HOROSKOP
Jeśli masz w głowie mętlik spory, spójrz na horoskop
nasz bombowy. Czasem wierzysz, czasem nie, ale
pośmiać moŜesz się. Myślisz sobie - fajna sprawa, ale
będzie dziś zabawa.
Baran (21.03-20.04)
”Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją
stosować.” J. W.Goethe
Nie obgaduj swych znajomych,
bo to bardzo głupi pomysł.
Bierz się lepiej dziś za naukę,
aby dobrze zdać maturkę
i przepiękną mieć cenzurkę
Byk (21.04-21.05)
”Ten, kto przestaje szukać, przegrywa Ŝycie.” Paulo Coelho
Nie zakochuj się szalenie
znakomite rób wraŜenie.
Przeszłość daje się we znaki,
więc przypomną Ci się maki.
Bliźnięta (22.05-21.06)
„[...] ale prawdziwa miłość przetrwa kaŜdą rozłąkę.” Paulo
Coelho
Unikaj osób z dobrym bajerem.
Miej w sobie Ŝycie, nie bądź z frajerem.
Pamiętaj tylko te dobre chwile
i wspominaj je bardzo mile.
Rak (22.06-22.07)
”Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha – odświeŜa
siły.” Cyceron
Dobry z ciebie organizator
- prawie jak rzymski gladiator.
Przed snem wypij szklaneczkę mleczka,
Ŝeby nocka była bajeczna.
Lew (23.07-22.08)
”Śmiech jest lekarstwem, które kaŜdy moŜe sobie
przepisać”. Reinhold Boller
Nie prześpij swojej Ŝyciowej szansy,
tak jak robią to szympansy.
śycie to są piękne chwile,
śmiechu musi być w nim tyle
ile wazy papamobile.

UwaŜaj na matmie, fizyce i chemii
bo nigdy nie wiesz kto w Ciebie ustrzeli.
Waga (23.09-23.10)
”By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz
sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli”.
Arystoteles
Kochaj szkołę swoją,
bądź po prostu sobą.
Nie angaŜuj się za wiele,
są teŜ przecieŜ przyjaciele.
Skorpion (24.10-22.11)
”Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu
piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeŜeli nie nosimy go w
sobie...” Ralph Waldo Emerson
Niech znikną twe troski, bo jesteś wprost boski.
Nie zwracaj uwagi na błahostki,
przeskakuj wszystkie mostki.
Strzelec (23.11-21.12)
”Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.” JeanPaul Sartre
Nie strzelaj w serca ludzi,
bo to zawsze lęki budzi.
Siła twej osobowości
jest mocniejsza niŜ twej złości.
KozioroŜec (22.12-19.01)
”śycie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest
tylko zupełnie inne.”
William Shakespeare
Twoje oczy są zamglone,
marzeniami zapełnione.
Spójrz na Ŝycie z innej strony,
a na pewno będziesz zachwycony.
Ryby (21.02-20.03)
”Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego
korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga
nam.” Paulo Coelho
Myślisz, Ŝe jesteś, chociaŜ Cię nie ma.
Ciągle masz w głowie taki dylemat.
Problemy miną szybko,
jeśli tylko ruszysz łepetynką.
Wodnik (20.01-20.02)
„[...] dłoń, która kreśli kolejne wersy, przekazuje to, co kryje
się w duszy piszącego.” Paulo Coelho
Co tylko chcesz, moŜesz dzisiaj mieć
Trochę wody dla ochłody
i rozwiąŜesz wszystkie spory.

Panna (23.08-22.09)
”Ludzie nie mają czasu nic poznać.” Antoine de SaintExupéry
Nie kaŜda fortuna kołem się toczy,
pamiętaj, Ŝe władza kiedyś wkroczy.
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I LO w Ostrowie Wielkopolskim
Listopad 2012
Wakacje, wakacje i po wakacjach… Stali bywalcy naszej Alma Mater Ostroviensis
z pewnością z wielką radością i żywszym biciem serca wrócili w jej mury, ale jak to
wygląda u pierwszaków? (str. 4)
Powrót do szkoły wiąże się także z nadejściem jesieni i ponurej, deszczowej aury
(wszyscy humaniści słyszeli, że pogoda ”odzwierciedla stan emocjonalny podmiotu
lirycznego” – niejednego z nas może dopaść jesienna deprecha („Ciemno
wszędzie”, str. 5), a długie wieczory przy gorącej czekoladzie i blasku świec,
skłaniają do refleksji na wiele tematów: inspirowane dniem Wszystkich Świętych
przemijanie, samotność w coraz bardziej cyfrowym świecie („Epidemia
samotności”), upływającej młodości („Młodość jest tylko jedna”).
Jesienną zadumę dostrzeżecie na pewno w twórczości naszych szkolnych poetów.
Może któryś z listopadowych dni warto poświęcić na lekturę? Nie, nie tę szkolną
(nie bądźmy masochistami), ale na lekturę wartościowej, współczesnej książki
autorstwa choćby jednego z laureatów Nagrody Nike (o nagrodzie czytaj na str. 9).
Tak, czy owak, miłej lektury na tych krótkich i długich przerwach!
Redakcja
„Najbardziej zdumiewające jest to,
Ŝe świat prawie z całą pewnością ma jakiś sens”.
A. Einstein
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