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Witch, please
W tym numerze:
Lubisz czytać? Kręcą Cię
opowiadania lub zwyczajnie
kochasz literki? Wszystko to a nawet więcej - znajdziesz w
tych artykułach:
Zapomniane Osobistości

Jesteś głodny ciekawostek?
A może wolisz soczyste
ploteczki? Kręcą Cię wykresy?
Zajrzyj tutaj:

Salem na gorąco
Ankiety

Sucharki Kowalskiego

Barwy przydziału

Wywiad
Urokliwy poradnik

Chcesz wiedzieć co Cię czeka?
Kochasz zdobywać punkty?
Zajrzyj tutaj:

Rozrywka
Horoskop
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Salem na Gorąco
Kochani Salemowicze!

Nasze kochane myszki-pyszczki! Witajcie w kolejnym numerze, gdzie oczern…
opisujemy wszystkie NAJCIEKAWSZE wydarzenia (plotki, hihi) z ostatnich dni!
Jesteście gotowiiiii? Zapraszamy do czytania!

Nutsy Nickolasa

Nasza kochana krukonka Pip… Polly Pipes jest urodzoną
wiewiórką! Myślicie teraz pewnie: “Boże, skąd one wszystko
wiedzą?!”. Na szczęście mamy swoje źródła informacji.
Okazało się, że Pipodronik uwielbia nutsy Nickolasa! Pewnie
nasz kochany dy dokarmia Polly w wolnym czasie.
SZACUNECZEK DLA PANA!

Nowy język Vildan

Ostatnio byliśmy świadkami, jak dyrektor Vallar
posługiwała się innym językiem... a może był to swego
rodzaju szyfr? Zdaje nam się, że tamtego dnia
klawiatura Vildan po prostu się zbuntowała. A to zła
klawiatura! Dyrektor Vallar, zalecamy kupno nowej lub
przeproszenie aktualnej. Ewentualnie przyda się
Salemowiczom kurs rozszyfrowania Pani wiadomości!
[19:17:33] Vildan: !Profesir
[19:17:36] Vildan: !Profesr
[19:17:37] Vildan: ... XD
[19:17:40] Vildan: !Profeor
[19:17:42]Vildan: NO NIE WIERZE XD
[19:17:46] Vildan: !Profesor
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Salem na Gorąco
Wielkie pranie w Salem
Wielkie pranie… Pewnie sobie myślicie, że wszyscy
wzięli swoje łaszki i wyprali w Perwollu. Nope. Chodzi
o pranie… tyłka Kamila! Nie wiedzieliśmy, że dyrektor
Cane jest taki brutalny! Wielki Młody Kejn sprał mu
dupsko w kącie sali. Wiemy to dzięki specjalnemu
obserwatorowi. Więc uważajcie na siebie!

Mniam, mniam
Chodzą słuchy, że prof. Wolfrose-Korfis
zwariowała! Ponoć ma wszystkie ściany w
dormitorium obklejone podobiznami Rudego
Kugucha. Dodatkowo jej ulubieniec ma własne
posłanie w królewskim zamku, które jest większe
niż łóżko zwykłego ucznia. Annabeth ostatnio
MUSIAŁA sprawdzić, co też takiego je jej
kocurek. W Wielkiej Sali otworzyła puszkę MagiŁiskasa i z wielkim skupieniem zaczęła ją jeść…
Nie chcemy być na miejscu jej męża i wąchać
powietrze, które z siebie wydalała.
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Salem na Gorąco
Ach te wiejskie ziemniaczki!
Ostatnio doszła do nas informacja, że Wiktor
Brown chce założyć farmę na błoniach razem z…
Kylie Nickolson! Pewnie ciekawi was skąd wezmą
zwierzęta… Tego niestety nie wiemy. Może
pobawią się w dobrą wróżkę i paru niegrzecznych
uczniów zamienią w osły lub krowy? Mamy tylko
nadzieję, że przez to w szkole nie będzie zapachu
łajna na korytarzach!

To by było tyle na dzisiaj. Zachęcamy do zaglądania w kolejnych
numerach, gdyż nigdy nie wiadomo, na kogo nadejdzie czas!

Siostry plotkary,
Noniś & incognito sis
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Barwy przydziału
Każdy z założycieli Hogwartu miał własną koncepcję nauczania. Najlepszym
tego wyrazem jest przydział do czterech domów dokonywany na podstawie
cech charakteru kandydata. Ponadto, twórcy wyrazili wyznawane przez
siebie idee poprzez wybór określonych barw reprezentujących ich
podopiecznych, a także zwierząt heraldycznych patronujących ich uczniom.
Jakie były pierwotnie ich zamysły oraz jak adekwatne są one do dzisiejszego
Hogwartu? W tej części odpowiem na to pytanie, na podstawie obranych
przez nich barw.

Uwodzicielski, podatny na pochwały Gryfon z problemami krążenia.
Taka ogólna wymowa kolorów domu Lwa. Czerwień to gorąca barwa,
jeden z trzech kolorów podstawowych. Sprawia wrażenie
natychmiastowości i przyciąga uwagę. Trudno się nie zgodzić, że to
typowo gryfońskie cechy. Czerwony reprezentuje miłość, nienawiść,
skłonność do rywalizacji i dynamizm. Mówi o dużej potrzebie aktywności
fizycznej i emocjonalnej. Z jednej strony ekstrawagancja, energia,
witalność i zamiłowanie do przygód, ale jak wszystko, ma też swój cień.
Do negatywu tej barwy zalicza się egoizm, agresję i zniszczenie, działanie
wyprzedzające logiczną analizę. Podobno czerwień jest również oznaką
niskiego ciśnienia i problemów z krążeniem. Strzeżcie się Gryfoni. Źródła
podają, że ponoć symbolizuje osoby uwodzicielskie – ja nie wiem; może
lepiej spytać któregoś Gryfona, pewnie szerzej się w temacie wypowie.
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Barwy przydziału

Depresyjny, miłujący romantycznie Ślizgon tęskniący za równowagą
wewnętrzną.
Oto, co uczniom domu Węża w duszach gra. Zieleń, zimna barwa
uzdrawiania, znamionuje naturę, odradzanie, spokój, wolność i harmonię.
Reprezentuje zwycięstwo i nieśmiertelność, więc idealnie podkreśla
ślizogńskie ambicje. Wiązana jest z nadzieją, płodnością (tylko nie
przesadzajcie w tym punkcie Wężyki), wierną przyjaźnią oraz stałością
uczuć. Zielony mówi także o ambicji, pomysłowości i nadziei.
Charakteryzuje wrażliwość, spostrzegawczość, intuicję. Chociaż
symbolizuje rozwiązywanie problemów, świadomość, wyciszenie i
pieniądze, negatywne aspekty wkradły się i tu. W cieniu zieleni kryją się:
zawiść, chaos, losowość i niestabilność. Podobno zielony to kolor rodzącej
się, obiecującej miłości, ale że wskazuje też na kłopoty emocjonalne, więc
poleca się go w ramach terapii osobom cierpiącym na depresję. Czy
wszyscy Ślizgoni to fataliści, nie wiem. Sądzę jednak, że krótka ankieta
szybko zrewidowałaby ich faktyczny stan psychiczny
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Barwy przydziału

Pewny siebie, lecz niepewny jutra Krukon o niskim ciśnieniu.
To, co się kontempluje w domu Orła. Błękit to barwa wierności, współczucia
i poczucia pewności siebie. Wskazuje na profesjonalizm, ale też fantazję.
Harmonijny, budzący zaufanie, czyli zgodny z opisem większości Krukonów,
to fakt. Reprezentuje mądrość i kreatywność, inteligencję praktyczną oraz
kontemplację. Jednak nawet w jego wspaniałości, władzy i twórczości
tkwią szepcące kolce potrzeby wielkości oraz przymusu wielkich dokonań.
Choć sama oryginalność i ambicja nie są niczym gorszącym, warto uważać,
by przypadkiem nie przejść na złą stronę mocy. Niezawodnie jest błękit, we
wszystkich swoich stu pięćdziesięciu odcieniach, kolorem kreatywności i
powolności. Mimo, iż pocieszeniem może być fakt, że jest kolorem
arystokracji, to znamionuje problemy ze zbyt niskim ciśnieniem. Czy mamy
w szkole pomocnych uczniów, którzy zatroszczą się o zdrowie Krukonów i
nie zapomną im go czasami podnieść?
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Barwy przydziału

Niebezpieczny, lękający się samotności Puchon z problemami żołądkowymi.
Utrapienia wśród Borsuków. Żółć to barwa radości i młodości. Naturalnie
kojarzona jest z tym, co jasne, ciepłe i szczęśliwe, ze śmiechem i zabawą. I Puchoni
nie są dalecy od bycia tak właśnie postrzeganymi. Kolor optymizmu, zrozumienia,
potrzeby kontaktu z innymi zaskakuje swoimi negatywami, tak do niego przy
pierwszej myśli niepasującymi. Cieniami żółci są zazdrość i zdrada; niektórzy
zarzucają temu męskiemu (nie mam pojęcia dlaczego; może ktoś podpowie?)
kolorowi nawet tchórzostwo, bezwstydność i upodobanie do fetyszy. Dobrze, że
ponadto, niesie z sobą pewność siebie oraz poprawia humor i poczucie własnej
wartości.Krążą słuchy, że symbolizuje problemy przewodu pokarmowego i lęk
przed samotnością, a zbytnia ekspozycja na żółć sprzyja szaleństwu i
zaburzeniom psychicznym. Lepiej zapobiegać czy leczyć? Przemalować pokój
wspólny na czarno czy przytulać osamotnione Ziemniaczki?
Zastanówcie się dobrze, bo decyzję zostawiam Wam. Czerwień, zieleń, błękit,
żółć – połowa barwnej hogwarciej palety za nami. W następnym wydaniu okaże
się, jak jest z pozostałą czwórką. Kto dożyje, zapraszam.

Yuzuki L. Uchiha
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Kylie: *Młoda czarownica powoli
wkroczyła do pomieszczenia i wygodnie
rozsiadła się na jednym z dwóch dużych
foteli znajdujących się w nim. Wyciągnęła
z torby notatnik i pióro po czym przeniosła
wzrok na zaproszoną osobę siedzącą w
fotelu naprzeciwko.* Witaj Gwen!
Ogromnie się cieszę, że zgodziłaś się na
udział
w
dzisiejszym
wywiadzie.
*Powiedziała i uśmiechnęła się szeroko.*
Gwen: *Widząc redaktorkę wchodzącą do
pomieszczenia pomachała jej wesoło i
odłożyła książkę, którą czytała podczas
czekania* Cześć, Kylie! Ja też się cieszę,
ogromnie dziękuję Ci za zaproszenie.
K: Nie ma za co! To ja dziękuję za
przyjście! Dobrze. Zatem zaczynajmy. Na
sam początek może przedstawisz się
naszym czytelnikom? Z pewnością
większość osób już Cię zna, jednak
przedstawienie nigdy nie zaszkodzi!
*Krukonka zaśmiała się.*

G: Nazywam się Gwendolyn Shepherd i
jestem Krukonką. *Uśmiechnęła się lekko i
przelotnie zerknęła na swój krawat w
barwach Ravenclawu, jakby upewniała się,
że dobrze powiedziała.*
K: Cudownie! Przejdźmy, więc do bardziej
skomplikowanych pytań *dziewczyna
zerknęła w notatnik, a po chwili
przemówiła.* Jesteś osobą dosyć dobrze
zaznajomioną z naszą szkołą! W końcu
jesteś tutaj nie od dziś. No właśnie… nie od
dziś, a od kiedy? Kiedy się tu pojawiłaś i jak
do tego doszło? Skąd w ogóle dowiedziałaś
się o istnieniu Salem?
G: *Zmarszczyła lekko brwi* Jestem tu
od... w sumie od początku pierwszego roku,
ale dzięki mojej niezwykłej pamięci
zapomniałam, że się tu zapisałam i na
lekcje chodziłam dopiero od końca
drugiego tygodnia. *Zaśmiała się cicho i
pokręciła głową.* O istnieniu Salem
dowiedziałam się z reklamy na Facebooku i
do tej pory dziękuję Merlinowi, że nie
trafiłam palcem w "x" i przekierowało mnie
na stronę Salem.
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
K: *Młoda redaktorka zanotowała z uwagą
słowa Gwen zastanawiając się co by się stało
gdyby wtedy ta trafiła w "x" i co zmieniłoby to
w Salem, a po chwili uniosła wzrok znad
notatnika. Rzuciła przelotne spojrzenie na
widok z oknem, które prawie całkowicie
przysłaniały kołyszące się delikatnie pod
wpływem wiatru zasłony. Jej myśli już powoli
zaczynały zajmować się spływającymi po
szybie kroplami deszczu jednak szybko
ocknęła się i przeczytała kolejne pytanie.*
Każdy kiedyś jest osobą nową i dopiero
rozpoczyna swoją przygodę. Jednym
zaaklimatyzowanie się przychodzi łatwiej,
innym trochę trudniej. Jak było w twoim
przypadku? Pamiętasz jakie odczucia
towarzyszyły Ci kiedy po raz pierwszy
przekroczyłaś progi Salem? Co poradziłabyś
osobom, które dopiero się tu pojawiły?
G: *Na wspomnienie o początkach skrzywiła
się lekko.* Zaklimatyzować się było mi raczej
trudno. Jestem osobą dość nieśmiałą i ciężko
mi jest odnaleźć się w dużej grupie
nieznanych mi osób. Nie wiedziałam kto jest
nauczycielem a kto uczniem, bałam się pisać
na czacie. Do tej pory pamiętam jaka byłam
przerażona, kiedy Nickolas le Fent spytał
mnie w Wielkiej Sali, czy jestem nowa...

*Zamilkła na chwilę i pozwoliła myślom
wrócić do tamtej chwili.* Ale po paru dniach
było dużo lepiej. Co poradziłabym nowym? Nie
bójcie się pisać. Bez rozmów nie nawiąże się
tu znajomości. Jeśli ktoś jest zbyt nieśmiały,
żeby zacząć konwersację, można śmiało
dorzucić swoje trzy grosze do rozmowy
ogólnej, nikt tu za to nie zjada! *Zaśmiała się
krótko i założyła nogę na nogę.*
K: Wszystko zależy od osoby, jednak nawet
jeśli początki są trudne to gdy już je
przezwyciężymy coraz bardziej odkrywamy
nową wspaniałą przygodę. *Zamyśliła się na
chwilę wpatrując się z uwagą w swój
notatnik, w którym kilka sekund wcześniej
zanotowała odpowiedź. Szybko przypomniała
sobie jednak, że jest w trakcie
przeprowadzania wywiadu, więc zaczęła dalej
mówić.* Dobrze, przejdźmy dalej. Salem jest
szkołą pełną różnych atrakcji, zabaw czy
wydarzeń. W trakcie roku szkolnego
organizowane są tu na przykład gargulki czy
też opowieści spod muchomora. Każdy z
uczniów na różne upodobania i inne z
wydarzeń mu się podobają. Które z nich
najbardziej Tobie przypadły do gustu?
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Moje paluszki też nie są raczej szybkie
G:
Och,
zdecydowanie
Gargulki!
dlatego również wolę spokojniejsze zabawy
*Wyprostowała się nagle i przesunęła na
*Dla odmiany zamachała palcami u nóg i
skraj kanapy. Na jej twarz wpłynął szeroki
ugryzła jedno z ciasteczek leżących w misce
uśmiech.* Uwielbiam te dni pełne adrenaliny i
na stoliku. *Śmiało! Częstuj się!* Powiedziała
stresu, kiedy nie wiadomo, kiedy nadleci
do Gwen wskazując dłonią na miskę i filiżankę
kolejny gargulek albo pytanie. I Wielka Sala
z herbatą stojącą zaraz obok.* Do tej pory
pełna pięknego, brązowego koloru! Jeśli ktoś
byłaś bardzo lojalna w stosunku do domu
jeszcze nie brał w Gargulkach udziału,
węża, świadczy o tym między innymi to, że
koniecznie musi spróbować! *Przy mówieniu
zostałaś mistrzem domu kończąc trzy moduły
mocno gestykulowała rękami i prawie
właśnie jako ślizgonka. Zawsze dbałaś o
zrzuciła ze stołu wazonik z kwiatami.*
potrzeby swojego domu zdobywając dla niego
Oprócz Gargulków bardzo lubię Wyścigi
punkty do rankingu, a przecież nawet byłaś
Skrzydlatych Koni i Kocioł Wiedźm. Zabawy
jego prefektem. Już w poprzednim roku
najbardziej zależne od szczęścia i przypadku.
postanowiłaś, jednak przenieść się do
*Posłała redaktorce niewinny uśmiech.*
Ravenclaw, skąd ten pomysł?
Oczywiście inne zabawy też lubię, ale dużo z
nich wymaga szybkich paluszków, a z moimi
G: *Chętnie sięgnęła po ciasteczko i zjadła je
tak dobrze nie jest. *Zamachała palcami u
ze smakiem.* Hmm, ciężkie pytanie. Zapisując
rąk i wyszczerzyła zęby.*
się do Ravenclawu działałam bardzo
impulsywnie i emocjonalnie. Sporo się u mnie
K: Tak, rozumiem twój wybór doskonale.
w tamtym czasie działo i mimo, że już od
Gargulki to jedna z lepszych zabaw
pewnego czasu chciałam się do tego domu
organizowanych tutaj. *Zatrzymała się na
zapisać, to do samego uzupełnienia
chwilę wiedząc, że coś nie może być lepsze
formularza nie byłam zdecydowana. To na
jeżeli nie ma czegoś gorszego. Nie chcąc
pewno nie była wina Slytherinu, bo to
rozmyślać nad sensem swoich własnych słów
wspaniały dom i są tam nie mniej wspaniali
uznała, że był to wyjątek od reguły.*
ludzie.
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Po prostu potrzebowałam czegoś innego,
jakiejś zmiany. I wyszło tak, że kierując się
myślami gdzieś tam błądzącymi w umyśle
wybrałam zmianę domu. Teraz mogę śmiało
powiedzieć, że była to dobra decyzja.
Poznałam lepiej wielu świetnych ludzi i na tę
chwilę zostanę tu na dłużej. Jak już zdobędę
mistrzem domu, to pewnie będę krążyć
między tymi dwoma domami jak Ann Snow.
*Oparła się wygodniej i tym razem sięgnęła
po herbatę.*
K: Każdy czasem potrzebuje jakichś zmian.
W końcu życie bez zmian byłoby po prostu
nudne, czyż nie ? *Dziewczyna zaśmiała się i
upiła łyk herbaty ze swojej filiżanki*
Ponieważ nie jesteś już tutaj osobą nową z
pewnością jesteś dość dobrze zaznajomiona
z przedmiotami nauczanymi tutaj. Który z
nich najbardziej przypadł Ci do gustu, a który
niekoniecznie leży w granicach Twoich
zainteresowań?
G: *Krukonka zmarszczyła lekko brwi,
zastanawiając się nad tym pytaniem.*
Oczywiście, jak pewnie wielu z Was się
domyśla, do moich ulubionych przedmiotów
należy Wróżbiarstwo. Oprócz tego naprawdę
lubię Astronomię i Zielarstwo. Co do tych mniej
lubianych, to wymieniłabym Transmutację,
Antyczne Runy i Historię Magii.

Co oczywiście nie oznacza, że są nudne
lub nieprzyjemne, po prostu lubię je
mniej niż inne, ale wciąż jestem nimi na
tyle zainteresowana, by chętnie na nie
chodzić. *Lekko się uśmiechnęła, mając
nadzieję, że jej szczera wypowiedź nie
sprawi, że w dziennikach lekcyjnych
pojawią się nowe Trolle.*
K: Doskonale rozumiem twój wybór.
Sama bardzo lubię przedmioty, które
wymieniłaś!
*Młoda
czarownica
założyła nogę na nogę jednocześnie
kończąc notować odpowiedź. Postawiła
wyraźną kropkę na końcu zdania i
uniosła wzrok, aby zadać kolejne
pytanie.*
Jak
już
wcześniej
wspomniałam zmiany często są
potrzebne. Czasami zdarza się jednak
też, że bez zmian i tak wszystko jest
już dobrze. Czy uważasz, że naszej
szkole jest potrzebna jakaś zmiana?
Gdybyś mogła to co byś zmieniła? A
może zostawiłabyś wszystko tak jak
jest? Jak wygląda to z perspektywy
osoby uczącej się tutaj już od jakiegoś
czasu?
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
G: Według mnie szkoła działa idealnie.
Zastanawiałam się nad tym przy każdym
czytanym wywiadzie w gazetce i jak do
tej pory nigdy nic nie przyszło mi do głowy.
K: Rozumiem, uważam dokładnie tak samo
*Krukonka uśmiechnęła się delikatnie i
ugryzła kolejne z ciasteczek.* Czy wiążesz
jakieś plany na przyszłość związane z
Salem? Zamierzasz zostać z nami w
przyszłych latach? Co chciałabyś jeszcze
tutaj osiągnąć ?
G: Zostanę tu na pewno jeszcze parę
ładnych lat i to nie szkolnych. Co prawda
już nie będę tak aktywna, ponieważ życie
wzywa, ale planuję zrobić staże z wielu
przedmiotów, jak nie ze wszystkich,
zostać
Gwardzistą
i
prefektem
Ravenclawu, w późniejszej przyszłości
chętnie
zostałabym
nauczycielem.
*Wyobraziła sobie siebie jako poważną
Panią Profesor i mało nie opluła się
herbatą.* Taaaak, chciałabym tu
spróbować dosłownie wszystkiego i
osiągnąć, co się da.

K: Liczę na to, że uda Ci się wykonać wszystkie
Twoje plany, *Dziewczyna uśmiechnęła się
szeroko i ponownie przeniosła wzrok na swój
notatnik.* Czy podczas swojej przygody ze
światem magii kiedykolwiek myślałaś na
rezygnacją? Jeśli tak to z jakiego powodu?
G: Możliwe że raz czy dwa pojawiła się taka myśl,
ale nie było to na tyle poważne i przemyślane, że
teraz żadnego przypadku nie mogę sobie
przypomnieć. Jeszcze będziecie mnie mieć długo
na głowie! *Chrupnęła ciasteczko z istnie
szatańską miną.*

K: Zatem cieszę się, że nas wtedy nie opuściłaś i
zostałaś tutaj, aż do teraz. A także mam nadzieję,
że "będziemy Cię mieć na głowie" jeszcze przez
długi czas *Zaśmiała się po czym upiła łyk herbaty
i po raz kolejny spojrzała na notatnik.* Niestety
nasza rozmowa zbliża się już ku końcowi.
Chciałabyś może kogoś pozdrowić?
G: Pewnie! Pozdrawiam wszystkie kochane
Kruczki i ich najlepszego opiekuna pod Słońcem!
*Wiedząc, że zbliża się koniec wywiadu, sięgnęła
jeszcze po dwa ciasteczka i szybko je schrupała.*
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Sucharki Kowalskiego
Raven mówi do Chaza klepiącego doniczki:
– Chaziku, nie pracuj tak bez przerwy! Odsapnij trochę.
Chaz:
– Przecież ja cały czas sapię!
-----------------------------------------------------------------------------------------W trakcie egzaminu z historii magii jeden ze Ślizgonów poprosił o
otwarcie okna. Profesor stwierdził:
- Okno można otworzyć, orłów tu nie ma, nie wyfruną.
Po egzaminie, gdy już wszyscy wychodzili, ten sam Ślizgon spytał:
- Ooo!? Pan profesor też drzwiami?
-----------------------------------------------------------------------------------------Cyzia się zamyśliła. Spodobało jej się to, więc zamyśliła się jeszcze
raz.
-----------------------------------------------------------------------------------------Spotyka łysy rudego. Rudy rechocze:- Co, bozia włosków nie dała?
Łysy odszczekuje:- Dawała rude, to nie wziąłem.
--------------------------------------------------------------------------------------------Rozmawia Nonna z Polly:
- O Gwen to nie można złego słowa powiedzieć!
- To porozmawiajmy o kimś innym...
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Sucharki Kowalskiego
--------------------------------------------------------------------------------------------- Czemu założyciele szkoły na tym pomniku tak dziwnie stoją?
- Sponsorowi pomnika zabrakło pieniędzy na konie.
----------------------------------------------------------------------------------------------Dziewczyna skarży się koleżance:
- Zostałam wczoraj strasznie oszukana.
- Co się stało?
- Chłopak zaprosił mnie wieczorem na gargulki.
- No i co ?
- Graliśmy do rana.
----------------------------------------------------------------------------------------------Rada Salem zebrała wszystkich nauczycieli.
- Mamy dwie nowiny. Dobrą i złą. Od której zacząć?
- Od dobrej.
- Jutro nie pracujemy.
- A zła?
- A wy pracujecie.
-------------------------------------------------------------------------------Idzie Wiktor pustym korytarzem w szkole i mówi pod nosem: "Gdzie sens? Gdzie
logika?"Zatrzymuje go dyrektor i pyta:
- Wiktor, czemu wciąż powtarzasz: "Gdzie sens? Gdzie logika?"
- No bo puściłem bąka w klasie, a profesor Cane kazała mi wyjść. I oni tam teraz
siedzą w tym smrodzie...

Nico & Nicko
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!

Rozwiązania wszystkich konkursów wysyłajcie na adres:
rozrywka.witchplease@gmail.com do 27.10 do północy.
Nie zapomnijcie przy tym podpisać się imieniem, nazwiskiem oraz domem!! Do dzieła!

Na początek leci zabawa na przećwiczenie Waszej pamięci, a także
wiedzy dotyczącej przedmiotów w Hogwarcie i nauczycieli zajmujących
się ich nauczaniem. Odnajdźcie pary składające się z nazwy przedmiotu i
nauczycieli, zróbcie screen ukończonego zadania i pędźcie robić kolejne!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Na pewno świetnie sobie poradziliście. Teraz czeka Was
sprawdzian z wiedzy o ekranizacjach Harry’ego Pottera a
także Fantastycznych Zwierząt. Dobierzcie obrazki w
pary, wysyłajcie nam screeny a punkcioszki szybko wlecą
na wasze konta!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)
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Rozrywka
Jeśli już dzielnie poradziliście sobie z dwoma pierwszymi
zadaniami, mamy dla was coś nowego - specjalną misję.
Wykonajcie rysunek (na kartce lub np. na
www.sketchtoy.com ) przedstawiający dowolnie przez
was wybrane magiczne stworzenie, przedmiot lub
postać z kanonu. Haczyk tkwi jednak w tym, iż wasz
rysunek powinien również nawiązywać do Halloween!
Dajcie się ponieść! Oprócz punktów w nagrodę
opublikujemy również Wasze prace w następnym
wydaniu naszej gazetki.

Życzymy kreatywności i dobrej zabawy,
Nico & Nicko
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Horoskop
Baran

Zachwycające drzewa ustrojone barwami jesieni
zachwycą cię do tego stopnia, że poślizgniesz się na
opadłych, mokrych liściach; kość ogonowa będzie boleć.

Lew

Tej jesieni będziesz się cieszyć dużym zainteresowaniem - na
szczególną popularność możesz liczyć u gołębi, które wezmą sobie
za cel upiększać twoje ubrania modnymi w tym sezonie kropkami.

Strzelec

Uważaj na głowę. Urazy od spadających na nią kasztanów i
żołędzi będą w tym miesiącu na porządku dziennym.

Byk

Zachwycające drzewa ustrojone barwami jesieni
zachwycą cię do tego stopnia, że poślizgniesz się na
opadłych, mokrych liściach; kość ogonowa będzie boleć.

Panna

Leczenie jesiennej chandry czekoladą nie skończy się dobrze.
Uważaj, bo krzesła, łóżka i fotele też mają swój ograniczonym
udźwig.

Koziorożec

Unikaj przesiadywania w fotelach i okrywania się kocami;
senna atmosfera przemijania tej jesieni przypomni ci o tym jak
bardzo jesteś już stary i jak niewiele ci już zostało.
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Horoskop
Rak

Zainwestuj w artykuły do czyszczenia i nie rozstawaj się
z nimi. Tej jesieni każda rzecz, która wypadnie ci z rąk
wyląduje w kałuży.

Skorpion

Jesienne wichry zaprowadzą chaos we wszystkich
twoich papierach, więc będziesz mieć okazję przekonać
się, co jest po drugiej stronie cienkiej granicy deadline'u.

Ryby

Jesienna chandra nie jest u ciebie mile widziana? Nie martw się,
niebawem odwiedzi cię wierna przyjaciółka depresja i zostanie z
tobą na dużo dłużej, niż złocista pora roku w kalendarzu.

Bliźnięta

Waga

Twoja gadatliwość wreszcie się na tobie zemści angina i zapalenie migdałów już biegną ci na
spotkanie.

Warto o tej porze roku wprowadzić barwy jesieni do swojego
życia. Ciepły ton bursztynowej whisky na pewno rozgrzeje ci serce.

Wodnik

W tym miesiącu wrócisz do źródeł; zacznij nosić
kalosze, bo każdy postawiony przez ciebie krok
skończy się z stopą w błocie bądź kałuży.
Yuzuki L. Uchiha
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