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Jakie zwierzę przypominasz
- quiz -

HOROSKOP 
 prawie osobisty

Zaznacz odpowiedzi a potem sprawdź,  jakie zwierzę 
przypominasz

1. Kim jesteś?
A. Optymistą
B. Pesymistą
C. Realistą

D. Marzycielem

2. Wybierz kolor:
A. Zielony
B. Różowy
C. Niebieski
D. Fioletowy

3. Jaki jesteś?
A. Nieśmiały/a
B. Zabawny/a

C. Mądry/a
D. Kreatywny/a

4. Jakie zwierzęta wolisz?
A. Małe i urocze (np. gryzonie)

B. Piękne i eleganckie
C. Dzikie, (np. lwy, wilki)

D. Domowe i hodowlane (psy, koty, konie)

5. Co najczęściej robisz w wolnym czasie?
A. Czytam

B. Gram w rożne gry na telefonie/komputerze
C. Uprawiam różne sporty 
D. Maluję, rysuję lub piekę

Odpowiedzi:
Jeśli zaznaczyłeś najwięcej odpowiedzi A:
Zwierzęciem, które najbardziej przypominasz jest mysz!
Jesteś nieśmiały, ale mimo to bardzo lubisz towarzystwo 
innych ludzi i uwielbiasz pomagać innym.
Jeśli zaznaczyłeś najwięcej odpowiedzi B:
Zwierzęciem, które najbardziej przypominasz jest paw! 
Jesteś optymistą i masz ogromne poczucie humoru. 
Jeśli zaznaczyłeś najwięcej odpowiedzi C:
Zwierzęciem, które najbardziej przypominasz jest tygrys!
Jesteś bardzo mądry i uważny. Wyróżniasz się dużym 
sprytem. Nie brak ci też odwagi, co udowadniasz w wielu 
wykonywanych przez Ciebie sportach.
Jeśli zaznaczyłeś najwięcej odpowiedzi D:
Zwierzęciem, które najbardziej przypominasz jest koń! 
Jesteś osobą, która w życiu zawsze dąży do spełnienia 
marzeń.Kochasz marzyć i zazwyczaj zajmuje Ci to 
większość dnia. Wykazujesz się ogromną kreatywnością i 
uwielbiasz wszelkie kreatywne i artystyczne czynności.

 opr.  Ula

Koziorożec (22.12-19.01) - Dla Koziorożców kwiecień i 
maj będą pełne niespodzianek. Może mieć miejsce 
spontaniczna wycieczka rodzinna, a Jagna z klasy VI może 
się spodziewać dobrej oceny w szkole.
Wodnik (20.01-18.02) - Wodniki przeżyją kwiecień i maj 
bardzo kreatywnie. Niektóre, nauczą się nowej rzeczy, 
która będzie sprawiała im wiele radości, a Oliwia z klasy 
VIII dostanie prezent niespodziankę
Ryby (19.02-20.03) - Zodiakalne Ryby w kwietniu i maju 
zostaną zasypane ogromem prac domowych, a Wiktoria z 
klasy VIII dostanie tajemniczą wiadomość.
Baran (21.03-19.04) - W kwietniu i maju Baranom 
niezwykle się poszczęści. Przypłynie do nich więcej 
kieszonkowego niż zwykle, a każde ich działanie będzie 
kończyć się sukcesem. Faustyna z klasy III zdobędzie 
wysoką ocenę z matematyki.
Byk (20.04-20.05) - Byki w kwietniu i maju mogą się 
trochę pochorować, ale nic straconego, ponieważ jak 
najlepiej wykorzystają czas w domu, a do szkoły wrócą ze 
świetnym nastawieniem, natomiast Iza z klasy IV zawrze 
nowe przyjaźnie.
Bliźnięta (21.05-20.06) - Dla Bliźniąt kwiecień i maj 
będzie przepełniony mnóstwem wolnego czasu, który 
wykorzystają na swoje pasje, a Hela z klasy VII spełni 
swoje marzenie.
Rak (21.06-22.07) - Raki w kwietniu i maju mogą 
zaniedbać swoją naukę, a Hanna z klasy II będzie się 
często spotykać z przyjaciółmi.
Lew (23.07-22.08) - Dla zodiakalnych lwów kwiecień i 
maj będą miesiącami bardzo aktywnie, a Tomek z klasy IV 
zdobędzie nowe osiągnięcie sportowe.
Panna (23.08-22.09) - Pannom kwiecień i maj przebiegnie 
bez chorób i spędzą mnóstwo czasu na polu, wśród natury, 
a Helena z klasy II dokona interesującego odkrycia.
Waga (23.09-22.10) - Wagi w kwietniu i maju spotka 
szereg niesamowitych wydarzeń, a Maria z klasy I spotka 
dawnego przyjaciela/przyjaciółkę.
Skorpion (23.10-21.11) - Dla Skorpionów kwiecień i maj 
będzie miesiącem pełnym przygód, a Mania z klasy VIII 
dostanie pochwałę od pewnego nauczyciela.
Strzelec (22.11-21.12) - Strzelcom w kwietniu trudny 
sprawdzian pójdzie znakomicie, a Kalina z klasy I odkryje 
swój nowy talent.

Ula

Redakcja szkolnej gazetki Takt w składzie Mikołaj 
Błasiak, Ula Gutfeld, Ida Kurkiewicz oraz Teresa 
Wierzejska. Rysunki wykonały Teresa i Ula. 
Prace zostały wykonane podczas lekcji online oraz w 
sali numer 3 w Białym Domu. 


