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Horoskop

ЈАРАЦ
Ове године бићеш јако безобзиран/а и себичан/а. Руководићеш се искључиво соп-
ственим интересима и потребама. У школи ћеш настојати да међу првима одговараш, 
а онда ћеш чак наговарати профу да пита друге (јадни они!). Проводи што мање времена 
у школском WC-у, јер ти је за правилан раст и развој потребан чист ваздух (а тамо га 
нећеш наћи). Почетком године ћеш „активно” учествовати у многим секцијама, чак и 
у оним које уопште не постоје. Професори ће бити задивљени твојим присуством на 
часовима  у новој школској години!!!

ВОДОЛИЈА
Почетак године ти доноси  уживање (уживаћеш гледајући како други одговарају). 
Али све се враћа – све се плаћа, пред крај школске године ухватиће те фрка да нећеш 
знати гдје ти је глава. За разлику од школе, у љубави ће ти цвјетати руже. Ти и твој 
дечко(дјевојка) ћете се изврсно слагати, поготово у идеји да бјежите са часова. Твој 
мали брат ће ти задавати много проблема и нећеш пропустити ниједну позоришну 
представу дјечијег позоришта. Држи га подаље од момка (цуре)!!!

РИБЕ
Ова година биће пуна изненађења. У теби се крију двије личности што је узро-
ковано положајем владајућих планета. Поред тебе, великог лидера, сви се осје-
ћају запостављено, осим профа који твоју популарност користе као примјер 
најжешћег кажњавања лијених и проблематичних ученика. Све у свему, ова го-
дина ће бити напорна на свим пољима осим у љубави, гдје нећеш открити друго 
лице малог мирног јагњета. Али не очајавај, профе ће те завољети и сваки час 
ће те частити оцјенама.

ОВАН
Положај звијезда је у тоталном хаосу. Та сила ти не дозвољава да скинеш поглед с књига 
и престанеш учити. Погледај мало око себе – у животу има и других ствари. Не мораш 
прочитати баш све књиге, има времена за то (није наука зец да ће побјећи). Може ти се 
десити да од свих тих бројки и формула излудиш. Боље прошетај по чистом ваздуху – 
шта знаш можда упознаш неког(неку) фрајера(рибу).

БИК
Популарност у разреду (а и у школи) ће ти веома опасти, упркос труду да се истакнеш. 
Ти си сујевјеран/а и то доводи чак и до тога да закасниш у школу, јер ти се црна мачка 
нашла на путу. Почетком године дневник ће се често отварати на твоје име тако да ћеш 
бити „прва мета” за професоре. Али ипак ћеш успјети да се избориш са проблемима и 
успјешно завршиш школску годину са „мало” неоправданих изостанака.

БЛИЗАНЦИ
Твој дволични знак ће ти задавати много проблема. Хтјећеш учити, али нешто 
ће ти говорити да то ипак не радиш. То је друга страна твоје личности која те 
често уваљује у проблеме. Ипак, својим ведрим расположењем ћеш савладати све 
препреке и почети учити. Твоји снови биће остварени доласком новог ученика/
ице што ће те преобразити, али мораш да рачунаш  на конкуренцију и да се 
избориш за „праву” љубав.
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