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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:

Wywody
czarodzieja Stanisława

Nie do końca wiesz co się
ostatnio działo? A może
wolisz soczyste ploteczki?
Zajrzyj tutaj:

Salem na gorąco
Przegląd Salem

Domy z innej strony
KFAA

Poradnik
Wywiady z Jiminem

Chcesz wiedzieć co Cię czeka?
A może wolisz zdobyć kilka
punktów? Obie opcje
odnajdziesz w tych artykułach:

Rozrywka
Kreatywne Kruczki
Horoskop
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Przegląd Salem
Witajcie kluseczki!

Kolejne tygodnie w Salem przemineły nam w ekspresowym tempie!
Lekcje, pączki, błyskotki, konkursy.. Wydawałoby się, że to nic
nadzwyczajnego. Ale jednak! Każdy dzień zbliża nas do zakończenia
roku. Lepiej zbierzcie się do kupy i zacznijcie zwalczać swoje Trolle.
Przecież każdy z nas chciałby widzieć piękne świadectwo, prawda?
W ubiegły weekend skończył się Turniej Historyczny.
Wszystkim zwycięzcom jak i uczestnikom serdecznie
gratulujemy. Podziwiamy Wasz zapał do grzebania
w starych jak sam Reny Boursier pergaminach.
Międzyszkolna Olimpiada z Transmutacji zaskoczyła niektórych
uczestników. Okazało się, że najtrudniejsze w niej było czytanie ze
zrozumieniem. Pies w kota, kot w psa - co za różnica? A no duża! I
to bardzo widoczna w puntach.
Jesteśmy dumni z wszystkich
uczestników - nawet z tych,
którzy zdobyli całe 0%!
Profesor Sloth, d z i ę k u j e m y!
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Przegląd Salem
Długo wyczekiwany mecz Quidditcha niestety sie odbył się. W
szczegóły wnikać nie będziemy - dobrze wiecie co się działo. A jeśli
nie, to szukajcie tak długo aż znajdziecie odpowiedzi!

Jednak nic straconego!
Dyrektor Brennan postanowiła dać wszystkim drugą szansę,
zatem jeśli nadal macie ochotę polatać na miotłach, szybko
zapiszcie się na kolejny termin - 07.04 o 20:00!
Formularz zgłoszeniowy możecie znaleźć tutaj - klik!

Zachowajcie energię na kolejny tydzień. Na sobotę (06.04)
zaplanowane zostało plądrowanie... znaczy wycieczka do Waszego
ulubionego Hogsmeade! To nie jedyna atrakcja która na Was
czeka. Ale przecież nie można zdradzać niespodzianek, czyż nie?
Wyczekujcie newsów na stronie.

Niech uśmiech będzie z Wami!
Raven Cane
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Domy z innej strony
vol.2

Cześć! To znowu my, przychodzimy z kolejnym wydaniem znanego już Wam dobrze
artykułu, a mianowicie „Domy z innej strony”. Poprzednio zajmowaliśmy się domem
Lwa lub, jak kto woli, Schaba, a dzisiaj przyszedł czas na dobrze nam znane Ziem...
znaczy się Borsuki (choć Ziemniaki też, ale więcej na ten temat dowiecie się w
dalszej części artykułu). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem!

Hufflepuff, jak reszta domów, musiał zostać przez kogoś założony! Ale przez kogo…
Hm… Oczywiście, że przez Helgę Hufflepuff, a kogo by innego. Kim ona była jednak?
Ile o niej wiemy? Niestety nie tak dużo jakbyśmy chcieli. Heldzia była czarownicą
czystej krwi i jak nam wiadomo, bardzo przyjaźniła się z założycielką domu
Ravenclaw, a mianowicie z Roweną. Ogłosiła ona wszem i wobec swoim przyjaciołom,
że do domu, jaki założy, przyjmie każdego bez wyjątku, drzwi
zawsze będą dla wszystkich otwarte. Można by rzec, że była taką
dobroduszną babunią, nie tylko za tę cechę, ale także za to, iż była
mistrzynią w zaklęciach gastronomicznych!
No kto z Was nie chciałby takiej babci? Nawet, gdy jej już z nami nie ma, jej
wyśmienitych dań można spróbować w hogwardzkiej kuchni, a to dlatego, że
zachowały się jej przepisy! Jest jeszcze pewien sekret, ale ćśś, niech ona lepiej, nawet
po śmierci się o tym nie dowie. A mianowicie... stanowiła ona wielką konkurencję dla
samych skrzatów domowych. Nie wiadomo, może w podziemiach Hogwartu
odbywały się jakieś nielegalne zawody w gotowaniu? Kto to wie? Możliwym jest
także, że jej patronusem był borsuk, co mogło być nawiązaniem do stworzenia herbu.
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Domy z innej strony
vol.2

Oprócz założyciela, każdy dom ma ducha. Puchoni nie
są w tym gorsi, o nie, nie! Oni także go posiadają, a jest
nim Gruby Mnich, który jest bardzo łagodnym i miłym
duszkiem. Przez swoje usposobienie często wybaczał
pewnemu złośliwemu poltergeistowi, który był zwany
Irytkiem. Zapewne interesuje Was jak on zginął. Było
to więc tak... Za życia należał do zakonu żebraczego,
możliwe (wnioskując po jego ubiorze), że był to zakon
dominikanów, franciszkanów lub karmelitów.
Wracając…
Pewnego dnia został oskarżony przez duchownych o
zdolności uleczania chorych za pomocą zwykłego…
patyka, którym szturchał chłopców. Kolejną dziwną
sprawą, jaką zaobserwowano poprzez nieostrożność
Grubego Mnicha, było wyciągnięcie królików z kielicha,
który był przeznaczony do użytkowania podczas mszy.
W wyniku tych oskarżeń został zamordowany,
jednakże nie wiadomo w jaki sposób, choć to chyba
dobrze, że ta informacja nie jest nam wiadoma…

Po tym wszystkim duch-rezydent Hufflepuffu zaczął nienawidzić duchownych,
ponieważ za życia nigdy nie został podniesiony do rangi kardynała, mimo, iż się o
nią starał. Omówiliśmy ducha jak i założycielkę, przyszedł więc czas na symbole
tego domu!
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Domy z innej strony
vol.2

W kanonicznym świecie wykreowanym przez J. K. Rowling najbardziej
charakterystycznym przedmiotem, który kojarzył się z domem, który swoją
nazwę zawdzięcza jednej z założycielek Hogwartu był puchar Helgi Hufflepuff.
Ta złota czarka z wygrawerowanym borsukiem została wytworzona na przełomie
IX/X wieku i przechodziła z rąk do rąk aż do pamiętnego roku 1998, gdy została
zniszczona. Jak wyglądała jej podróż? To jest całkiem interesujące pytanie, na
które nie znamy dokładnie odpowiedzi. Wiemy, jakie były losy pucharu u schyłku
jego istnienia. Dowiadujemy się o niej, gdy była w posiadaniu Chefsiby Smith,
potomkini założycielki Hogwartu.
Nie wiadomo, przez jak długi okres przedmiot znajdował się
pod jej pieczą, ale pewne jest jedno - jego kolejnym
właścicielem był nikczemny czarnoksiężnik, Tom Marvolo
Riddle, znany także jako Lord Voldemort. Ze zwyczajnego
naczynia stołowego czarka stała się horkruksem, który
następnie trafił pod opiekę Bellatriks i Rudolfa Lestrange.
Małżeństwo miało za zadanie ukryć przedmiot w bezpiecznym
miejscu, jednak bezpieczeństwo to pojęcie względne,
jeśli w grę wchodzi krucjata Harry’ego Pottera
i jego przyjaciół. Nastolatkowie odnaleźli
puchar i wykradli go ze skarbca w Banku
Gringotta, by następnie go zniszczyć za
pomocą kła ze szkieletu bazyliszka
spoczywającego w Komnacie Tajemnic.
Podróż artefaktu należącego do Helgi
Hufflepuff z pewnością była nieco burzliwa i
wyboista, ale z pewnością odegrała ważną rolę
w życiu wielu czarodziejów.
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Domy z innej strony
vol.2

Skoro w serii Harry’ego Pottera symbolem Hufflepuff był borsuk, to dlaczego w
Salem jest inaczej? Jak do tego doszło? Otóż, zapytaliśmy się aktualnej opiekunki
domu, która sprawuje tę posesję od dawien dawna, w jaki sposób i od kiedy
symbolem domu stał się… Ziemniak!
Powiedziała, że to było jeszcze za czasów
istnienia pewnej, innej szkoły, ale jakiej to
dokładnie nie powiedziała. Ciekawe czemu,
wszyscy wiedzą, że w naszych serduszkach
istnieje tylko Salem. Jednak powracając do
tematu. Symbol ten pojawił się zaraz po tym jak
Manon Modine objęła opiekę nad domem, bardzo
podejrzane.
Może tak naprawdę od zawsze skrycie marzyła
by przerobić puchonów na pyszne ziemniaczki i
po to ich w takowe pozmieniała z nazwy.
Popytałyśmy głębiej i nazwała się wzięła z mema,
którego ktoś odnalazł w pewnych zakamarkach
magicznej sieci internetowej. Od tamtej
pamiętnej chwili każdy stary, jak i nowy Puchon
staje się radosnym ziemniaczkiem. Zaś
opiekunka Hufflepuffu jest z tego bardzo dumna,
ponieważ, jak to powiedziała, ona w końcu do
tego doprowadziła.

Aya & Lily & Ella & Annabeth
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Kreatywne Kruczki
Witajcie kochani Salemowicze!
Witajcie w naszym drugim artykule! Dzisiaj, tak jak poprzednio, na końcu
artykułu znajdziecie niespodziankę, a więc polecam zostać do końca!
Jako, iż zbliża się Wielkanoc, to postanowiliśmy przygotowaliśmy dla Was
kolejne tematyczne DIY. Jednak dzisiejszy pomysł nadaje się nie tylko na
czas wielkanocny, ale również i na cały rok! Pewnie zastanawiacie się co to
takiego? Więc już Wam mówimy! Dziś przygotowaliśmy dla Was krótki i
prosty poradnik jak samodzielnie w domu wykonać jajo smoka. Życzymy
miłego czytania oraz przygotowywania tego cudeńka!

Materiały potrzebne Wam do stworzenia
tego ślicznego jajka:

→ styropianowe jajo (dowolnej wielkości)
→ cekiny
→ szpilki (bardzo dużo szpilek…), ważne, aby miały one niewielkie główki oraz
by były cienkie.
→ opcjonalnie jakieś dodatki (według własnego uznania)
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Kreatywne Kruczki
Oto przykładowe wykonanie wraz z podpisami, krok po kroku:
Pierwszym krokiem, jaki uczynimy, to oczywiście przygotujemy sobie nasze
podstawowe materiały. Na samym początku, zaczynamy przypinać cekiny
od samej góry, tak, aby część każdego cekina nachodziła na kolejny.
Początkowo jedziemy z tym od samej góry, tak jak wspomnieliśmy, na
około jedną linią. Kolejno przechodzimy coraz niżej, zachowując zasadę, o
której napisaliśmy wyżej.
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Kreatywne Kruczki
W kroku 2 oraz 3, cały czas zachowujemy wcześniej podaną
zasadę i zjeżdżamy coraz niżej i niżej.
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Kreatywne Kruczki
I tak też prezentuje się efekt końcowy! Nie sądzicie, że jest oszałamiający? Takim
jajem można ozdobić swój parapet lub półkę. Doda ono charakteru całemu
pomieszczeniu.

Tak, więc tak przedstawia się nasz poradnik, mamy nadzieję, że wam się on przyda! A
teraz obiecana niespodzianka: dziś przygotowaliśmy dla was kolejny konkurs!
Przypominamy, że poprzedni wysyłać możecie do 6 kwietnia, a w dzisiejszym
konkursie będziecie mogli wykazać się swoją kreatywnością!
Waszym zadaniem jest wymyślenie własnej rasy smoka i wykonanie jego jaja w
postaci rysunku lub na podstawie naszego poradnika. Oczywiście wasze jajo nie może
wyglądać jak nasza propozycja, ponieważ macie pokazać nam swoją kreatywność!
Dodatkowo jeśli chcecie możecie narysować też tego smoka lub opisać jego wygląd!
Zdjęcia waszych prac wraz z nazwą wymyślonej przez was rasy (obowiązkowo)
możecie wysyłać do 13 kwietnia na mail: kreatywne.kruczki.diy@onet.pl
~Kreatywni Redaktorzy
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Wywiad z Jiminem
Jimin: Witam w kolejnym numerze
Moje pierwsze wrażenie? Niby nie było to
artykułu o nazwie "Wywiady z Jiminem". aż tak dawno, a jednak muszę się trochę
W tej serii pod lupę bierzemy osoby, które cofnąć myślami w przeszłość, żeby sobie
są świeżakami w Świecie Magii. Naszym to przypomnieć. Ogólnie to pamiętam, że
kolejnym gościem jest... Kolejna Krukonka! bałam się trochę, że nie uda mi się
Jak ma na imię? Zaraz się przekonacie! zaklimatyzować, jednak szybko okazało
Ujawnisz się nam?
się, że moje obawy były zbędne. Już w
dniu rozpoczęcia roku szkolnego mogłam
Kylie Nickolson: Pewnie! Hejka
zorientować się, że ludzie tutaj są bardzo
wszystkim, nazywam się Kylie, a
mili i wszyscy ciepło mnie przyjęli.
dokładniej Kylie Nickolson. Pojawiałam się Najlepszy kontakt złapałam jednak z
już jakiś czas temu na chacie, więc myślę, uczniami mojego domu oraz Ayą, która
że niektórzy mogą mnie już kojarzyć!
jest puchonką, ponieważ to z nimi
spędzałam najwięcej czasu. Co do tego jak
J.: Choć do lata jeszcze daleko, witam Cię czuję się w szkole, to co tu dużo mówić...
gorąco w Salem. Już minęło sporo czasu Po prostu czuję się tu dobrze i czuję, że
od rozpoczęcia roku szkolnego, więc jakie odnalazłam tu w pewien sposób swoje
było Twoje pierwsze wrażenie będąc w miejsce. Odpowiadając na twoje
Salem? Jak się czujesz w szkole i czy
ostatnie pytanie - nie, nie mam nikogo na
masz już może kogoś na oku?
oku i wszystkich stąd uważam po prostu
za przyjaciół! *Dziewczyna odpowiedziała
K.N: *Dziewczyna wyprostowała się na z uśmiechem.*
swoim miejscu i skupiła na słowach osoby
prowadzącej wywiad. Po chwili można J: A więc, wolni chłopcy, bierzcie póki
było dostrzec, że zaczęła się nad czymś możecie! Przejdźmy już głębiej w
głęboko zastanawiać.* Hmm...
tematy szkoły.
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Wywiad z Jiminem
J.: Który nauczyciel i który przedmiot
szkolny jest twoim ulubionym, a który
mniej i zdradź naszym ciekawskim
czytenikom dlaczego!
K.N: Oh, trudne pytanie. *Dziewczyna
westchnęła.* Myślę, że nie ma
przedmiotu, którego bym nie lubiła.
Wszystkie są na swój sposób ciekawe i
fajne. Decyzja jest też dla mnie ciężka,
ponieważ na niektóre przedmioty nie
mogę uczęszczać i z tego powodu
czytam jedynie logi. Mimo wszystko
moim ulubionym przedmiotem jest
chyba astronomia. Pomimo, że dla
niektórych rozpoznawanie
gwiazdozbiorów może być lekko
męczące, to jednak lubię to. Od zawsze
interesowały mnie takie tematy i myślę,
że to jest głównym powodem.
Natomiast co do przedmiotu, którego
nie lubię, to tak jak pisałam - nie ma
takowego, ponieważ każdy przedmiot
jest na swój sposób ciekawy.

J.: Okej, nauczycieli i zajęcia mamy na
szczęście za nami, więc przejdźmy do
luźniejszego tematu. Co sądzisz o
uczniach z Salem? Są fajni, czy może
całkiem na odwrót? Może ktoś już Ci
podpadł? Oczywiście wszystko może
pozostać w sekrecie!
K.N: W żadnym wypadku, nikt mi nie
podpadł! Każdego bardzo lubię i
uważam, że uczniowie tutaj są
naprawdę bardzo mili i fajni! Pamiętam
moją pierwszą styczność z uczniami tej
szkoły. Było to zaraz po rozpoczęciu
roku szkolnego i, jak można się
spodziewać, poznałam wtedy pewnych
krukonów w dormitorium. Nie
pamiętam teraz wszystkiego dokładnie,
ponieważ minęło już od tego troszkę
czasu, ale pierwszymi osobami, z
którymi miałam styczność i do tej pory
mam z nimi najlepszy kontakt byli:
Nicolas Cane, Aya Vermilion, Annabeth
Snow i Raven Lestrange.
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Wywiad z Jiminem
J.: Życzę Ci powodzenia w zdobywaniu
dalszych znajomości! Okej, lećmy
dalej! Co lubisz najbardziej w Salem?
Konkursy, styl prowadzenia lekcji, radę
szkoły, czy może Galeony?! Co jako
pierwsze wpadło Ci tutaj w oko?
K.N: Jako pierwsze w oko wpadł mi
Ranking Dragotów, ponieważ nigdzie
wcześniej się jeszcze z czymś takim
nie spotkałam, ale najbardziej w Salem
lubię konkursy, ponieważ możemy
dzięki nim rozwijać swoją wiedzę i to,
że panuje tu miła atmosfera. Można
tutaj śmiało popisać z ludźmi na różne
tematy, niekoniecznie zawsze te
pozytywne, a oni i tak cię zawsze
wysłuchają i pomogą ci jak tylko
potrafią. Nikt tutaj nikogo nie
wyśmiewa bez względu na to, jak
bardzo głupiego ktoś by coś zrobił i
myślę, że właśnie to mi się tutaj bardzo
podoba.

J: A ja myślę, że po tak długich
wypowiedziach należy się trochę
przerwy, więc przejdźmy do serii
szybkich pytań związanych z
kanonem HP i nie tylko! Gotowa?
K.N: Tak!
J: Ulubiona postać w serii HP
i/lub Fantastycznych Zwierząt?
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Wywiad z Jiminem
K.N: Ojejku, co do postaci z HP pozwolę
sobie na wymienienie aż sześciu postaci,
ponieważ nie potrafię się zdecydować i
jest to Remus Lupin, Severus Snape, Fred
Weasley, George Weasley, Minerwa
McGonagall i co może wiele osób
zszokować - Bellatrix Lestrange,
natomiast co do Fantastycznych
Zwierząt, to Newt Scamander, Quennie
Goldstein i Tina Goldstein.

J: Jaki byłby Twój Patronus?
K.N: Mój Patronus to wilk! Podobnie jak
forma animagiczna! Bardzo lubię to
zwierzę i myślę, że w pewnym sensie
pasuje ono do mojego charakteru.
J: Ostatnie pytanie wieczoru - czy
chciałabyś kogoś pozdrowić?

K.N: Tak! Pozdrawiam moje ukochane
J: Ulubione zaklęcie?
kruczki - Raven Lestrange, Annabeth
Snow, Nicolasa Cane oraz moją
K.N: Wingardium Leviosa i Expecto
ukochaną Puchonkę Ayę Vermilion i
Patronum, a najbardziej przydatne moim wszystkich czytelników! Buziaki!
zdaniem to Accio.
J: Pozdrawiamy gorąco! Bardzo
J: Ulubiona część HP?
dziękuję Ci za wywiad, było mi bardzo
miło go przeprowadzić z Tobą!
K.N: Czara Ognia i Insygnia Śmierci.
Powodzenia w przetrwaniu na lekcjach,
zdobywaniu tysiąca punktów i ton
Dragotów!
A my, drodzy czytelnicy, spotykamy się już w kolejnym wydaniu z kolejną osobą!
Jeśli jesteś nową osobą, chciałbyś tonąć w chwale i chciałbyś, aby wywiad został
przeprowadzony właśnie z Tobą, złap mnie na czacie i zgłoś się!

Wywiad przeprowadził Jimin Salvatore, niech magia będzie z wami!
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Salem na Gorąco
Kochani Salemowicze!

Witajcie w kolejnym wydaniu ploteczek! Pamiętajcie jedno - jeśli piszecie bzdury sądząc,
że coś z tego złożymy - nie liczcie na pojawienie się w tej wspaniałej serii artykułów!
Zapraszamy do czytania!

Sadyzm metodą nauczania

Każdy nauczyciel ma własny sposób, w jaki naucza
uczniów. Niektóre metody wydają się niesamowite,
inne kontrowersyjne, zaś jeszcze inne zdają się być
nawet lekko sadystyczne… Czyżby niektórzy
nauczyciele uważali, że najlepszym sposobem na
szacunek uczniów jest wzbudzenie wśród nich strachu.
Słyszeliśmy już o wyrzucaniu przez okno, zakopywaniu na cmentarzu i tym podobne.
Nauczyciel Wróżbiarstwa, Nickolas le Fent, poszedł o krok dalej. Uznał, że zarąbie
uczniów w Atlantydzie! A najpierw mieli się grzebać w błocie. Zaczynamy się obawiać
o metody nauczania naszych nauczycieli (oprócz, rzecz jasna, nauczycielki run, hihi).

Nowa metoda chirurgii plastycznej

Ostatnio w Wielkiej Sali zjawił się szanowny dyrektor Riley
z workiem na głowie. Uczniowie zaniepokoili się tą sprawą
(w przeciwieństwie do nauczycieli). Okazało się, że
wspaniały Chazior wynalazł nowy sposób na upiększenie
swojej twarzy! Naszym skromnym zdaniem, nie
potrzebował takiej pielęgnacji, gdyż ładnemu we
wszystkim ładnie! <3
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Salem na Gorąco
Krwiożercze bestie
Pewnie zastanawialiście się, dlaczego w naszej
szkole jest tak mało Gryfonów. Odpowiedź jest
tylko jedna. Jedna, ekhem, odważna uczennica z
domu Godryka (wcalenieSophie) sprowadziła do
dormitorium… prawdziwego lwa!
Chyba stwierdziła, że skoro mają tego zwierzaka w herbie domu, to nie zrobi im nic
złego. Nic bardziej mylnego! Mamy nadzieję, że Zbigniew -bo tak się wabi ten lewnie wyjdzie z zamknięcia i nie zacznie zjadać innych uczniów!

Runy na nas dziś czekają,
Do Ivara już wzdychają…

Na ostatnich zajęciach z Antycznych Run, uczniowie
udali się na wyprawę. Oprowadzał ich wspaniały gość Ivar. Już od pierwszych chwil zawładnął on umysłem
młodych dziewczyn (chłopaków może też) i sprawił,
że każda wzdychała na jego myśl. Wystarczyło jedno
słowo wypowiedziane z jego ust, aby zemdleć z
rozkoszy. Ja tam nie wiem, co ludzie w nim widzieli…
Najważniejsza przecież była lekcja i historia o… o…
sama już nie wiem, o czym to było… Ale nie
wzdychałam do tego super fajnego i przystojnego
chłopa!

Siostry plotkary,
Noniś i Ellenka <3
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Salem na Gorąco
Logika
Z logiką niektórych bywa różnie… Myślę, że każdy
wie, o co mi chodzi. Jakiś czas temu mogliśmy być
świadkami śmiałego stwierdzenia, że cytryna jest
kwaśna, ale za to nie jest kwasowa. Nie wiemy
dokładnie, o co chodzi autorowi tych wiadomości,
ale polecamy zapoznanie się z podręcznikiem do
chemii. Altmedowe strony nie zawsze (jeśli w
ogóle kiedykolwiek) powiedzą Wam prawdę!!!

To by było na koniec! Mamy nadzieję, że wam się podobało. Reklamacji nie
przyjmujemy! Pamiętajcie, jeśli macie jakieś super ekstra njusy,
zapraszamy do podsyłania ich na priv do Wynonny lub Ellen!

Lovki, całuski, tulaski.
Siostry plotkary,
Noniś i Ellenka <3
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Poradnik dobrego ucznia,
czyli jak łatwo stać się pupilkiem nauczyciela.

Dobre kontakty z nauczycielem to w gruncie rzeczy połowa sukcesu w walce o
najlepsze oceny. Przez cały rok szkolny niektórzy stają na głowie byleby
wpasować się w pewien system zachowania, który odpowiada nauczycielom i
który może zagwarantować “pewne ulgi”. O, tak. Nie oszukujmy się. Każdy
profesor jest człowiekiem i nawet najszlachetniejsi czasem patrzą przez
pryzmat zachowania na ocenianie. Będąc nauczycielem już blisko 14 lat
poznałem bardzo wiele różnych zachowań uczniów, i sam wiem które z nich
najbardziej do mnie przemawiają. W tym poradniku postaram się zwrócić wam
uwagę na kilka charakterystycznych “postaw” uczniów oraz powiem czym
według mnie powinien kierować się uczeń aby zyskać sympatię nauczyciela.

GADUŁA

Największą zmorą zajęć jest według mnie gaduła, czyli uczeń który
za każdym razem musi wszystko komentować, do tego robi to z
innymi gadułami. Uczniowie mają pytania?
Głównie gaduły i to głównie o rzeczy, o których była już mowa lub są dostępne na
stronie. Osobiście bardzo nie lubię kiedy w połowie mojej wypowiedzi ktoś gada
nie na temat, potrafi to wybić nauczyciela całkowicie z tematu o którym mówi.

KUJON

Czasem na zajęciach pojawi się uczeń, który wie dużo na temat
przeprowadzanych zajęć, z pozoru. Czemu jest to problem? Bo w pewnym
momencie nauczyciel przestaje prowadzić zajęcia, a robi to właśnie kujon, który
wyprzedza wypowiedź nauczyciela.
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Poradnik dobrego ucznia,
czyli jak łatwo stać się pupilkiem nauczyciela.

Może niektórzy nauczyciele lubią jak ktoś za nich robi to co do
nich należy, ale jeśli na sali mamy dużo uczniów, szczególnie
nowych to podstawowe informacje powinny być przekazywane
przez nauczyciela, a nie innego ucznia. Bo w takim razie po co
byłby ten nauczyciel?

GWIAZDA

Czasem na zajęcia przychodzą uczniowie, których głównym
celem nie jest zdobycie punktów czy dobrej oceny, a zwrócenie
na siebie uwagi innych. Takich przypadków jest niewiele bo
zwykle nauczyciele nie pozwalają na “występy gwiazd” na swoich
zajęciach, ale jeśli już się pojawią możecie być pewni że ich
występ zirytuje nie tylko nauczyciela, ale też was.

NIEŚMIAŁEK

Istnieją uczniowie, których na zajęciach zobaczysz tylko dwa
razy - jak wchodzą do sali i z niej wychodzą. Wolę takich uczniów
traktować jako nieśmiałych niż takich, którzy pojawiają się na
zajęciach w celu zaliczenia obecności.
Ten typ nie jest jakoś specjalnie zły, jednak kiedy robimy lekcje w niewielkim
gronie, a tych uczniów jest powiedzmy czworo, nauczyciel chciałby aby
“nieśmiałkowie” też brali udział w zajęciach. Bo nie prowadzimy lekcji tylko dla
siebie, ale też dla uczniów.
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Poradnik dobrego ucznia,
czyli jak łatwo stać się pupilkiem nauczyciela.

Wcześniej wymienione typy to tylko przykłady najbardziej
charakterystycznych zachowań. Nie macie się jednak czym martwić, jeśli nie
jesteście żadnym z nich, tak właściwie... to nawet powinniście się cieszyć. To
dobry znak. W końcu chciałbym powiedzieć o kilku zasadach jakimi powinien
kierować się według mnie dobry uczeń:

1) Słuchajcie nauczyciela, nawet jeśli nie macie czasu być aktywnymi
na zajęciach, zwracajcie uwagę na to o czym nauczyciel mówi.

Jako nauczyciele niektóre tematy przerabiamy już któryś raz, powtarzamy
materiały, tłumaczymy przebieg zadań domowych. Powtarzanie tego samego
jeszcze raz na tych samych zajęciach potrafi być męczące, nauczyciele
zwykle nie dają po sobie tego poznać, ale uwierzcie mi - lepiej słuchać.

2) Zadawanie pytań dotyczących tematu zajęć świadczy o tym, że w
jakiś sposób temat was intryguje. A skoro temat was intryguję to
nauczyciel czuję, że w odpowiedni sposób wykonał swoje zadanie.

Nauczyciele lubią wiedzieć, że dają radę, że są doceniani i ich przedmiot cieszy
się zainteresowaniem, a przynajmniej pozornym zainteresowaniem.

3) Zbyt dużo pytań to też przesada.

Z pytaniami nie można przesadzać. Jeśli pytacie czy możecie iść do łazienki
albo czy zrobić sobie herbatę, to wiedzcie… że możecie. Nikt wam nie udowodni
tego, że przez 3 minuty nie byliście przed kompem. Możecie więc zachowywać
się swobodnie i o takie rzeczy nie pytajcie.
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Poradnik dobrego ucznia,
czyli jak łatwo stać się pupilkiem nauczyciela.

4) Bycie lizusem jest męczące.

Lizus musi naprawdę mocno się starać i bycie nim jest z pewnością nie lada
wyzwaniem. Takie zachowanie jest jednak męczące również dla nauczyciela.
Ja osobiście czuję się niekomfortowo w przypadku niektórych wypowiedzi
takich osób, bo jak mam zareagować? Podziękować? Zignorować? To trudne
jeśli sam nie chcesz kogoś urazić.

5) Jeśli zauważyliście błąd i chcecie poprawić nauczyciela to nie róbcie
tego publicznie, przed wszystkimi zgromadzonymi w sali osobami.

Dlaczego? Takie poprawianie nawet jeśli teoretycznie właściwie, praktycznie
obniża morale nauczyciela przed innymi uczniami. A nauczyciele tego nie lubią,
lepiej to zrobić w prywatnej rozmowie lub po zajęciach - uwierzcie mi,
nauczyciele będą wam wdzięczni, że zrobiliście to po zajęciach, a nie w trakcie.
Jeśli jednak chcecie poczuć się lepiej albo urazić profesora, wtedy jak
najbardziej wytykajcie błędy w trakcie lekcji.

6) Nie piszcie prywatnych wiadomości do nauczyciela w trakcie zajęć.

Jeśli nie zauważyliście to nauczyciele zwykle nie prowadzą zajęć
indywidualnych, mają w sali kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, których muszą
pilnować, a do tego wszystkiego muszą jeszcze przekazać temat. Zadawanie
pytań na priv ani wam nie pomaga, ani nie sprawia że nauczyciel was bardziej
polubi, wręcz przeciwnie.
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Poradnik dobrego ucznia,
czyli jak łatwo stać się pupilkiem nauczyciela.

7) Nie przeszkadzajcie i nie żartujcie, nawet jeśli wydaje wam się, że
nauczyciel tego nie zauważy.

Zasada jest bardzo prosta. Idąc na lekcje zakładajcie, że nauczyciel jest na tyle
inteligentny i spostrzegawczy, że zauważa i rozumie wszystko co mówicie. W
rzeczywistości może tak nie być, ale to założenie pozwoli wam uniknąć
nieprzyjemnych sytuacji, w których wydaje wam się że ukryliście sprytnie żart
w swojej wypowiedzi, a nauczyciel to wyłapał. Jakimś cudem, ale zawsze. I no
cóż, na pewno nie zyskacie jego sympatii.

Zasady, które opisałem wyżej mogą wam
pomóc w kontakcie z nauczycielem,
pamiętajcie jednak że każdy jest inny i może
niektóre sytuacje traktować inaczej.
Niemniej poradnik ten może pozwolić wam
zyskać przychylność nauczyciela w ocenie
waszych prac czy wystawieniu oceny
końcowej. Najważniejsze jest aby pokazać
nauczycielowi, że go słuchacie. Wiem, że
czasem jest to trudne, ale to pomaga,
uwierzcie.
R.B.
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Kącik Filozoficznych Anonimowych Alkoholików
Filozofowie - amatorzy postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami z
kolejnego spotkania. Tym razem tematem była fałszywa relacja.
ODYLIA: Pisałem o debacie na temat
dlaczego niektórzy wolą być fałszywie
mili, zamiast otwarcie rozmawiać o
tym co jest nie tak. Bo niby nie chcą
ranić, a wiedzą, że na dłuższą metę
bycie fałszywym rani bardziej.

ODYLIA: Może też, ale często
zwłaszcza w bliższych relacjach,
przyłapani na kłamstwach właśnie
taką mają wymówkę. Że nie chcieli
ranić.

REŻYSER: Ja tam jestem za
ODETTA: Rozumiem, że ma to związek szczerością i staram się być szczerym
z Twoim dzisiejszym nastrojem?
człowiekiem, jeśli ktoś o nią prosi z
mojej strony, to proszę bardzo, mogę
ODYLIA: Nie, akurat nie, ale od
zawsze powiedzieć prawdę. Nie lubię
dłuższego czasu mnie to zastanawia.
za bardzo kłamstwa lub też… kwa…
fałszywości, powiedzmy, że ktoś pyta
ODETTA: To chyba nie ma związku z się: 'Jak ci minął dzień?', a to go w ogóle
chęcią nie-ranienia, tylko z
nie interesuje. A kiedy dowiadujesz się,
podtrzymywaniem pewnej opinii na
że cię okłamywali, to jesteś jeszcze
swój temat. Ludzie chcą być
bardziej zraniony niż jakby powiedzieli
postrzegani pozytywnie, bycie miłym i prawdę. Kłamstwo często bardziej boli
maskowanie swoich opinii jest jednym z niż prawda.
mechanizmów.
ROTBART: Jednak zawsze warto
znać prawdę, może zaboli, ale będzie
czas na to by się z nią pogodzić i ból
złagodnieje.
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MISTRZ CEREMONII: Niestety ludzie w
dzisiejszych czasach bardzo często
okłamują. Z doświadczenia wiem, że boli
to potem bardziej niż gdy od razu się wie
co się dzieje. Takie pozorne bycie miłym
służy zazwyczaj temu, żeby każdy brał tą
osobę za przyjazna i tak dalej pomimo, że
tak naprawdę jest ona fałszywa.
REŻYSER: Zgadzam się!

Wchodzisz do sali i wszyscy się z Tobą
witają, są mega przyjaźni, a gdy nie ma
Cię w pewien dzień dowiadujesz się na
drugi, że byłeś obgadywany, że jesteś taki
i owaki. Dlatego o wiele bardziej wolę
przebywanie w samotności, niż z drugim
człowiekiem. Nie zbłaźnię się i nie będę
później obiektem kpin oraz żartów.
Naprawdę, ostatnio unikam wszelkich
ludzi w realu.

ROTBART: W sumie od kłamstwa, gorsze
jest jeszcze unikanie albo przerywanie
znajomości. Potem ten ktoś się obwinia o
to, co się stało i dlaczego tak. Kłamstwo
jeszcze jako tako można wyczuwać,
domyślić się. Jednak jak z dnia na dzień
ktoś urywa kontakt?

MISTRZ CEREMONII:To jest chyba
najgorsza uczucie gdy ktoś nie potrafi
powiedzieć ci prawdy w twarz. Ja
osobiście stosuję się do zasady, że nie
mówię nikomu nic o danej osobie, jeżeli
wiem, że nie byłabym w stanie jej
powiedzieć tego samego w twarz.

REŻYSER: Zgadzam się, sama przez to
przechodzę, więc wiem o czym mówisz.
Już mi trochę przeszło i się nie obwiniam,
ale zastąpione to zostało smutkiem.

REŻYSER: Ja za bardzo nie otwieram się
przy ludziach w rl, ponieważ wiem, że
mogą daną informację wykorzystać
przeciwko mnie. I też trzymam się ludzi,
których znam, ufam tylko jednej osobie,
czyli mojej przyjaciółce.

ROTBART: Nienawidzę, na przykład w
mojej klasie właśnie takiej fałszywości.
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ROTBART: No i to dobre postanowienie,
szkoda, że nie wszyscy tak postępują.
ODYLIA: Odizolowanie i samotność źle
działa na psychikę, ale jakiś czas
odpoczynku od ludzi może pomóc. Ważne
żeby zachować zdrowy balans.
REŻYSER: Racja, można normalnie
rozmawiać z ludźmi, jednakże nie
powinno się za bardzo ufać.
ROTBART: Raz się otworzyłam i potem
tego gorzko pożałowałam, dlatego
zachowuje teraz głównie wszystko dla
siebie. Jednak chyba wciąż jestem zbyt
ufna w stosunku do ludzi. Rozmawiam z
ludźmi w szkole, ale poza nią już nie.
REŻYSER: Ja niby mam w szkole grupkę
ludzi, z którymi się przyjaźnię, ale nie
czuję się tak jakby.."przywiązana" do
nich. Nie mogę ich nazwać przyjaciółmi,
ale znajomymi już tak. Mam jedną
jedyną przyjaciółkę i nie jestem z tych,
co szukają ich, aby było jak najwięcej i
nie nazywam ludzi przyjaciółmi od tak.

ROTBART: Mam tak samo. Dlatego nie
mogę się doczekać aż skończę szkołę i
wyjadę z tego miasteczka. Wtedy będę
się spotykać z tymi ludźmi, których
sama sobie wybiorę, a nie moja
rodzicielka.
MISTRZ CEREMONII: Mnie na przykład
ludzie też nie lubią dlatego, że jeżeli mam
coś do nich to mówię im to w twarz.
Potem oczywiście kończę jako ta
najgorsza mimo, że wcześniej inne osoby
mówiły to samo tylko w zatajeniu przed
osobą, o której mówiły.
ROTBART: Też mam to do siebie, że
mówię wszystko ludziom prosto z mostu
i mają do mnie potem problem, jak
śmiałam tak zrobić.
REŻYSER: Przyjaciel to tylko nazwa,
można nazwać kogoś przyjacielem, a on
może nim nie być. Przyjaciel to miano
dla osoby, która czyni wszystko, aby nim
być. Takie moje zdanie. Czasami w
myślach się śmieję, jak widzę, że ktoś
każdego znajomego nazywa swoim
przyjacielem.
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ROTBART: Osoby poznane w internecie
chyba są czasami bardziej prawdziwie, niż
te z którymi przebywa się na co dzień w
realu.
REŻYSER: Zgadzam się, choć nie zawsze.
Trzeba pamiętać, że internet to też
kopalnia wszelakich oszustów.
ROTBART: To prawda, dlatego napisałam
czasami.
REŻYSER: Ale sądzę, iż z ludźmi przez
internet łatwiej się rozmawia.
ODYLIA: No nie zawsze, poza tym trzeba
pamiętać że trzeba pielęgnować realne
znajomości i dbać o swoje zdolności
komunikacyjne, bo stukanie w klawiaturę
to prawie żaden kontakt.
ROTBART: Mi się łatwiej rozmawia jak
nie widzę kogoś twarzy, nie muszę
patrzeć w oczy. Na luzie, piszę co czuję i
nikt nie widzi przy tym co robię. Jestem
oceniana za to co mówię, a nie to jak
wyglądam, noszę na sobie.

MISTRZ CEREMONII: Ja na przykład
zauważyłam, że ŚM jest taką moją
odskocznią. Ludzie tutaj nie są tutaj tak
fałszywi mogę im powiedzieć tak
naprawdę wszystko, natomiast w
realnym życiu zazwyczaj jestem sama,
bo nawet jeśli już znajdę kogoś kto niby
jest moim "przyjacielem" to potem i tak
się okazuje, że były to tylko kłamstwa, a
osoba jest fałszywa.
ODYLIA: Ojoj, uważałbym z tym że na
ŚM ludzie nie są fałszywi.
REŻYSER: Wszędzie są fałszywi ludzie.
Przed nimi nie uciekniemy.
MISTRZ CEREMONII: Na pewno
niektórzy są, bo to nadal ludzie, ale jest
to tu mniej powszechne.
ROTBART: Pewnie nie dotarłaś jeszcze
na te odmęty ŚM.
REŻYSER: I dobrze, że jeszcze nie
dotarła.
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MISTRZ CEREMONII: I mam ogromną
nadzieję, że nigdy nie dotrę. Ale
przynajmniej tutaj tak jak już wcześniej
było pisane ludzie nie mogą ocenić Cię po
wyglądzie, a jedynie o tym co mówisz w
przeciwieństwie do realnego życia. Wiele
razy spotkałam się z tym, że ktoś nie
chciał ze mną rozmawiać tylko dlatego,
że jestem niska i brzydka.

A to moi rodzice mnie nauczyli szczerości
do bólu, kiedyś przez to były kłótnie, ale
teraz akurat to im zawdzięczam. Kłócimy
się o inne rzeczy za to, ale takie normalne
REŻYSER: Rodzina też często nas
okłamuje.

KSIĘŻNA: Rodzina jest najbardziej
fałszywa moim zdaniem. Takie parcie
REŻYSER: I też mam wrażenie, choć nie mega na to, co powiedzą ludzie. Że
zawsze, jest tolerancja powiedzmy dla
brudów się nie pierze publicznie, że
orientacji. To naprawdę tutaj lubię, że nie musimy wyglądać na idealną rodzinę.
patrzy się na orientację. I też mam
wrażenie, że jest tu większa szczerość, no ROTBART: Ja Wam nie powiem jak to
wiesz, jak komuś coś nie pasuje, to to
jest w mojej rodzinie, bo rzadko kiedy ze
mówi, ale też są wyjątki (jak wszędzie). sobą rozmawiamy. Nie witamy się, nie
pytamy jak minął dzień. Moi rodzice są
ODETTA: Tak patrząc po Waszych
ciągle zajęci przez pracę. Właściwie,
wiadomościach odnoszę wrażenie, że
zostałam wychowana przez dziadków i to
mówiąc o fałszywości ludzi macie na myśli z nimi najwięcej czasu spędzam.
znajomych lub przyszłych znajomych. A
co z rodziną?
REŻYSER: Szczerze mówiąc ja też jestem
przywiązana do dziadków, a raczej byłam
ODYLIA: Nie mam takich doświadczeń z najbardziej do dziadka, bo to u nich
rodziną, więc ciężko mi się wypowiadać w spędzałam dużo czasu z pewnych
tym aspekcie.
powodów.
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Wywody
czarodzeja Stanisława
Raz, dwa, trzy,
Schabowego masz tu Ty!
Cztery, pięć, sześć,
Jak to miło dobrze zjeść!
Stanisław nucił pod nosem krojąc kolejne kawałki przyrumienionego na złoto
schabowego. Kopczyk ziemniaków i miska pełna mizerii już czekały na
ceremonię obiadową. Za chwilę lub za dwie nasz uroczy czarodziej zasiądzie do
posiłku. Kolejnego już tego dnia.
Kalorie? Fanaberie raczej - jak to lubił określać. Stanisław delektował się
niemalże wszystkim i nie krył się z tym. Mięsa, sosy, zapiekanki. Cole, kawy,
płynne czekolady. Smażone ziemniaki, jajecznice na boczku, kebaby bez surówek.
Do tego serniki, brownie i praliny oprószone cukrem. Dostojna oponka zdobiła go
w pasie, a podwójny podbródek dorabiał się kolejnego sąsiada. Czy to mu
przeszkadzało?
A czy człowiekowi przeszkadza tlen?
Bo po co się strofować, jak można wygodnie żyć. Po co się przejmować, jak
będzie co ma być. Stanisław nie pije. Stanisław nie pali. Je tylko. Toż to nic!
W satyrze wykorzystany został wierszyk “Bez umiaru” autorstwa czarodzieja Stanisława,
wszelkie prawa zastrzeżone.
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!

W tym wydaniu gazetki przychodzimy do Was z kolejną dawką konkursów. To świetna
okazja na zarobienie dodatkowych punktów dla swojego domu. Oczywiście pięć
najszybszych osób może liczyć na bonus. Odpowiedzi wysyłacie na naszą sowę wplease.rozrywka@gmail.com - do pojawienia się następnego numeru gazetki. Do dzieła!

Pierwsze zadanie to test na temat Salem, a
dokładniej pytania dotyczą I roku szkolnego.
(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

W poniższym świstokliku znajdziecie dłuuuugiego wensza
(chyba rzecznego), w którym kryją się różne rzeczy z
HP. Wytężcie więc wzrok!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)
Ambrozja Green
Gwendolyn Shepherd
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Horoskop
Baran

Bycie tak porywczym kiedyś cię rozerwie;
spokojnie, nie trzeba będzie długo na to czekać.

Lew

Przystopuj z najnowszymi technologiami grzywa wkręcona w skrzydła wiatrakowej
aplikacji wygląda słabo.

Strzelec

Wielkie rzeczy biorą się z małych pamiętaj o tym, gdy jutro zobaczysz
tę mikro-krostkę na swojej twarzy.

Byk

Masz dość hałaśliwości życia? Pragniesz
ciszy? Karty polecają głuchotę.

Panna
Nie udawaj głupszej niż jesteś.
Nie ma takiej potrzeby.

Koziorożec

Wykaż się cierpliwością i nie zabijaj
nawet najgłupszych ludzi, których
spotkasz. No chyba, że nigdy nie wypadło
Ci mydło, a więzienie ci nie straszne.
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Horoskop
Rak

Złośliwość rzeczy martwych nabiera
nowego znaczenia. Uważaj na tych,
którzy kumulują w sobie obie.

Skorpion

Wiosna to czas, gdy każdy robi porządki;
spodziewaj się nakazu eksmisji albo zerwania
przez partnera związku.

Ryby

Zdiagnozują ci upośledzenie; spokojnie,
wystarczy, że przestaniesz uśmiechać się przy
robieniu sobie zdjęć. Samo przejdzie.

Bliźnięta

Nie zbliżaj się do luster - odłamki
pękających tafli mogą cię poranić.

Waga

Jeśli nie chcesz na wyświetlaczu swojej zobaczyć
niebawem odległości między Ziemią a Słońcem
podanej w kilometrach, lepiej zrzuć parę kilo.

Wodnik

Żarty żartami, ale nie każdy lubi
gorące wiatry. Nie zasuszaj ludzi
powietrzem z Sahary.

Uchiha Yuzuki
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