DRZAZGA
Gazetka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku

„ Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku.
Wakacje, panie profesorze! Pora
trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę
oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! ”
Julian Przyboś, Lipiec

Z okazji zbliżających się wakacji wszystkim nauczycielom,
pracownikom administracyjnym oraz uczniom życzymy ciekawych
podróży, niesamowitych przygód, przepięknych zachodów słońca,
mnóstwa pozytywnych zdjęć, wrażeń i wspomnień.
Redakcja gazetki

MAJ - CZERWIEC

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY
Międzyszkolny konkurs plastyczny "Paryż Północy . Dziś i Jutro”, zorganizowany
przez ZSBiO w Słupsku, przyniósł dwa wyróżnienia dla uczennic naszej szkoły.
Zdobyły je: Malwina Zielkowska z klasy II Tor – opiekunem była p. prof. Aleksandra
Adler i Daria Rogoza z klasy II LO – opiekun p.prof. Hanna Puppel. Gratulacje!
Dnia 24 maja 2012 roku na stadionie 650 Lecia w Słupsku odbyły się zawody
lekkoatletyczne. Uczniowie naszej szkoły odnieśli duży sukces zajmując II miejsce
w klasyfikacji generalnej. Czołowe miejsca w poszczególnych konkurencjach zajęli
uczniowie:
100 m - 4 miejsce - Kazubowski Łukasz - klasa III Ti - czas 11,8;
400 m - 3 miejsce - Olszewski Damian - klasa 1 Td - czas 54,8 s;
1500 m - 5 miejsce - Grzybek Mateusz - klasa II Tf - czas 4:49,8s
Skok wzwyż
3 miejsce - Kaczmarek Daniel - klasa III Td - 180 cm;
7 miejsce - Gutowski Jakub - klasa II La - 170 cm.
Rzut oszczepem
Król Adam - klasa - 45,24 m.
Pchnięcie kulą
Domański Tomasz - klasa III La - 12,09 m;
Król Adam - klasa - 11,14 m;
Obie nasze sztafety zajęły 3 miejsca w swoich biegach. I tak:
Sztafeta 4x100
Kazubowski Łukasz, Kurkowski Mateusz, Kozak Krzysztof, Janik Patryk czas 48,8;
Sztafeta 4x400m
Grzybek Mateusz, Ujma Krystian, Olszewski Damian, Demianiuk Damian czas 3:54,7.
Opiekunem drużyny jest prof. Daniel Kot. Gratulacje.
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Dnia 15 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas
zasadniczej szkoły zawodowej. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia
w dorosłym życiu.
29 czerwca o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2011/2012. Dyrektor szkoły, pan Bogdan Musznicki, wręczył nagrody książkowe
najlepszym uczniom oraz dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursów szkolnych.

Marcin Wójcik II Tor
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„MATEMATYKI OD STRONY 101
NIE MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ..”
To słowa pani wicedyrektor Grażyny Zienkiewicz, którą poprosiliśmy o rozmowę
na temat pracy, zainteresowań i wakacyjnych planów.
Czy zawsze lubiła Pani matematykę?
Zawsze. Od samego początku.
Czym było to spowodowane?
Zachęciła mnie do tego nauczycielka, która zaciekawiła mnie tym przedmiotem.
Jaki rodzaj pracy sprawia Pani największą satysfakcję-nauczanie matematyki czy
pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły?
Na pewno największą satysfakcję sprawia mi praca nauczyciela matematyki, ale
jestem w stanie połączyć jedną pracę z drugą. Nie wykonywałabym pracy
wicedyrektora, gdybym nie mogła pracować z uczniami i przekazywać im wiedzy.
Najbardziej cieszy mnie to, gdy uczniowie są już w klasie maturalnej i wiedzą jak się
uczyć. W pracy wicedyrektora podoba mi się to, że mogę zawsze uczniom pomóc
i doradzić, wspólnie rozwiązać jakiś problem.
Jak Pani myśli, skąd bierze się niechęć do matematyki?
Wynika ona z niesystematyczności. To przedmiot, który wymaga rzetelnej pracy. Nie
można odkładać jej na później, aby po jakimś czasie znów do niej wrócić. Dobre
egzekwowanie wiedzy przez nauczyciela i ćwiczenia w domu gwarantują pozytywne
wyniki. Niechęć wynika ze słabych ocen, zaś te wynikają z zaległości. Matematyki od
strony 101 nie można się nauczyć.
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Czy praca w szkole sprawia Pani satysfakcję?
Bardzo dużą. Gdybym miała wybrać jeszcze raz kierunek studiów, to bym nie
zmieniła decyzji, chociaż bardzo chciałam dostać się na Akademię Morską.
Nauczycielem nie można być z przypadku.
Jak ocenia Pani przygotowanie do tegorocznej matury?
Poczekamy na wyniki. Jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie dni w
roku. Kiedy moja IV Ti opuszczała salę, pytałam każdego jak poszło. Odpowiadali, że
próbne matury były trudniejsze, a pisali je ośmiokrotnie. W zeszłym roku 100%
młodzieży z 4Ti zdało maturę z wynikiem przekraczającym średnią krajową.
Jakie ma Pani zainteresowania?
Przede wszystkim sport. Latem uwielbiam podróże do ciepłych krajów i rekreacyjne
przejażdżki rowerowe, zaś zimą lubię spędzać czas na stokach narciarskich.
Jakie drużyny obstawia Pani w finale Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
Niemcy i Rosję.
Jakie ma Pani plany na wakacje?
W tym roku wyjeżdżam do Chorwacji.
Czy dyrekcja przegląda naszą gazetkę szkolną?
Zawsze. Każdy egzemplarz jest przez nas czytany.
Pani Dyrektor, bardzo dziękujemy za to, że zawsze możemy liczyć na wyrozumiałość,
życzliwość i pomoc w każdej sprawie.
Życzymy miłych wakacji!

Anna Topka, Marcin Wójcik II Tor
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AFORYZMY
„Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.”
Epikur

”Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta.”
C. S. Levis

”Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem
prawdziwe życie.”
Arystoteles

”Ekstaza pochodzi z greki i znaczy tyle, co „być poza sobą”. Ktoś, kto chce spędzać
całe dnie poza sobą, wymaga zbyt wiele od duszy i ciała.”
Paulo Coelho

”Entuzjazm to delirium rozumu”
Napoleon Bonaparte

”Entuzjazm jest najpiękniejszym słowem na ziemi.”
Christian Morgenstern

”Człowiek z natury jest leniwy i przyjmuje dogmaty jako symbole spakowanej
rzeczywistości. Wtedy jest wygodniej żyć oraz dokonywać wyborów. Natomiast ta
wygoda życia jest w rzeczywistości kastracją intelektualną. Jeśli nie ma on poczucia
humoru, które to rozłoży w jednej chwili, to jest niewolnikiem swoich własnych
ustaleń, planów, dogmatów.”
Aleksy Awdiejew
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W poprzednim numerze opublikowaliśmy kilka wierszy poetyamatora, redaktora Drzazgi … Tym razem sięgniemy do klasyki polskiej
tzn. do twórczości wybitnego poety Juliana Tuwima.

GDYBYM BYŁ KRZAKIEM

O KOCIE

Gdybym był krzakiem...

Na płot, co własnym swoim płoctwem

gdybym był krzakiem świeżych,
najczerwieńszych róż,

przerażony
Wyziorne szczerzy dziury w sen o
niedopłocie,
Kot, kocurzak miauczurny, wlazł w psocie-

A umieją one świeże być! czerwone!
Ty- oczy tylko tak jak umiesz zmruż,
a na ten rozkaz twój spłonę.

łaskocie
I podwójnym niekotem ściga cień zielony.
A ty płotem, kociugo, chwiej,
A ty kotem, płociugo, hej!

I choćby szary, martwy, stał się ze mnie

Bezślepia, których nie ma, mrużąc w
nieistowia

proch,
i beznadziejna gruda z mogilnego dołu,
Ty- znowu przyćmij tym zmrużeniem
wzrok,
A róże trysną z popiołu.

Wikłające się w plątwie śpiewnego
mruczywa,
Dziewczynę-rozbiodrzynę pod pierzynę
wzywa
Na bezdosyt całunków i mękę ustowia.
A ty płotem, kociugo, chwiej,
A ty kotem, płociugo, hej!
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ŚMIERDZIEL
Przyszedł śmierdziel do ogrodu
I stwierdził,
Że się ktoś dopuścił smrodu,
Bo śmierdzi.
Stanął śmierdziel, żeby fakt ten
Ustalić
I coś w związku z tym nietaktem
Uchwalić.
Więc się śmierdziel zebrał licznie
W drzew cieniu,
Protestując energicznie
W imieniu.

ROZWIĄZUJĄ SIĘ NAGLE
I LEKKO
Rozwiązują się nagle i lekko,
Opadają jak płatki kwiatów,
Groźne supły, zamówione przez piekło
U najgorszych supłomanów-wariatów

Pętle słów kołtuniastych plątali,
Fanatyczne, na amen skręcone,

Potem ruszył po ogrodzie
Pochodem,
Krzycząc: "Hańba! Precz, narodzie,
Ze smrodem!"
Krzyczał, ryczał, ducha sławił
(Nie ciało),
Ale gdzie się tylko zjawił Śmierdziało.
Z tego morał się wywodzi
Dla wielu:
Nie protestuj, gdy sam smrodzisz,
Śmierdzielu.

I na mokro zaciskali ze snami
W guzy, w gruzła, w garbate miliony.

I przez gardło sękatym powrozem,
I przez oczy - warkoczami czarownic...
Młode pędy tylu naszych wiosen
Uwikłali w szatańskiej sznurowni!
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ONA
Kiełkował w duszy dziwny niepokój.
(Przeczucia).
Ktoś grał (z moderatorem) fantazję
Szopena.
- Drgnęła nagle, jak gdyby od szpilki
ukłucia.

Obejrzała się. Potem na chwilę stanęła.
Spojrzenie. Uśmiech nikły. (A głowę coś
toczy).
Pięknym kobiecym ruchem stanik swój
dopięła.
(Uwypuklone piersi drażniły mi oczy).

Przyszła zła zmora dziewczyn: trapiąca
migrena.

Potem - podeszła do mnie. Blisko.
Strasznie blisko.

I przyłożyła ręce do tłukącej skroni,
I przymrużyła oczy. I cała pobladła.
A w uszach monotonnie, natrętnie coś
dzwoni.
I podeszła powoli (śmierć... śmierć...) do
zwierciadła.

(Słuchałem...) Szła woń słodka od włosów
kasztanu;
Za rękę mnie ujęła... (zawrót!... pada
wszystko!...)
I rzekła wolno: "Chciałam--coś-powiedzieć--panu--"
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MODA I URODA
Najmodniejsze kolory na lato 2012
to pastele i neony.
Pastele modne są zarówno na ubraniach jak i na dodatkach. Bardzo wskazane
będzie również posiadać w swojej szafie buty w odcieniach pasteli, najlepiej na
koturnie albo szpilki. Najpopularniejsze kolory to pudrowy róż, kolory miętowe,
pistacjowe.
Bardzo modne są także lakiery do paznokci w pastelowych kolorach, szczególnie
miętowym. Pastelowe trendy zagościły również w makijażu, choć to jednak ubrania
w kolorach pastelowych stanowią ten największy trend na ten sezon.
Trend na prześwitujące bluzki wzbudza trochę kontrowersji. Niektórzy uważają, że
prześwitujące ciało czy biustonosz wyglądają zbyt prowokująco. Na szczęście nie
wszystkie bluzki dostępne w sklepach są mocno przeźroczyste, niektóre mają tylko
delikatnie wszyte prześwitujące materiały i wyglądają bardzo kobieco, szczególnie te
jedwabne. Ciekawostką jest fakt, że po programie, w którym Magda Mołek założyła
taką bluzkę w blogosferze zaistniało już nawet określenie „mołkowa bluzka” w
nawiązaniu właśnie do tej jej prześwitującej bluzki.
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Jeśli chodzi o modę na oversize to jest ona widoczna szczególnie na przykładzie
fasonów bluzek oraz spódnic. Bardzo modne są teraz lekkie, zwiewne spódnice z
dłuższym tyłem. Nie każdemu dobrze jest w takim fasonie, ale warto
poeksperymentować z tym trendem. Modne są również bluzki i swetry w
rozmiarach XXL.
Przywitaj pierwsze letnie dni szalonym kolorem na powiekach. Może to być
pomarańczowy, cytrynowy, czerwony, a jeśli nie masz tyle odwagi, sięgnij po jakiś
kolor z gamy odcieni pastelowych. Powieki umaluj aż po łuk brwiowy, a resztę
twarzy pozostaw naturalną.
Długie, przyciągające wzrok rzęsy są naturalnym atrybutem każdej kobiety i chyba
nigdy nie będą de mode, jednak tej wiosny muszą naprawdę zwracać uwagę.
Przywodzą na myśl jazzową erę w Stanach Zjednoczonych oraz postaci jak Twiggy i
Edie Sedgwick. Na co dzień wystarczy dokładne wytuszowanie rzęs czarną maskarą,
wieczorem możesz użyć sztucznych bądź doczepianych kępek.
Modny makijaż na lato 2012 to kilka trendów, z których część omawialiśmy już na
naszych łamach. Pisaliśmy o energetycznym oranżu, romantycznym różu,
delikatnych pastelach. Co jeszcze będzie w modzie? Gorącym trendem sezonu staną
się z pewnością odcienie morskie - błękity, turkus, zielenie. Wyglądają zjawiskowo!

Agata Skomorowska 1F
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WARTO ZWIEDZIĆ..
Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum
Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne,
ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne,
co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
Paryż mieści się w północnej części Republiki Francji, jest największym miastem, a
zarazem stolicą tego państwa. Obszar metropolii został podzielony na 20 dzielnic
(arrondissements) o łącznej powierzchni 105 km2, zamieszkuje ją 2mln osób
(aglomeracja - 12mln), na każdym kilometrze kwadratowym mieszka 24600 osób.
Merem miasta jest Bertrand Delanoë.

CIEKAWOSTKI
Paryżanie bardzo niechętnie reagują na mieszanie się nowoczesności z tradycyjną
architekturą, dlatego też w centrum miasta praktycznie nie zobaczymy wieżowców.
Wszystkie drapacze chmur zbudowane są z dala od centrum w nowoczesnej
dzielnicy La Defense. Z niechęcią mieszkańców spotkały się także na początku
swojego istnienia m.in. wieża Eiffla, piramida Luwru czy centrum Pompidou
(złośliwie nazywane "Rafinerią w centrum Paryża").

Motyw Paryża pojawia się w setkach filmów m.in. "Zakochany Paryż", "Francuski
pocałunek", "Kod da Vinci", "Paryż, Teksas", "Amelia", "Pachnidło", "13 Dzielnica",
"Ratatuj", "Moulin Rouge!", "Vidocq".
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Do 1930 roku wieża Eiffla była najwyższą konstrukcją na świecie.

54% dzieci rodzących się w Paryżu ma czarną skórę.

Umiejscowienie zbudowanego kilkanaście lat temu łuku Grande Arche zostało
wybrane tak, aby można było zobaczyć stamtąd Łuk Triumfalny i na odwrót.

Największa po II wojnie światowej operacja ewakuacji dzieł sztuki miała miejsce w
2003 roku, kiedy miastu zagrażała powódź.

Victor Hugo mawiał: „Wszystko, co istnieje w dowolnym miejscu na ziemi, istnieje
też w Paryżu.”

SYNDROM PARYSKI
Wielu turystów (zwłaszcza Japończyków) podczas pierwszego zetknięcia z Paryżem
przeżywa mniejsze lub większe rozczarowanie, szara rzeczywistość konfrontuje się z
pięknymi wyobrażeniami z filmów czy literatury. Wrażenie to potęgowane jest
dodatkowo przez barierę językową, a także zmęczenie podróżą. Szczęśliwie na ogół
po kilku lub kilkunastu godzinach wszystko wraca do normy i w pełni możemy
cieszyć się urokami tego wspaniałego miasta.

Agata Skomorowska IF
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KOLOROWYM BUSEM
NA GIBRALTAR
Wszystkim ,,molom książkowym” polecam „Busem przez świat”.
Aktywni fani stron typu joemonster.org czy demotywatory.pl powinni kojarzyć
historię o grupce przyjaciół, która przemierzyła Europę kolorowym volkswagenem
T3.
Pozycja ta liczy 300 stron czystej przyjemności, chwil napięcia oraz ciekawostek.
Autorzy wyliczyli koszty wyprawy a także ustalili listę rzeczy, które ze sobą zabiorą –
bardzo przydatne informacje dla osób chętnych pójść ich śladami.
Pojechali bez doświadczenia, żądni przygód. Jedyne co mieli to starego ,,busa”, pół
roku przygotowań, determinację i przyjaźń, bez której plan nigdy by się nie powiódł.
Pierwszy raz śmiałam się na głos czytając książkę, a lubię dużo czytać.
Naprawdę polecam wszystkim! Szczególnie teraz, na wakacje, kiedy ,,duch przygody
wisi w powietrzu” i macie dużo czasu. Gwarantuję, że każdy miłośnik przygód będzie
usatysfakcjonowany.
Gdyby kogoś interesował zakup – cena nie jest wygórowana./ 35 złotych/.
Z przyjemnością odsyłam także na stronę www.busemprzezswiat.pl. Znajdziecie tam
informacje o wszystkich wyprawach. Chłopcy złapali bakcyla i zabierają ze sobą
nowe osoby w najróżniejsze zakątki świata.
”Busem przez świat” to zdecydowanie mój typ na wakacje.

Anna Topka II Tor
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MOJA PROPOZYCJA NA
WAKACJE I NIE TYLKO…
Wszystkim osobom lubiącym oglądać seriale mogę polecić amerykański
serial Glee. Film ten opowiada o chórze szkolnym, a dokładnie o losach licealistów ,
ich problemach, przeciwnościach z jakimi muszą się zmierzyć, aby być w tym
zespole.
Bardzo polubiłam ten serial ze względu na ciekawą fabułę i różnorodność
możliwości odzwierciedlenia nastrojów w prezentowanych piosenkach. To
nieprawdopodobne jak każde zmartwienie czy radość można wyrazić odpowiednią
piosenką. Pomyli się ten kto sądzi, że są tam same ‘nadęte’ utwory rodem z
Broadway’u. Otóż nie. Podczas pierwszego sezonu pojawili się m.in. James Brown,
Lady Gaga, Bonnie Tylor, Christina Aguilera, Kiss, Aerosmith, Rihanna, Aretha
Franklin, Beyonce, Madonna i wielu innych znanych /i tych mniej znanych/
piosenkarzy.
Każdy odcinek tego serialu bawi, wzrusza i skłania do refleksji. Uczniowie mają różne
problemy takie jak: bycie półsierotą, gejem, inwalidą czy nastolatką w ciąży…
Zresztą…zobaczcie sami. Serial możecie obejrzeć w Internecie.

Anna Topka II Tor
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HUMOR
Do pokoju wchodzi strasznie pobity hrabia.
- Hrabio, co się panu stało?! - pyta Jan.
- Dostałem w twarz od barona.
- Od barona? Przecież to chucherko! Musiał mieć coś w ręku!
- Miał. Łopatę.
- A pan, panie hrabio? Nie miał pan nic w ręku?
- Miałem. Lewą pierś żony barona. Piękna rzecz, nie przeczę, ale do walki zupełnie
się nie nadaje.

Słońce, piasek, woda... zatrudnię do pracy przy betoniarce.

W poczekalni u psychiatry rozmawia dwóch pacjentów:
- Czemu tu jesteś?
- Jestem Napoleonem, więc lekarz powiedział, żebym tu przyszedł.
Pierwszy jest ciekawy i pyta dalej:
- Skąd wiesz, że jesteś Napoleonem?
- Bóg mi powiedział.
Na to pacjent z drugiego końca poczekalni woła:
- Nie, nie mówiłem!
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Lecą wariaci samolotem z doktorem
Nagle jest awaria jednego silnika. Wszyscy złapali się dla równowagi skrzydła. Jeden
z nich woła:
- Niech jeden z nas się puści to reszta przeżyje.
Na to doktor:
- Ja to zrobię!
I wszyscy wariaci zaczęli klaskać.

Hrabia z hrabiną siedzą w salonie. Hrabia czyta gazetę, hrabina wyszywa.
W pewnym momencie hrabina puściła bąka . Skonfundowana spojrzała na hrabiego
i prosi:
- Hrabio, niech to zostanie między nami.
Hrabia spojrzawszy na hrabinę znad okularów i machając przed nosem gazetą
rzecze:
- Wolałbym, żeby się rozeszło...

- Jakie są ulubione chipsy hydraulika?
- Kranchips.

Marcin Wójcik II Tor
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HOROSKOP
Baran

Nadeszła taka pora podczas, której wszędzie będzie Cię pełno
i wszystko będzie Cię ciekawiło. Musisz jednak uważać, ponieważ
komuś Twoja ciekawość nie przypadnie do gustu co może wpędzić Cię
w niemałe kłopoty. Lepiej noś przy sobie drobne, bo mogą Ci się
przydać.

Byk

Będziesz bujać w obłokach i dopadnie Cię niesamowicie romantyczny
nastrój co nie jest do Ciebie podobne. Kto wie, może się zakochasz ?
Wszystko jest możliwe, więc radzę dbać o swój oddech, czeka Cię
niespodziewany całus :*

Bliźnięta

Nadarzy się okazja do niezobowiązującego flirtu, skorzystaj z niej. A co
do szkoły to lepiej ostro weź się do nauki, bo pewien nauczyciel da Ci
się nieźle we znaki. Uważaj na siebie :D

Rak

Na Twojej drodze stanie bratnia dusza, więc jej nie przeocz, ponieważ
z tej niepozornej znajomości zrodzi się prawdziwa miłość ! Uważaj na
nieżyczliwą osobę w niebieskiej chuście, która będzie próbowała
podważyć Twoje umiejętności.

Lew

W sferze uczuciowej wszystko będzie po staremu. W szkole również
będzie układało Ci się nadwyraz dobrze, więc nie masz czym się
martwić. Będziesz w tak doskonałej formie, że swoją pozytywną
energią "zarazisz" innych.

Panna

Będziesz wręcz promieniować szczęściem i roztaczać wokół siebie
pozytywną energię... i nie tylko, warto pomyśleć o wizycie u lekarza
i kilku dniach odpoczynku.
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Waga

Nie bądź taki dumny ! To przysparza Ci samych kłopotów, Twój partner
ma już serdecznie dość Twojej zaborczości. Zbliżający się okres nie
będzie dla Ciebie zbyt dobrym, warto spojrzeć na siebie bardziej
krytycznym wzrokiem.

Skorpion

W końcu poczujesz się kochany i doceniany. Nauczyciele dostrzegą
Twoją pracowitość i wynagrodzą ją, chociaż mimo wszystko będziesz
musiał zawalczyć o swoje.

Strzelec

Może i odczuwasz ostatnio jakieś wewnętrzne napięcie, ale nie warto
wyładować się na swoim partnerze, bo przecież on nie zrobił nic złego.
Swoją energię przelej raczej na naukę, bo ostatnio idzie Ci miernie.

Koziorożec

Będziesz naprawdę wybredny i bardzo trudno będzie Cię zadowolić,
chociaż wszyscy dookoła będą się bardzo starali to zrobić. Uważaj
jednak, bo takim zachowaniem możesz narobić sobie niezłych
kłopotów, z których naprawdę trudno będzie wybrnąć.

Wodnik

Można powiedzieć, że wszystko będzie Ci się układało nad wyraz
pomyślnie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu przestaniesz myśleć
tylko o sobie i dostrzeżesz innych. To wyjdzie Ci na korzyść. Wyjdź
jednak czasem z domu, bo za dużo czasu spędzasz przed
komputerem.

Ryby

Niestety na nowe znajomości będziesz musiał troszkę poczekać, ale
nie znaczy to, że nic nie będzie się działo w Twoim życiu. Będzie się
działo i to dużo. Nauczyciele będą jak w zmowie pytać Ciebie na
potęgę, więc lepiej zamknij się w pokojuz nosem w książkach, przyda
Ci się duży zastrzyk wiedzy.
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Znaczenia znaków zodiaku

Baran
Dziewczyna - atrakcyjna, wesoła, roztacza swój czar na lewo i prawo. To bardziej typ
kumpla. Lubi silnych i wysportowanych przystojniaków. Może być szczęśliwa
z Bykiem, Bliźniętami i Rakiem.
Chłopak - to najbardziej męski typ z całego zwierzyńca. Jego uczucia jednak mają
trwałość słomianego ognia. Zdobywa dla samego zdobywania. Ale jest koleżeński
i szczery. Szczęście może zaznać z: Bliźniętami, Koziorożcem i Bykiem.

Byk
Dziewczyna - urodziwa i ma dużo wdzięku, jest zgrabna i powabna,. Nie lubi
niepoważnych podrywaczy. W miłości jest wierna. Jest nieśmiała, odpowiednie dla
niej są: Lew, Wodnik, Koziorożec i Ryby.
Chłopak - to najwierniejszy typ z całego zwierzyńca, ale uwaga straszny zazdrośnik.
W miłości stały i wierny, lubi dziewczyny wesołe i jest pieszczochem. Odpowiedni dla
niego będzie : Lew, Wodnik i Koziorożec.

Bliźnięta
Dziewczyna - wdzięk, elokwencja i inteligencja, to jej przymioty. Lubi czytać, ma
skomplikowany charakter. Znajomość z nią to jak chodzenie po rozżarzonych
węglach. Odpowiedni dla niej jest: Waga i Wodnik.
Chłopak - to osoba interesująca i niebanalna. Cechuje go miłość do wiedzy. Kocha
mocno, ale krótko, stałość przychodzi z wiekiem.

Rak
Dziewczyna - bardzo dba o swój wygląd, jest delikatna o dużej intuicji. Dlatego
podrywacza wyczuwa na odległość. Pragnie miłości prawdziwej i wiernej, to
romantyczka. Odpowiedni dla niej jest: Byk, Bliźnięta i Koziorożec.
Chłopak - urodzony romantyk i marzyciel, ale humorzasty. Jest bardzo uczuciowy,
wrażliwy, ale i obrażalski. Miłość traktuje poważnie. Dobry dla niego będzie Skorpion
lub Strzelec.
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Lew
Dziewczyna - jest bardzo pociągająca, to prawdziwa dama. Kocha namiętnie i czule.
Jest ambitna i pewna siebie. Ceni sobie niezależności. Dobry związek stworzy ze
Skorpionem, Lwem i Koziorożcem.
Chłopak - to prawdziwy "czaruś", o mocnym zniewalającym spojrzeniu i uśmiechu.
Zakochany może przenosić góry i jest bardzo hojny. Luby flirty i romanse, daje się
usidlić Szczęśliwy będzie z Bykiem, Wodnikiem i Lwem.

Panna
Dziewczyna - spokojna, trochę staroświecka. W miłości czuła i opiekuńcza.
Odpowiedni dla niej jest: Strzelec, Waga, Rak lub Ryby.
Chłopak - pod maską chłodu kryje się osoba bardzo romantyczna i wrażliwa. Lęka się
odrzucenia. Zakochany jest wierny i uczciwy do bólu. Spodoba mu się : Baran, Panna
lub Byk.

Waga
Dziewczyna - jest urodziwa, wytworna i elegancka. To stuprocentowa Ewa. Miłość dla
niej jest najważniejsza. Może być pamiętliwa. Dobry dla niej będzie: Lew, Panna,
Skorpion.
Chłopak - ma duży urok, jest bardzo dowcipny. Nie lubi przemocy, miłości potrzebuje
jak ryba wody. Lubi flirtować, ale swoją dziewczynę szanuje a nawet idealizuje.
Odpowiedni dla niego to: Rak, Panna i Strzelec.

Skorpion
Dziewczyna - to bardzo wyrazista osobowość. Jest zdolna do szalonej miłości.
odpowiedni partner to: Rak, Panna, Ryby i Bliźnięta.
Chłopak - jest pełen uroku, ale zagadkowy. W miłości bardzo zaborczy, nie uznaje
letnich uczuć. Dobry związek stworzy z: Lwem, Panną i Wagą.
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Strzelec
Dziewczyna - jest wesoła i dowcipna oraz pewna siebie. Jest w stanie odbić chłopaka
nawet najlepszej przyjaciółce. Trudno jej wytrwać w wierności. Będzie szczęśliwa
z: Rakiem, Bykiem lub Wagą.
Chłopak - ma dużo uroku i jest bardzo komunikatywny. Miłość dla niego to przygoda,
nie znosi nudy. Szanse na przetrwanie w związku ma z: Wodnikiem, Panną
i Koziorożcem.

Koziorożec
Dziewczyna - jest silna psychicznie i zaradna. To również najwierniejsza dziewczyna
pod słońcem, z trudem jednak okazuje uczucie. Najodpowiedniejszy dla niej jest:
Baran, Strzelec i Lew.
Chłopak - to osobnik wyjątkowo odporny na przeciwności losu. W miłości musi być
traktowany poważnie, wtedy jest czuły, wierny i lojalny, jak mało kto. Dobry związek
stworzy z: Rakiem, Wodnikiem lub Lwem.

Wodnik
Dziewczyna - sympatyczna, ale kapryśna jak marcowa pogoda. Posiada dużo uroku
i niesamowitą wyobraźnię. Odpowiedni dla niej będzie Strzelec, unikać powinna
Raka.
Chłopak - jest pełen inwencji, bardzo koleżeński. Miłość traktuje w kategoriach
duchowych, to niepoprawny optymista, często samotnik. Odpowiedni dla niego
to: Byk, Koziorożec i Bliźnięta.

Ryby
Dziewczyna - ma oryginalną urodę, niczym księżniczka z bajek. Jest marzycielska
i ma dużą intuicję. Łatwą ją urazić. Odpowiedni dla niej jest: Rak i Skorpion.
Chłopak - cechuje go duża subtelność i wrażliwość oraz inteligencja. To domator,
marzyciel. Jego dziewczyna musi podobać się także kolegom. Udany związek
stworzy z: Bykiem i Koziorożcem.

Natalia Żulińska
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OGŁOSZENIE
CZYTELNIKU!
Jeśli jesteś osobą aktywną, pełną pomysłów, masz łatwość w nawiązywaniu
kontaktów, a tworzenie tekstów nie sprawia Ci trudności, chciałbyś zrobić
coś ciekawego dla siebie i dla innych, zgłoś się już dziś do redakcji
„Drzazgi” !

Nie wahaj się. Gwarantujemy miłą atmosferę, pracę sprawiającą satysfakcję
i przyjemność .

Chętni proszeni są o zgłoszenie się do p. prof. Beaty Przytarskiej.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Redakcja gazetki
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