisin enamat. Seega oli
triatlonini jõudmine üsna loogiline jätk.
Kõige rohkem meeldib mulle ala juures
ilmselt selle vaheldusrikkus ning võimalus
end proovile panna nii füüsiliselt kui
vaimselt. Eks halbu päevi ole kõigil ning
vahel on hommikused ärkamised
mentaalselt üsna rasked. 
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Trennid algavad vara ning juhtub, et pean
alustama umbes viiest, et ilusti ka kooli
jõuaks. Kuid kui siht silme ees, siis trenn
kindlasti tegemata ei jää ning pärastine
tunne on super. Kuigi kõik tulevikuplaanid
hetkel veel paigas ei ole, siis on triatlon suur
osa minu elust ja tahan näha, kui kaugele
olen võimeline sellega jõudma. 

Rasmus Mõik
Tegelen taliujumise ja Wim Hof meetodi
harrastamisega. Alustasin üle-eelmisel aastal
(2020) kui kuulsin esmakordselt Wim Hofist.
Hakkasin lähemalt tema meetodi kohta
uurima ja olingi hooked. Enne seda olin paaril
korral külma vette sattunud, aga regulaarselt
ujumas ei käinud. Wim Hofi meetod
koosneb kolmest talusalast: hingamine, külm
ja meelelaad. Teen hingamisharjutusi
peaaegu iga päev ning peale seda lähen
külma dušši alla. Lisaks üritan käia nii tihti
kui võimalik jäävees ujumas. Vette minnes
keskendun samuti hingamisele ja kohalolule.
Taliujumise juures ongi hingamine kõige
tähtsam. Kontrollin hingamist, kontrollin
olukorda. Vees olen keskmiselt 3 minutit.
Taliujumine annab jõhkralt energiat. Vette
minek võib tunduda ebameeldivana, aga
veest tulles olen ma täis adrenaliini ja
rõõmu.  Tunnen end elusalt. Peamiselt
tegelengi sellega, sest see mõjub mulle
vaimselt ja füüsiliselt hästi ja ma naudin
seda. Kõige rohkem meeldib mulle see, et
see paneb mind elusana tundma.

M E E L E L A H U T U S

 Õpin hingamise ja ujumise käigus,
mida tähendab tõeliselt hetkes kohal
olla. Selle juures ei ole midagi, mis
mulle ei meeldiks. Võibolla ainult see,
et taliujumas saab käia ainult talvel.
Suvel tuleb külmavanni ja -duššiga
leppida. Kindlasti näen ennast hobiga
tegelemas ka tulevikus. Olen isegi
mõelnud, et võiks hakata Wim Hof
meetodi instruktoriks. Soovitaksin
oma hobi absoluutselt kõigile.
Olenemata vanusest ja varasematest
kogemustest. Tulge oma
mugavustsoonist välja ja minge
ujuma! See on mõnusam kui esialgu
tundub. Soovitan kindlasti ise Wim
Hofi kohta uurida.
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Stiilinädal aasta 2022 stiilis
Henri Konnimois

 Stiilinädal leidis meie koolis aset 11.-17.
veebruaril, kus tervel kooliperel oli ülesanne
riietuda kindla teema järgi. Kui tavaliselt on
osavõtt jäänud ainult sinu enda
südametunnistusele, siis seekord oli liikvel
ka stiilipolitsei, kes klassist klassi luusis ja
osavõtlikud riietujad üle luges. Tublimaid
klasse premeeriti ning igal päeval leidis aset
stiilikohane tegevus. Valmis oli vaja
disainida ka plakat, mis näeks stiilne välja ja
sisaldaks kogu tähtsat informatsiooni selle
päeva kohta. Plakatid läksid hiljem
võistlustulle ja koolipere sai hääletada oma
lemmikplakati poolt.
 Stiilinädalale andis reedel avapaugu võib-
olla kõige “tavalisem” päev. Nimelt tuli kooli
kohale ilmuda pidulikus koolivormis. Selline
stiil ei valitud üldse mitte huupi, sest antud
päeval leidis samuti aset ka kooli

M E E L E L A H U T U S

sünnipäeva tähistamine. Lisaks
pidusöögile oli võimalus kuulata ka
huvitava vilistlase meenutusi oma
kooliajast.
 Nädalavahetuse möödudes maandus uue
nädala esimesele koolipäevale kõige
oodatum päev, sõbrapäev. Sõbrapäeva
vaimus oli kooliperele antud ülesanne
riietuda võimalikut punasesse ja/või
roosasse ning aulas toimus kirjakastide
võistlus. Kirjakastidesse sai ka oma
sõbrapäevakaardi jätta. Selle päeva eest
vastutas 10.b klass. 
 Teisipäeval, mis oli 11.a korraldada, leidis
aset tudupäev. Kooli tuli ilmuda riietes,
millega sa tavaliselt hoopis voodisse
viskaks. Samuti oli õpilastele lõpuks
avatud kauaoodatud võimalus vahetunnis
natuke sõba silmale saada. Nimelt oli
aulas püsti pandud suur magala, kus kõik
unimütsid said rahus silmad mõneks
hetkeks sulgeda.
 Kolmapäev oli pühendatud
spordidressidele. 10.a andis kooliperele
ülesandeks kohale ilmuda nii sportlikult
kui vähegi võimalik. Aulas leidis aset ka
jõukatsumine erinevate klasside vahel.
10.a juhtimisel võtsid klasside esindajad
mõõtu kätekõverduste võistluses.
Võistluse võitis noormees 12. klassist.
 Neljapäev oli 11.b korraldatud kaksikute
päev, kus kohale tuli ilmuda oma armsa
sõbraga äravahetamiseni sarnase
riietusega. Sellel päeval leidis aset aulas
kaksikute jooga, kus klasside esindajad
said end proovile panna joogas, mis vajab
teatud poosi jaoks kahte inimest. Ühtlasi
loeti selle päevaga ka stiilinädal
lõppenuks.
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Endised ajad mõjutavad
praegusi aegu

Milena Vaakmann

Draamateatri väikeses saalis esietendus 9.
novembril 2019 lavastus „Linnade põletamine“.
See on näidend kahes vaatuses, mis põhineb Kai
Aareleidi 2016. a ilmunud samanimelisel
romaanil.

Näidendi põhitegevus leiab aset Tartus
1950ndate lõpul ja 1960ndate algul, esineb ka
tagasivaateid 1940ndate lõpust ja 1950ndate
algusest. Loo peategelane, Tiina, sündis pärast
sõda eesti peres. Tema kodus, vaid sosistatakse
„endistest aegadest“. Tiina sõbruneb vene poisi
Vovaga, kelle isa on sõjaväelane, kuid kelle
kodus räägitakse avameelselt elust enne sõda.
Tiina vanemad arvasid, et nad kaitsevad teda,
kui ei räägi sõjast ja sõjale eelnevast ajast. Kuid
(maha)vaikimisel võivad olla raskemadki
tagajärjed kui olnuks rääkimisel. Vova oskab
hästi eesti keelt, kuna ta käis eesti lasteaias.
Näidendi üks teemasid on Tiina ja Vova sõprus,
millest kasvab välja armastus. Tähtsal kohal on
ka Tiina vanemate abielu ja nende minevik, mida
tugevalt mõjutab kaardimäng. Tiina õpib ära
kõige lihtsama kaardimägu ehk linnade
põletamise. Kuid kaarte ei õpi ta mängima
kodus, vaid tema õpetajaks on naabriproua.

Lavastaja on Priit Pedajas. Näidendis mängivad
Teele Pärn (Tiina), kes pälvis rolli eest Eesti
teatri aastaauhinna naispeaosatäitjale,
Christopher Rajaveer (Vova), Jaan Rekkor, Ülle
Kaljuste, Kaie Mihkelson, Tõnu Oja, Laine Mägi,
Janno Jaanus ja Jaan Kärmas. Erinevad
tegevuskohad – silmapaistvamad on Pauluse
kiriku varemed ja anatoomikum – kuid muidugi
ka Tiina enda kodu. See on lahendatud
pööratavate seinte, kahe kasti ja prožektoriga.
Nii saab publik näha jutuks olevaid fotosid ja
paiku. Minimalistlik lavakujundus, mille autor on
Pille Jänes, annab lavastusele palju juurde nagu
ka kasutatud muusika, mille valis lavastaja Priit
Pedajas, kes on ühtlasi ka muusikaline kujundaja
ning kes sai 2020. aastal Eesti teatri
aastaauhinna selle tüki lavastamise eest.

Lavastus jättis mulle sügava mulje ja ma
soovitan seda vaatama minna kõigil, kes on
vähemalt 13 aastat vana, sest see annab aimu
sõjajärgsest Nõukogude Eestist ja toonasest
elust. Samuti käsitletakse huvitavalt
inimestevahelisi suhteid ning esimese armastuse
teemat.
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"Hall meri, kus kord ujusin"
Olivia Reimets

All on toodud katkend minu uurimistöö
jaoks kirjutatud noorteromaanist „Hall
meri, kus kord ujusin“. Lugu räägib kahe
tüdruku vahelisest suhtest ning katkendis
on toodud nende esimene kohtumine…
õigemini, üksteise nägemine.

Tõstsin pilgu ja põrnitsesin vahtivaid
bussisõitjaid. Kurat, miks peavad inimesed
vahtima kogu aeg. Enamik sõitjaid olid ikka
tõelised eestlased ja katkestasid silmside,
kuid üks tüdruk vaatas mulle kergelt
imestunult ja mõtlikult edasi otsa. Tema
heledad silmad ja rahulik pilk maandasid
kuidagi mu sees põlevat möllu ning ma
pöörasin ise pilgu uuesti aknast välja. Mõne
hetke pärast tundsin aga silmi uuesti neiu
poole liikumas, just nagu oleks ta mustad
juuksed peale valguse neelanud endasse ka
minu ning mu silmad kohtusid taas tema
omadega. Tundsin kerget närvilisust endas
tärkamas. Miks ta mind vaatab? Miks m i n a
teda vaatan? 
Tüdruku mitte midagi ütlevas näos vastust
ei peitunud. Äkki ta vahib mu juukseid?
Paljud millegipärast vaatavad värvitud
juukseid, kuigi noh, tavaliselt mitte nii kaua.
Kas ma peaksin midagi tegema? Mida? Ma ei
tea! Ma ei pea tavaliselt võõrastega selliseid
vahtimise võistlusi.
Enne, kui ma mingile otsusele jõudsin, vaatas
neid ise mujale. Tahtmatult tundsin kerget
pettumust. Saades aru, et ma teda jultunult
edasi olin vahtima jäänud, suunasin pilgu
taaskord heinapallidele, mida jõudes kokku
viis lugeda, tundsin juba, nii naeruväärne kui
see ka poleks,
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silmi jälle tüdruku poole piilumas. Täna
teen ma kuidagi kahtlaselt palju enda
jaoks mõistmatuid asju. Aga noh vähemalt
pole ma see ainuke veidrik, sest uuesti
leidsin ma eest mind juba ootava näo.
Pöörasin endaga rahulolematult kiiresti
pea mujale. 
Ära vaata teda nii palju. Mis mulje sa endast
jätad nii. No tema vaatab mind ka ju. Jah,
sest sa karjusid telefoni. No aga pärast
seda? Pärast seda olid sa lihtsalt imelik.
Mina ei tea, lihtsalt ära vahi.
Trummeldasin sõrmedega põlvel, üritades
end tagasi hoida, kuid ma oleks nagu
kuumadel sütel istunud. Okei, viimast
korda vaatan. Pöörasin pea ta suunas,
seekord mitte kellegi pilguga kohtudes.
Nojah. Oma terve mõistuse üle juureldes
valmistusin just lõplikult oma tähelepanu
mujale suunama, kui tüdruk pead pööras
ning mulle kulmukergitusega otsa vaatas.
Oli see kutse, lihtsalt üllatust väljendav
ilme – midagi, millest mitte välja teha, ma
ei tea ega ka hoolinud. Tõusin püsti ja
trügisin inimestest tema suunas läbi.
Miks? Ma ei tea. Aga see pilkude vahetus
oli liiga kummaline, et mitte edasi uurida.
/---/
Ma ei suutnud aru saada, mis pilguga ta
mind vaatas. Kulmudest lugesin välja
kerge imestuse, mõtlikkuse ning pisut
kissis silmadest uuriva ja kahtleva või
kahtlustava pilgu. Tundsin ennast ta pilgu
all higistama hakkamas (mida osaliselt ka
kõrvetava päikese kaela saaks lükata),
teadmata, kas ta mind nüüd kohe kuule
tahab saata ja hulluks peab. 
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Oleksin ilmselt ootusärevusest plahvatanud,
kui ta pilk lõpuks jälle neutraalseks poleks
muutunud. Ta lausus: „Näeme siis millalgi,“
ja hakkas ühe lähedal oleva kortermaja
poole liikuma.
„Ee…“ alustasin väga paljutõotavate
sõnadega. Näeme millalgi? Mida see siis
tähendab? Kas see on nagu, et ma nüüd
viisakalt lõpetan selle hulluse ja me ei näe
enam kunagi või ma tõesti loodan sind millalgi
näha. No uuri välja siis, johhaidii! „Äkki ma
saaksin su numbri või midagi, et me
tõepoolest saaksime näha millalgi?“
katsetasin ning ta seisatas.
„Sul on juba midagi – mu aadress,“ lausus ta
trepist üles minnes ja uksekoodi sisestades.
„Korter 119,“ lisas ta veel üle õla enne, kui
läbi ukse lipsas ning mu juhmilt ust vaatama
jättis. Pilgutasin silmi, hetke paigal seistes,
kuid tõdesin siis, et see oli temalt poolt
tõesti kõik ning vangutasin siis ümber
pöörates ja tagasi bussipeatuse poole
kõndides pead.
Millesse ma ennast küll seganud olen? 
***
Raamatu hinnaks on 5 eurot, ostusoovist
saab anda teada kas koolis, Facebooki või
koolimeili kaudu
(olivia.reimets@westholm.ee). 
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Pilatesest praktiseerija pilguga
Hanne-Lore Tuubel

2022. aasta on alanud ning juba head paar
kuud kestnud. Kõik eesmärgistajad ja
jõusaalihundid on arvatavasti omadega mäel.
Muidugi juhul, kui uusaastamotivatsioon pole
veel ära kadunud. Igal juhul loodame
südamest, et jaksu jätkub ikka kauemaks ja
nüüd siit
positiivsemal noodil edasi liikudes, sooviksingi
tutvustada sulle, kallis lugeja, sellist
treeningstiili nagu pilates. Sest, kes teab, äkki
on see miski, mis on just sinu elust puudu.
Pilates on kõiki lihasgruppe hõlmav keha ja
vaimu treening, mille töötas 20. sajandi algul
välja ka sellele nime andnud Joseph H.
Pilates. Tema meetod püüab saavutada
täiuslikku
kontrolli keha üle. Sisuliselt tugevdada ja
treenida süvalihaseid, mis inimestel
funktsioneerida
aitavad. Alustalad selle sooritamiseks on:
keskendumine, keha asetus (pilateses nim.
jõujaam), kontroll, täpsus, sujuvus ja
hingamine. Need kõik kuus põhimõtet on
äärmiselt
tähtsad ja mängivad ideaalse soorituse juures
võtmerolli. All olevatel piltidel on näha mõned
levinud harjutused.

,,Pärast 10x tunned
erinevust, pärast 20x näed
erinevust ja peale 30x on sul
täiesti uus keha“- J. H.
Pilates

Mina ise olen seda treeningstiili harrastanud
veidi üle aasta. Oma põhiala – kergejõustiku
– kõrvalt ning pean tunnistama, et see on
mulle ja minu kehale suurepäraselt mõjunud.
Ma olen ise tajunud, kuivõrd tugevaks on
minu kere- ja süvalihased saanud ning sellest
tulenevalt on ka mu kehalised saavutused
paranenud. Samuti olen hakanud tõsiselt
väärtustama treeningul hingamist, millele
varasemalt treenides pole üldse tähelepanu
pööranud, kuid mis on tegelikkuses
esmatähtis, ja harjutuste korrektset teostust.
Seega ei tasu seda treeningut alahinnata,
kuna pidevalt peab olema mõttega asja juures
ehk et suurt rolli mängib muuhulgas
enesetunnetus ja hetkes kohalolu. Nimelt
selles treeningus õpibki inimene nii mõndagi
ka iseenda kohta lisaks raskele füüsilisele
pingutusele. Et saavutada lõpuks just see
kõige ihaldatum – vaimne ja füüsiline
tasakaal!  
Juhul, kui ma suutsin sinus natukenegi
uudishimu äratada, siis soovitan sul enne
kuskile päris stuudiosse treeningule minekut
proovida järgnevate YouTube` i kanalite sisu
põhjal kodus järele, kuidas treening sulle
istub. Suurepärased videod on üles laadinud:
Move With Nicole, Tasha Franken, Sanne
Vloet, Sarahs Day ja Sami Clarke. 
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,,Pargipink ja Puškin“
Harriet Vassiljev

Istusin mina ühel kaunil sügisesel neljapäeva õhtul oma kodulähedases pargis, pargipingil.
Olen selle pingi enda omaks tunnistanud, pärast mitmeid tunde erinevaid pargipinke läbi
istudes, kuid just see tundus mulle ning ka minu taguotsale parim. Olin mina umbes pool
tundi mõnusas linnakohinas oma raamatut sirvinud, kui äkki tatsavad minust mööda vend
ja õde. Õde ütleb vennale väga soojalt: ,,Vaata, kui ilusti need lehed langevad, see oleks
nagu muinasjutt”. Vend vastas tõredalt: ,,Mis sa oled mingi Puškin vä, sa oled mingi kirjanik
vä?”. Puhkesin selle peale suure lahinaga naerma ja küsisin poisilt, kuna poiss tundus väga
noor olevat: ,,Kust sina Puškinit tead?“. Tema pööras selle peale mulle kiire pilgu ja ütles:
,,Ja mida sina ka Puškinist tead, endal vana tigeda Eesti talumatsi elulugu käes!”. Vaatasin
oma pihkude vahele ja siis sain ma aru, mida ta mõtles. Mul oli käes A.H. Tammsaare
raamat ,,Tõde ja Õigus”. 

,,Krõps katki“
Harriet Vassiljev

Tatsasin mina pärast pikka koolipäeva rahulikult oma mõtteid mõlgutades koju, kui äkki
jooksis minust mööda üks väike tüdruk. Algul ei mõelnud ma sellest eriti midagi, kuid siis jäi
see tüdruk järsku minu ees seisma. Oleksin talle äärepealt otsa jooksnud, kuid siiski sain
ennast pidama. Tüdruk vaatas mulle oma suurte silmadega otsa ja küsis: ,,Tere! Tead mis
mina arvan, et sul on liiga lühike jope, nii saad sa ju veel külma!”. Mina talle selle peale
kohmetult: ,,Ära muretse ei ma saa, ma elan siin lähedal”. Tema selle peale järsult vastu:
,,Tead mis, kui sa kohe pükse jalga ei pane, siis saad sa palju vitsu!”. Vaatasin talle veidike
uuriva pilguga otsa, ise samal ajal kõva häälega naeru lõgistades. Vaatasin veidi ja
märkasin, et ka temal on seljas natuke lühike jope arvestades tema perimeetrit. Küsisin
temalt siis: ,,Kas sina saad siis ka vitsu?”, tema ütles selle peale kiirelt sosistades: ,,Ei saa,
ma tegin vitsu krõps katki, aga ära emmele ütle onju!”

M E E L E L A H U T U S
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Lapsesuu
Luise koolimaja

Luise koolimaja lapsesuu rubriik Westposti

Õpilane: “Õpetaja , kui sa väike olid, kas sul
siis päkapikud käisid?”
Õpetaja: “Ei käinud”
Õpilane: “Päkapikud kartsid Punaarmeed!”

Õpilane muusikatunnis: “Meil oli ka vanasti
oma hümn, aga see keelati ära. Aga siis tuli
üks mees ja kirjutas sellise salahümni, mida
siis lauldi. Ja see oli nagu venelastele
petekas”

 L U I S E  M A J A  L O O D

Kaks õpilast seisavad peegli ees. Üks küsib
teiselt: “Kas sul ripub ka mingi ussike
kurgus?”. Teine ajab suu pärani. Esimene
vaata ja ütleb: “Hmm.. Mul on suurem.”
 

Õpilane: “Palun väga vabandust, et ma
hilinesin!”
Õpetaja:”Küll sul oli ikka hea uni!”
Õpilane: “Pigem ikka emal oli hea uni”
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Vestlus 1.A klassiga
Harriet Vassiljev

Väikeste lastega on alati tohutult lõbus ja inspireeriv suhelda. Ja selle pärast mõtlesingi, et teen ühe
lõbusa intervjuu meie kooli 1.a klassi õpilastega. See pool tundi, mis ma nendega rääkisin oli väga
arendav ja huvitav. 1. klassi mõtted on nii huvitavad ja hingestavad. Mind pani imestama, kui palju
need lapsed väikeseid asju hindavad ning see pani ka mind ennast mõtlema nii mõnelegi asjale. Ja
muidugi sai meil koos ka palju nalja.

Mis teeb sinu jaoks heast sõbrast hea sõbra?
,,See, et sa ei lähe oma sõbraga tülli ning see,
et sõber leiab sinu jaoks aega - selline ongi
hea sõber.”
,,Kui ta tuleb mulle külla ja teine päev lähen
mina talle külla.”
,,Ma saaksin temaga mängida ja temaga
võistlust teha.”
,,Ta on hea sõber ja ta kaitseb mind, kui keegi
tuleb mulle midagi halvast ütlema.”
,,Kui ma saan temaga koos minna parki
jalutama ja piknikut tegema.”
,,Leiad mõne sõbra, kellega sa hakkad
mängima ja see, et ma saan temaga ka
suurena kaua koos mängida.”
,,Õige sõber on see, kellega saab kaua koos
sõber olla, et kui me oleme juba suured, siis
saame ka sõbrad olla ja koos asju teha.”

Kelleks sa saada tahad ja miks?
,,Ma tahan väga saada kunstnikuks, kuna enda
arust oskan väga hästi joonistada.”
,,Tahan saada traktoristiks, kuna kui jõulud
tulevad, siis saan panna oma traktorile peale
tuled ja kärule ka ning sõita kogu Tallinna
sellega läbi. Ma saan ka sealt jõululaulu lasta.”
,,Tahan saada iluuisutajaks, sest siis ma saan
spagaati teha.”
,,Mina tahan saada tuletõrjujaks, aga mu ema
ja isa ütlevad, et see on liiga ohtlik, aga ma
ikkagi tahan teha mingit tööd, mis on ohtlik.
Ma arvan, et kui ma tuletõrjujaks ei hakka, siis
hakkan ma hoopis politseinikuks.”
,,Ma tahan saada stjuardessiks, kuna mulle 

meeldib väga õppida keeli ja ma tahan saada
väga targaks.”
,,Ma tahan kunstnikuks saada, selle pärast, et
ma oskan halvasti joonistada. Aga ma tean, et
ma õpin ja siis ma saangi heaks kunstnikuks,
kui ma palju õpin, mis siis et ma praegu veel ei
oska.”

 

Mis teeb sind rõõmsamaks ja õnnelikuks?
,,Mind teeb rõõmsaks, kui mul on palju sõpru,
ema ja isa ning kui ma saan oma õega
mängida.”
,,Saan sõpradega õues mängida ja et mul on
sõpradega hästi tore.”
,,Mind teeb õnnelikuks see, kui ma saan olla
oma maailmas.”

L U I S E  M A J A  L O O D
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Mis on Covid?
,,Covid on koroona haigus, mis levib
igaühele. Need inimesed, kes on liiga vanad,
nemad surevad lihtsalt ära, eriti kui nad ei
ole vaktsineeritud ja põdenud. Ja kui sa oled
vaktsineeritud ei saa koroona sind nii kiiresti
kätte. Varsti põeb kogu maailm koroona
läbi.”
,,Beebidele on koroona hästi ohtlik, siis kui sa ei
ole teinud kiirtesti, siis sa ei saa teada, kas sa
oled haige või ei ole.”
,,Koroona pärast võivad 5000 inimest ära surra
aga kui osad teevad kiirtesti ära, võivad nad ellu
jääda. Aga nad peavad enda eest hoolitsema.”

Kes on Eesti Vabariigi president? Missugune ta
on?
,,Alar Karis, tal on habe ees ja ta on vana. Ta on
tark ja ta oskab Eestit juhtida. Ta teab, mida ta
teeb.”
,,Alar Karis, ta meenutab mulle unematit. Ta
näeb nunnu välja, mulle meeldivad vanemad
inimesed. Ta on üle 50. aasta vanune. Ja ta
meenutab väga tarka inimest.”
,,Ta on lõbus ja ta on selline väga tark. Ja talle
meeldib väga Eestit juhtida.”
,,Meie president on väga ilus, ta kannab väga
ilusat lipsu. Ja tal on väga ilus maja ja vest.”

Miks on Eestis tore elada?
,,Sest Eestis ei pea rääkima suvalisi keeli, vaid
saab ainult eesti keelt rääkida, siin on palju
täishäälikuid ja siin on ka palju kaashäälikuid ja
sulghäälikuid.”
,,Eestis võib-olla välismaalasi ja selle pärast
mulle Eesti meeldibki.”
,,Siin räägitakse erinevaid rahvuskeeli erinevates
maakondades, seal küll räägitakse ka eesti keelt,
aga see on erinev. Näiteks Muhu keelest ei ole
lihtne aru saada, kuna seal räägitakse nii
kiiresti.”
 ,,Sellepärast, et Eestis on palju saari ja palju
merd, kust saab saartele sõita.”
,,Eest on aus riik, me ei hakka uuesti Venemaaga
sõda pidama. Sest me oleme ju väiksem riik ja
kui Venemaa tuleks, siis Eesti kaotaks kohe selle
sõja. Ja Venemaa võtaks Eesti üle. Eesti aitab
alati teisi riike, kellel on abi vaja.”
,,Eestis on mõnus elada, sest saab rääkida hästi
palju ja siin on väga ilus eesti rahvuslaul.”
,,Siin elab palju eestlasi.”

Kas oled lugenud koolilehte Westpost? Mis
sulle sellest meelde jäi?
,,Jah, olen lugenud ja mulle nii väga meeldib.”
,,Muidugi olen, see on nii odav ka.”
,,Mulle väga meeldib, kunagi tahaksin ka ise
kirjutada.”

,,Mind teeb õnnelikuks hästi palju jäätist. Ja
vanaisa juures traktoriga sõitmine. Suvel ma
sellega driftin hästi palju. Oma parima sõbraga
arvutimängude mängimine.”
,,Mind teeb see, kui saan hästi palju Käsna-
Kallet vaadata. Ja oma sõbra juures saunas ja
basseinis käia.”
,,Kui ma saan käia oma kahe parima sõbrannaga
koos trennis, just ujumas. Ja mulle meeldib ka
oma venna sünnipäeval käia.”
,,Mind teeb õnnelikuks see, kui ma saan ilma
varustuseta sukelduda hästi sügavasse basseini.
Mulle meeldib hästi sügaval ujuda."

L U I S E  M A J A  L O O D
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5.a muljed Arvo Pärdi Keskusest,
tema loomingust ja elust 

Melissa Villers
Kui ma esmalt kuulsin, et me läheme Arvo
Pärdi Keskusesse, siis ei osanud ma midagi
väga erilist arvata. Ma arvasin, et see on
mingi väike muuseum. Kui me läksime bussi
ja jõudsime kohale, olin ma väga üllatunud.
Tegemist oli ülisuure hoonega kauni metsa
vahel. Astusime sisse ja need kõrged laed
olid ootamatud. Kõik oli nii suur ja avar!
Panime riided ära ja siis tulid meie
juhatajad. Nad tundusid väga toredad ja mu
arvamus oli õige. Meid jaotati kahte gruppi,
kuna meie grupp oli liiga suur. Esmalt
läksime suurde saali, kus räägiti meile
keskuse ehitamisest. Seal oli väga avar ja
valge. Järgmine koht oli piltide juures, kus
räägiti, kuidas Arvo Pärt üritas leida oma
muusikastiili. Siis läksime raamatukokku,
mis oli ka väga avar. Peale seda vaatasime
filmi Arvo Pärdi elust. See film oli päris
põnev. Liikusime edasi maalima. Arvasin, et
maalime paberile, aga maalisime hoopis
pottidele, kuulates Arvo Pärdi muusikat.
Potid olid sellepärast, et Arvo ja ta naine
armastasid maalida potte, et pingeid
maandada. Siis läksime väiksemasse saali,
kus me kuulasime tema muusikat,
vaatasime ta noote ja rääkisime arhiivist.
See kogemus oli üllatav ja huvitav, kirss
tordil oleks olnud kohtumine Arvo Pärdi
endaga, aga kahjuks polnud teda sel päeval
keskuses.

Kaur Peetrimägi
Mulle meeldis, et Arvo Pärdi Keskus oli
metsas. Arvo Pärt sündis Paides 1935.
aastal. Mulle meeldis Arvo Pärdi film väga.
Mulle jäi filmist see meelde, et kui ta oli
kahe aastane, siis ta laulis salaja. Kohe kui
ema oli kodust ära läinud hakkas ta laulma.
Ta ema pani ta juba nelja-aastaselt klaverit
õppima. Kui ta oli juba suurem poiss, siis ta
ei hakanud pere ära tüütama raadiost
kostva kontsertiga nii, et ta sõitis
jalgrattaga kõlaposti juurde. Ta tiirutas selle
ümber kuni kontsert läbi sai. Mulle meeldis
Arvo Pärdi Keskuse saal. Seal saalis toimub
kaks korda kuus kontsert. Seal oli ka
raamatukogu, kus kõik raamatud olid
seotud muusikaga. Ühes sisehoovis oli
kabel, kus Arvo Pärt käib iga hommik
palvetamas. Arvo Pärt leiutas Tintinnabuli
stiili. Kui tal oli suur kriis, siis talle öeldi, et
ta peaks millegi muuga tegelema, näiteks
joonistamisega. Ja ta hakkaski joonistama.
Kõik lillepotid said täis joonistatud. Kui
sõbrad külla tulid, anti kohe lillepotid,
värvid ja pintslid kätte ja hakati joonistama.
Arvo Pärdil on juba suur kollektsioon
kaunistatud lillepotte. Me ise saime ka
lillepottidele joonistada. 1980. aastal, kui
kriis päris hulluks läks, otsustas ta teisele
maale kolida. Lastele ütlesid nad, et
lähevad kõik koos ümbermaailmareisile.
Nad tuli alles 2010. aastal Tallinnasse
tagasi.
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Bianka Lotman
Arvo Pärdi Keskus asub Laulasmaal. Seal
on raamatukogu, kus saab lugeda Arvo
Pärdi isiklikke teoseid ja temaga seotud
raamatuid. Seal saab ka vaadata Arvo
Pärdi eluloofilmi ja joonistada lillepottide
peale. Lisaks on seal vaatetorn, kus sooja
ilmaga saab vaadata Laulasmaa ilusat
loodust. Sisehoovis on kabel. Seal käib
Pärt igal hommikul palvetamas. Arvo
Pärt on Eesti kuulsaim helilooja. Ma
arvan, et ta muusika on maailmakuulus,
sest see on ilus, rahulik ja lihtne. Ilmselt
on kaasa aidanud ka see, et ta leiutas
uue muusikastiili tintinnabuli. See on
rahulik paik, kus on hea mõtiskleda.
Keskus kannab hästi edasi Arvo Pärdi
vaimu. Aga lisaks vaimutoidule, saab seal
ka päris toitu kohvikust. Seal saab süüa
koogikesi ja vaadata metsa. 

Anna Eva Sendino
Arvo Pärt on alati kirjutanud vaimulikku
muusikat, aga kuna nõukogude ajal ei
tohtinud sellist muusikat kirjutada,
otsustas ta Eestist lahkuda.
Arvo Pärt lõi uue muusikastiili, mille nimi
on tintinnabuli. Tintinnabuli tuleb
ladinakeelsest sõnast „kelluke“.
Tintinnabuli stiilile on iseloomulik kindel
struktuur ja korrapära. Ta muusikas on
tähtsaks osaks ka pausid ja vaikus. „Für
Alina“ on väga hea näide tintinnabuli
stiilist. „Für Alinal“ pole kindlat tempot
määratud, nii et loo lõpptulemus sõltub
palju mängijast. Esmapilgul võib tunduda
lugu lihtne. Ilmselt on seda raskem
mängida, kui tundub. Palal „Für Alina“
pole kindlat taktimõõtu ja igas taktis on
erinev arv lööke. Samas on seal siiski
korrapära. Loo esimeses taktis on üks
noot, teises on kaks nooti, kolmandas
kolm ja nii edasi kuni kaheksani. Peale 

kaheksat hakkab nootide arv jälle
korrapäraselt kahanema, kuid selle
asemel, et lõppeda ühe noodiga, järgneb
eelviimasele kahenoodilisele taktile üks
kolmenoodiline takt. See jätab mulje, et
lugu läheb veel edasi. Pala on päris raske
sõnadega kirjeldada. Mulle tundub lugu
„Für Alina“ väga kerge ja puhas ning
tekitab hõljuva tunde.
Minu arvates on Arvo Pärdi muusika
väga ilus ja erineb palju
igapäevamuusikast.

Hans Krister Kala 
Kolmapäeval 2. veebruaril käisime
klassiga Arvo Pärdi Keskuses. Enne
keskuse külastust teadsin, et Arvo Pärt
on helilooja. Teadsin, et ta on kirjutanud
paar lastelaulu. Veel olin kuulnud ka
tema “Ukuaru valssi”.
Tänu ekskursioonile sain tema kohta
teada palju uut. Sain teada, et ta on
maailma kuulsaim elus olev Eesti
helilooja, kes kirjutab klassikalist
muusikat. Ta lõi tintinnabuli stiili. Selle
stiili loomiseks läks tal umbes 7 aastat.
Tal oli loomekriis. Sellest üle saamiseks
soovitati tal tegeleda kõige muu kui
muusikaga. Koos naisega lillepotte
maalides sai ta kriisist üle. Kriisi ajal
hakkas ta kirjutama religioosset
muusikat. Arvo Pärdi Keskus on
modernne, kuid selle ehitamiseks on
kasutatud palju looduslikke materjale.
See asub väga ilusas kohas mere lähedal
männipuude all. Savipottide värvimine oli
minu jaoks väga tore.
Mulle meeldis see ekskursioon väga.
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4 põhjust, miks ei
tohiks päeva
tähtsaimat

toidukorda vahele
jätta 

1) Hommikusöök taastab energiavarud! 
2) Hommikusöök hoiab tervislikku kehakaalu!

3) Hommikusöök hoiab tervist! 
4) Hommikusöök käivitab aju ja ainevahetuse!

 1. Tšiiaseemnepuding
100ml taimset piima
50ml tšiiaseemneid

 
Sega koostisosad kokku

ja jäta terveks ööks
külmkappi. 

 Hommikul söö näiteks
mangopüree ja

müsliga!
 

2.
Üleööpuder 

100ml taimset piima
1dl kaerahelbeid
1tl tšiiaseemneid
1tl linaseemneid

mustikaid
 

Sega kõik kokku ja pane üleööks
külmkappi!

3. Smuutikauss
Pane blenderisse tunde järgi

külmutatud maasikaid,
mustikaid, vaarikaid ja 1 banaan.

Lisa juurde törts meelepärast
vedelikku ja blenderda. 

Serveeri koos müsli,
maapähklivõi,

granaatõunaseemnete ja
kookoshelvestega. 

4. Banaani-
kaerapannkoogid 

Blenderda 1 küps banaan, 0,5dl kaerahelbeid, 1 muna.
Küpseta segu pannil kookosõliga ning serveeri jogurti ja

värskete marjadega!
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Jäär- Marss liigub sel perioodil Veevalajasse,
mis muudab sind veel kirglikumaks. Märksõna
’’ullike‘‘. Võibolla isegi leiad kellegi, kes
suudaks kannatada Jäära tähelepanu vajadust.  
Sõnn- Su ellu tuleb komistuskive. Tunned, et
miski hoiaks sind tagasi. See on häiriv ja sa
justkui ei saaks teha, mida hing ihkab, nagu
oled harjunud. Miks olekski ellu vaja
ebamugavusi, kui kõik saaks minna nii nagu
Sõnnid tahavad? Ära punni vastu, see lihtsalt
pole sinu kuu.
Kaksikud- Kõik liigub väga aeglaselt
olenemata su pingutustest. See on ideaalne
aeg eneseanalüüsiks - võibolla muuta nii
mõningatki käitumismustrit, võibolla isegi
enamusi, võibolla isegi kõiki...
Vähk- Vähkide elu on kohutav segadus. Sul
on raskusi mõista, mida teised sinust tahavad
või ootavad. See pole küll midagi uut, et
Vähid mõtlevad ainult enda emotsioonidele,
kuid võta aeg maha see kuu, eks?
Lõvi- Aeg jõuda iseendas selgusele ning
lõpetada enda teiste peal välja elamine, nagu
on harjumuseks saanud. Jah, me kõik saame
aru, et Lõvid on emotsionaalsed, aga võta
nüüd ennast kokku!
Neitsi- Aeg hingamiseks ja puhkamiseks.
Arvan, et räägin kõigi eest, kui ütlen, et su
usinus on vähe häiriv. Rahu, nohik, võta aeg
maha! Me saime juba aru, et sa oled tegus.
Säästa vahest teiste närve.

HORO S KOO P

 
Kaalud- EI OLE AEGA KAALUDA, ON AEG
TEGUTSEDA! Nüüd on see hetk, kus pead
jalad tagumiku alt välja võtma ning
vahelduseks ise ka midagi tegema. Sul on
vaja riskida ning usaldada. Tean, et see on
midagi uut su jaoks, kuid proovi.
Skorpion- Aeg ennast tõestada nii iseendale
kui ka teistele. Oled harjunud rohkem lulli
lööma, kui asju tõsiselt võtma. Aitab küll!
Kasva vahelduseks suureks, su lähedased
vajavad sinu tuge.
Ambur- Hea aeg enda taastamiseks ja
ülesannete lõpule viimiseks, me kõik teame,
et sulle meeldib asju pooleli jätta. Midagi
tuleb minevikust päevavalgele.... tahad meile
midagi rääkida?
Kaljukits- Nüüd on ideaalne aeg
investeerimiseks, sind saadab raha õnn. Ära
käitu impulsiivselt, nagu harjumuseks
saanud, kõik teavad, et see lõppeb
kaootiliselt.
Veevalaja- Elad kui päev korraga, mis on
värskendav vaheldus kõige ülemõtlemisele ja
planeerimisele, mida kipud harrastama. Ära
langeta suuri otsuseid, sest tavaliselt sinu
puhul need õiged pole. Lase asjadel seekord
olla, ära torgi neid!
Kalad- Pikemat aega oled olnud luuser, kuid
nüüd asjad muutuvad. Üle pika aja saadab
sind edu. Ära siis seda võimalust maha maga
nagu tavaliselt!

Elina Kaska
Kiika tulevikku!
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Emakeelepäeva grafitiplakateid
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