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Редакційна група:

ОВЕН —  вам краще влашто- 
вувати особисте життя, а не 

витрачати час на факультативи 
та довгі пленарні засідання.

ТЕЛЕЦЬ — ви станете пе-
реможцем/ницею ЗиСР-XІII. 

Але це не точно...

БЛИЗНЮКИ — почни дума- 
ти про серйозні речі, а не 

про те, чим будуть годувати на 
обіді.

РАК — сьогодні краще біль- 
ше часу провести в позі 

стула, але будьте обережні, щоб 
на вас ніхто не сів. 

ЛЕВ — почніть нарешті 
розрізняти групу від ко-

манди та отримаєте 1Е (не бал). 

ДІВА — менше часу 
проводьте у дзеркала, 

краще зараз подумати про те, 
що говорити на наступному 
пленарному засіданні.

ТЕРЕЗИ — досить зважу- 
вати й обирати між фа-

культативом та катанням на 
лижах. Йдіть на лижі.

СКОРПІОН — зорі обіцяли 
Скорпіону удачу та здійснен- 

ня мрій, але вони вирішили, що 
це не на ЗиСР.

СТРІЛЕЦЬ — не бійся ризику- 
вати та висловлювати свою 

думку, цього разу у вас точно 
вийде влучити в ціль поставле-
ного завдання керівником Гри.

КОЗЕРІГ — якщо ви 
думаєте, що «XIII Зимова 

Студреспубліка» дасть вам 
відповіді на всі питання, то ви 
помиляєтеся, вона подарує вам 
нове життя. Можливо...

ВОДОЛІЙ — менше води, 
давай по суті.

РИБИ — досить плавати в 
думках, час зібрати їх разом 

і діяти на ЗиСР-XIII.

Думки учасників
(за віршем „Швачка” 
Павла Грабовського)

Рученьки терпнуть, 
злипаються віченьки...
Боже, чи довго ще грати?
З раннього ранку до 
пізньої ніченьки,
Спільних ідей досягати.

Кров висисають 
оті остогидливі,
Критики наших позицій,
Ставлять питання 
складні та набридливі.
Крах молодих амбіцій.

Скільки на них ідей 
вже змарновано,
Та не діждусь співчуття, -
Знову рука 
вередлива експертна
Вишвирне геть на сміття.

Спят усталые 
игрушки, 

книжки спят...
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Стадії прийняття 
ситуації

Заперечення Гнів

Торг Депресія

Прийняття

Ти _ не ти, коли голодний!

Коли твоя черга презентувати позицію

РЕЖИМ ІНКОГНІТО увімкнено

Не можна просто так взяти 
і назвати групу командою, а 

елементи — балами


