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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:

Festiwal...wody

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

Salem na gorąco
Przegląd Salem

Domy z innej strony
Lockhart odpowiada

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!

Ostatni tydzień w Salem minął nam w lepszych nastrojach. Długo
wyczekiwany mecz Quidditcha odbył się! Wygrała drużyna
opatrzona literą A. Wszystkim graczom serdecznie gratulujemy!
Wycieczka do Hogsmeade także była nie lada
atrakcją! Uczniowie mogli rozerwać się razem z
naszą kochaną profesor Vildan i przejść się po
sklepach. Mamy nadzieję, że galerianizm nie
został Wam zaszczepiony i bawiliście się zgodnie z zasadami.
Szczegółowe podsumowanie zabaw możecie zobaczyć tutaj - klik!
Nieobecni niech nie płaczą! Punkty można będzie
zebrać także w tym tygodniu! Zaplanowane zostały
bowiem dwa wydarzenia.
Jedno nadzorowane przez prefektów pod dumną
nazwą Galcożercy, sprawdzi Waszą wiedzę na temat
szkoły oraz uniwersum HP. Drugie zaś kręcić się będzie
wokół wyścigów. Skrzydlate konie już czekają w
boxach na start! Zarezerwujcie sobie weekend (sobotę
oraz niedzielę) dla Salem od godziny 19:00 - będzie się
działo!

Niech uśmiech będzie z Wami!
Raven Cane

|| SM SALEM || NUMER 6 || KWIECIEŃ 2019 ||

Domy z innej strony
vol.3

Ravenclaw

Pierwsze skojarzenie, jakie powinno nasuwać się na myśl,
gdy słyszymy o krukońskim domu w Hogwarcie, to jego
założycielka - Rowena Ravenclaw. Mówi się o niej jako o
najmądrzejszej i najpotężniejszej czarownicy w tamtych
czasach. Kobieta urodziła się na przełomie IX/X wieku i
wspólnie ze swoimi przyjaciółmi u schyłku X wieku
założyła szkołę magii. Według legendy zarówno nazwa
Hogwartu, jak i lokalizacja zostały wybrany właśnie przez
nią. Podobnie zawdzięczamy jej plan zmieniających
pięter.
Rowena, podobnie jak i pozostali założyciele,
nazwała jeden z czterech domów od swojego
nazwiska i przyjmowała do niego wyłącznie osoby
bystre, inteligentne i mądre, ponieważ ona sama
taka była. Była posiadaczką diademu o
wyjątkowych właściwościach, o którym
przeczytacie dalej! Ravenclaw mimo swojego
surowego, czasem zastraszającego wyglądu, była
piękną, wysoką i smukłą kobietą o długich, czarnych
włosach oraz brązowych oczach.

Przypuszcza się, że opanowała sztukę animagii i zmieniała się w orła lub kruka, a
ponadto posiadała dar jasnowidzenia. Niestety zmarła jako pierwsza spośród
wszystkich twórców Hogwartu; wedle legendy pękło jej serce po ucieczce jej
jedynej córki, Heleny…
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Domy z innej strony
vol.3

Historia tej czarownicy z pewnością nie należy do najłatwiejszych, ale jedno jest
pewne - Rowena Ravenclaw została po sobie spuściznę, której skutki odczuwamy
po dzień dzisiejszy. Dom Orła, jak każdy pozostały dom w Hogwarcie, ma ducha,
który sprawuje nad nim opiekę. Jaka dusza rezyduje dany dom? Otóż, Helena
Ravenclaw. Córka słynnej Roweny, która była jedną z założycieli Hogwartu.
Pewnie się zastanawiacie jak zginęła Helena. Urodziła się ona około 982 r. i
prawdopodobnie dobrze dogadywała się założycielami, jednak pewnego dnia
ukradła diadem jej matki i uciekła do zacisznych lasów Albanii.
Tam się osiadła i nie miała zamiaru opuszczać
tego miejsca, nawet na wieść o chorobie jej matki,
która chciała ją ujrzeć po raz ostatni. Po Helenę
wysłano Barona, który jak się okazuje był w niej
mocno zakochany, jednak uczucia nie grały tutaj
żadnej większej roli. Gdy Helena odmówiła mu
powrotu do domu, wściekł się. Opętał go gniew i
zadźgał nożem dziewczynę.
Chwilę po dokonaniu czynu, ogarnęło go wielkie poczucie winy i… A co zrobił dowiecie
się kiedy indziej i przy innym domu. Helena stała się duchem i zamieszkała Hogwart,
nie zdradzając swojej prawdziwej tożsamości. Była bardzo mało rozmowna i stroniła
od ludzi. Jednak mimo tego, gdy jakiś Krukon potrzebował pomocy, bądź coś zgubił,
ona mu pomagała. Symbole, symbole… Czy wiecie jaki przedmiot jest
charakterystyczny dla Ravenclawu? Jest nim oczywiście diadem Roweny, przedmiot,
który zaginął dawno temu i przez wiele lat nikt nie wiedział nic o jego losach. Jednak
od początku…
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Domy z innej strony
vol.3

Przedmiot ten obdarzał mądrością każdego, kto go nosił.
Któż by nie chciał czegoś takiego? Nie dość, że posiada
magiczne właściwości, to dodatkowo jest całkiem ładny.
Pierwsza skusiła się córka Roweny, Helena, która
wyjechała do Albanii. Diadem schowała wewnątrz
spróchniałego drzewa w jednej z albańskich puszczy.
Niestety wkrótce Helena zmarła, została zabita przez
Krwawego Barona. W związku z tym przedmiot został
zapomniany na wiele wieków. Po dziesięciu wiekach diademem zainteresował się
Tom Marvolo Riddle, który poszukiwał rzeczy do stworzenia horkruksów. Przedmiot
przez te wszystkie lata nie zmienił położenia i został znaleziony w tym samym
miejscu - w korze spróchniałego drzewa. Tom Riddle ukrył horkruksa w Pokoju
Życzeń w Hogwarcie. Oczywiście wieść o przedmiocie przepadła na kolejne
kilkadziesiąt lat, aż do czasu zniszczenia w 1998 r. Dokonał tego Vincent Crabbe,
który użył zaklęcia szatańskiej pożogi. Tak wygląda nudna historia diademu Roweny.
Nie można też zapomnieć o orle, który przewodzi grupie krukonów. Symbolizuje on
uczciwość i prawdomówność. Jak najbardziej można uznać go za symbol
Ravenclawu. Ludzie orła postrzegani są jako ci, zdolni przekroczyć granice
samopoznania i wolności osobistej. Kolejnym symbolem, który w sumie najbardziej
kojarzy się z Ravenclawem, to kruk. Dlaczego jednak tak jest?
Jego głównymi oznakami są bezmyślność i głupota, a jak wiemy
Hogwarckie Kruczki zdecydowanie przejawiają się wielką
mądrością. Bardziej na jego miejscu należy umieścić sowę.
Ciekawe dlaczego wielu ludziom akurat kruk przyszedł na myśl,
jednak pewnie się już nie dowiemy.
Lily & Aya & Ella
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Festyn...wody
Ten dzień zapowiadał się naprawdę pięknie. Ptaki śpiewały, na niebie nie było
ani jednej chmurki, a jasno świecące słońce ogrzewało każdego, kto
zdecydował się opuścić mury zamku w Salem. Na szkolnych błoniach było to
najbardziej widoczne – uczniowie porozkładali koce, rozciągając się na nich;
niektórzy zapewnili sobie nawet przekąski w postaci słodkości skradzionych
z kuchni (dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza pączki pana
Kowalskiego, ale nikogo to nie zaskoczyło).
W tym tłumie znajdowała się również nasza bohaterka, Marietta, która
zajęła miejsce pod jednym z bardziej rozłożystych drzew. Przewróciła
kolejną stronę Księgi Zaklęć, mrucząc pod nosem nowo poznane inkantacje,
zaś u jej stóp spokojnie drzemała sobie Astra – psidwak, nie tak dawno
wyleczony przez jej mamę.
Uniosła głowę, słysząc damski głos, odrobinę za głośny jak na jej gust. Jednak
gdy tylko znalazła jego źródło, zaśmiała się ciepło. Przez błonia kroczyła para
Prefektów Naczelnych. Zarówno Gwen jak i Nicolas mieli na głowie
kwiatowe wianki. Ślizgonka podwinęła rękawy swojej zielonej szaty aż po
łokcie, w jednej dłoni trzymając różdżkę, drugą zaś żywo gestykulując.
- …tam będziemy mogli powiesić ogromny baner, wydaje mi się, że widziałam
jakiś w schowku profesora Boursiera… - powiedziała donośnie, wskazując
jedno z drzew.
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Festyn...wody
Nicolas na chwilę podniósł wzrok znad notatnika, chwilę później notując
kolejne słowa Gwen. Prefektka szła dalej, zaczynając wskazywać wybrane
głowy uczniów, na których pojawiały się wianki w kolorach domów. Na
(nie)szczęście nie ominęła naszej drogiej Marietty.
- Planujecie coś? – zapytała, gdy ją mijali, poprawiając przekrzywiony
wianek. Krukon spojrzał na nią, uśmiechając się lekko.
- Festyn wiosenny. A przynajmniej taki plan ma Gwen… - wzruszył
ramionami, doganiając przyjaciółkę, która nawet się nie zatrzymała. Mari
kiwnęła głową, następnie zamykając książkę i odkładając ją na bok. To mógł
być całkiem fajny pomysł. W końcu co takiego może lepiej zintegrować
uczniów?
Pogłaskała Astrę po łbie, gdy jej uszu dobiegł szelest. Już myślała, że to
wracający Prefekci, jednak ku jej zaskoczeniu, nie ujrzała zielonej i
niebieskiej szaty powiewającej na lekkim wietrze. Spomiędzy drzew wyleciał
ptak, niezbyt urodziwy swoją drogą. Na myśl przywiódł jej dość mocno
wychudzonego sępa o zielono-czarnych piórach. Westchnęła głęboko, w
ostatniej chwili łapiąc różdżkę i wyczarowując nad sobą oraz psidwakiem
parasolkę. A potem lunęło.

Sophie Mellark Poe
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Kreatywne Kruczki
Dobry dzień Salemowicze!

Wielkanoc zbliża się pełną parą, a z tym i kilka dni wolnego...więcej czasu na
czytanie książek...Tak, dokładnie! Dzisiejszym tematem przewodnim są
książki. Pewnie często mieliście tak, że nie posiadaliście przy sobie żadnej
zakładki, więc w miejsce, w którym skończyliście czytać, wkładaliście
dosłownie wszystko...papier, chusteczkę, kiełbaskę...Z tej okazji
przychodzimy do Was z DIY na zakładkę.

Materiały potrzebne Wam do stworzenia tej
zakładki:
-kartka A4
-linijka
-taśma bądź klej
-czarny cienkopis lub ołówek (można oczywiście użyć to i to, ale w innym
momencie)
-kredki, pisaki i inne ozdobniki
-nożyczki
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Kreatywne Kruczki
Oto przykładowe wykonanie wraz z podpisami, krok po kroku:
Kolejno, do naszego pierwszego
Pierwszym krokiem, aby
kwadracika, dorysowujemy dwa kolejne
wykonać zakładkę na róg
(o tych samych wymiarach) i tak jak na
książki, jest narysowanie
rysunku, rysujemy wewnątrz
kwadratu o wymiarach: 7x7 cm.
dorysowanych figur płaskich kreski
(jedną z przekątnych kwadratu).
Muszą być one równoległe do siebie.
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Kreatywne Kruczki
Następnym krokiem jest oczywiście
wycinanie. Zaczynamy robić to od
prawej strony i wycinamy nożyczkami
w ten sposób, jak na schemacie wyżej.
Muszą powstać takie “skrzydełka”
przytwierdzone do pierwszego
kwadratu, jaki narysowaliśmy.

Po wycięciu powinien powstać nam
taki kształt jak na poprzednim
rysunku. Teraz łapiemy na lewe
“skrzydełko” po czym zginamy je tak,
aby prawy dolny róg tej figury,
dotykał do prawego dolnego rogu
kwadratu.
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Kreatywne Kruczki
Pozostało nam jedno “skrzydełko”, więc
nakładamy je równiutko na poprzednie i
przyklejamy (tylko ten drugi trójkąt!).

Ostatni krok jest dla każdego
indywidualny, a to dlatego, że
ozdabiamy swoją zakładkę, według
własnego uznania!

Mamy nadzieję, że DIY Wam się
spodobało i sami spróbujecie wykonać
własną zakładeczkę!

Pozdrawiamy,
Kreatywne Kruczki
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Wywiady z Jiminem
Jimin: Witam w kolejnym artykule o nazwie
"Wywiady z Jiminem". W tej serii jak zawsze
przyglądamy się osobom nowym w Świecie
Magii. Naszym dzisiejszym gościem jest...
Krukonka? Nie! Tym razem Ślizgonka i to nie
byle jaka! Zresztą, zaraz sami się
przekonacie. Chciałbyś się przedstawić
czytelnikom?

M.N: Pierwsze wrażenia mam bardzo dobre.
Przywitano mnie tutaj bardzo ciepło i nawet
radni we własnej osobie starali się mnie
zapoznać z tym miejscem, pokazując
chociażby tworzenie emotek. Z tego miejsca
chcę pozdrowić profesor Manon i do dzisiaj
jest mi bardzo miło za określenie mnie
ambitną Ślizgonką. Wciąż się chwalę i jestem
zaszczycona tym mianem. Według mnie
Mira Navier: Cześć, jestem Mira Navier, jak
najlepsza atmosfera panuje w dormitorium
Claude-Louis Navier - ten od równania
Slytherinu. Muszę przyznać, że nigdzie nie
Naviera-Stokesa. Mam zaszczyt pełnić rolę
jest mi tak przyjemnie, jak właśnie w naszym
prefekta Slytherinu w tym roku szkolnym.
przytulnym pokoju, choć tak naprawdę
Preferuję osobiste poznanie się, niż
tworzą go przebywające tam osoby. Nie
opowiadanie o sobie gdzie popadnie,
będę wymieniać ich z osobna, bo tak
więc zapraszam.
naprawdę tworzymy jedną całość i myślę, że
to właśnie one sprawiły, że jestem tutaj
J: Dzień dobry, dzień dobry. Od rozpoczęcia
teraz, bez względu na pewne nieprzyjemne
roku szkolnego minęło trochę czasu,
doświadczenie. Gdy trzeba pomogą,
rzekłbym nawet, że już niedużo zostało do
porozmawiają, poplotkują. Nie miałam do
zakończenia tego roku w Salem! Przez ten
czynienia
czas na pewno dużo tu przeżyłaś, ale może
z innymi dormitoriami, ponieważ całym
pamiętasz, jakie było Twoje pierwsze
sercem jestem ze Slytheriniem.
wrażenie będąc tu? Jaka jest tutaj
atmosfera według Ciebie?
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Wywiady z Jiminem
J: To cudownie! Teraz chciałbym podpytać
o Ciebie! Jakie masz hobby w realu, jakiej
muzyki słuchasz, jakie filmy/seriale
oglądasz? Nasza widownia jest na pewno
do tego stopnia ciekawska, że są w stanie
stalkować prefekta, więc uratuję Cię od
tego, haha!

Trudno wymienić tutaj wszystkie, które
zobaczyłam i przeczytałam, dlatego nawet
nie będę próbować, bo szczerze mówiąc, to
chyba nawet sama wszystkich nie
pamiętam. Czasami muszę spojrzeć na
półkę i przypomnieć sobie tytuł, bo po
prostu go tylko kojarzę.

M.N: Jak już wcześniej wspomniałam, wolę,
jak ludzie poznają mnie osobiście, ale jeśli
już mowa o moich zainteresowaniach, to
jak już pewnie zauważono - uwielbiam
matematykę i to do takiego stopnia, że
potrafią nazywać ją swoją kochanką, co
niekiedy wywołuje zabawne sytuacje,
dziwne spojrzenia. Lubię również tworzyć,
po prostu tworzyć. Myślę, że spokojnie
mogę mianować siebie artystką, bo nie
tylko piszę, rysuję, ale również gram na
perkusji. Jeśli chodzi o muzykę, lubuję się w
tej ciężkiej, od Heavy po Death Metal. Jeśli
chodzi o muzykę, lubuję się w tej ciężkiej, od
Heavy po Death Metal. Lubię również
Rock'a i myślę, że długo bym nie pożyła bez
tego typu muzyki, bo stanowi ona paliwo dla
mego umysłu, który stety lub też nie,
pracuje na pełnych obrotach. Jestem
maniakiem seriali i książek.

J: Uu ciekawe! Okej, wróćmy do tematów
szkoły. Pewnie znasz już nauczycieli i
przedmioty jakich uczą, prawda? Jak
oceniasz kadrę nauczycielską? Takie mocne
2/10, czy może więcej?
M.N: Owszem, znam i jestem pozytywnie
zaskoczona, przede wszystkim poziomem
prowadzenia tych zajęć. Uwielbiam
praktyki i każda z nich jest wymagająca. To
chyba najbardziej podoba mi się w tej
szkole - poziom, że to wszystko ma swoje
ręce i nogi, a jeśli podoba mi się poziom, to
logiczne, że i kadra. W końcu to ona sprawia,
że te zajęcia są tak ciekawe.
J: Rozumiem, więc który nauczyciel i/lub
który przedmiot szkolny jest Twoim
ulubionym i dlaczego?
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Wywiady z Jiminem
M.N: Nie pokuszę się o podanie ulubionego
nauczyciela, ale jeśli chodzi o przedmiot, to
zdecydowanie jest nim Zielarstwo. Jak
wcześniej wspomniałam, uwielbiam praktyki
i właśnie na Zielarstwie są one prowadzone
w tak ciekawy sposób, że aż szkoda nie
przyjść i nie napisać. Uczeń pisze i nie do
końca wie, co z tego wyjdzie. Praca z
Eustachym jest niebywale przyjemna i
sprawia, że jest po prostu ciekawej. Zaraz
po Zielarstwie jest Numerologia - kocham
liczby.
J: Dobra, to teraz którego nauczyciela i/lub
przedmiot lubisz najmniej, jeśli oczywiście
taki masz?
M.N: Myślę, że nie mam takiego nauczyciela,
czy też przedmiotu. Każdy wykonuje swoją
pracę na wysokim poziomie, przynajmniej
taki jest mój pogląd jako ucznia tej szkoły.
J: Okej, najgorszy temat mamy za sobą! Ja
jak tylko pomyślę o profesorze Boursierze
to przechodzą mnie ciarki, ale cii!
Przejdźmy do luźniejszego tematu, czyli
uczniów!

Dramy, wybryki, ambitne teksty - to
właśnie wszystko zasługa uczniów! Co
o nich sądzisz? Są fajni, czy może
nudni?Masz wśród nich przyjaciół, a
może nawet skrytą miłość? ;)
M.N: Myślę, że mam dobrych znajomych
i są to właśnie osoby ze Slytherinu. Z
nimi rozmawiam najczęściej i najdłużej.
Jeśli chodzi o pozostałych uczniów,
większość wydaje się być bardzo
pozytywnie nastawiona, ale oczywiście
znajdą się takie perełki, które potrafią
zniszczyć ten piękny obrazek, ale tak
bywa też w życiu. Tutaj również tego
nie zabrakło, ale cóż zrobić, każdy jest,
jaki jest, prawda? Niektórzy lubią robić
dramy i siać zament, bo sprawia im to
frajdę, a niektórzy uwielbiają długie,
przyjemne rozmowy, nawet o
wszystkim i o niczym. To właśnie takich
ludzi się trzymam i nie, nie posiadam
skrytej miłości. Choć... może jednak?
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Wywiady z Jiminem
J: Może Ci się to nie przyda za bardzo przy
tak wielkiej popularności, ale powodzenia w
zdobywaniu dalszych znajomości! Lecimy
dalej! Co lubisz najbardziej w Salem? Lekcje,
Dragoty, nauczyciela Eliksirów, czy może
konkursy?!

Jeśli chodzi o nauczyciela Eliksirów,
profesora Riley... cóż, zapewne skrada
większość kobiecych serc, w szczególności
swoją stanowczością i profesjonalizmem na
zajęciach, ale ja jednak wolę pewną panią
profesor...

M.N: Ciężko określić, bo prawie wszystko.
J: Pora na przerwę. Tak jak obiecałem na
Podobają mi się lekcje, a dlaczego to już
backstage'u... *Nalewa dziewczynie trochę
wspomniałam wcześniej. Dragotów nie lubię, bo whisky do kryształowej szklanki i szepcze.*
nie jestem na pierwszym miejscu... Nonna,
To pozostaje między nami, okej?! Nie wolno
pozdrawiam cię! Konkursy są niebywale
mi alkoholizować młodzieży. W
ciekawe, również wydarzenia szkolne gdzie się międzyczasie przejdźmy do serii szybkich
integrujemy, poznajemy nawzajem i nawet
pytań związanych z kanonem HP i nie tylko!
gramy w chińczyka! Wspólne pieczenie pianek Gotowa?
przy ognisku, anagramy - to tworzy
niezapomniany klimat i mam nadzieję, że w
M.N: *Uśmiechnęła się zadowolona, bo nie
przyszłości będzie tego jeszcze więcej.
mogła się już doczekać tego złocistego
Uwielbiam Szyfr Feniksa! To chyba najlepsza trunku. Na słowa odnośnie alkoholizacji
atrakcja w całej szkole. Gdy pierwszy raz go młodzieży posłała redaktorowi oczko.*
zobaczyłam, to byłam przeszczęśliwa i jeszcze Zawsze jestem gotowa!
pozytywniej zaskoczona. Podobnie było z
Zygmuntówką, taki trochę hazard. Podobało J: Mam nadzieję! Standardowo pierwsze
mi się i czekam na kolejną edycję, już
pytanie - ulubiona postać w serii HP i/lub
z większym doświadczeniem. Lubię również Fantastycznych Zwierząt?
nasze domowe zabawy, niekoniecznie takie
grzeczne, ale o tym może innym razem! :)
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Wywiady z Jiminem
M.N: Zdecydowanie jest to znienawidzony
przez większość Draco Malfoy. Uważam, że
jest to najlepiej wykreowana postać w całej
serii. Idealnie przedstawiono postać,
najpierw żyjącego pod presją rodziców
dziecka, a później nastolatka, który za
wszelką cenę chciał spełnić wszystkie
oczekiwania. Był przedstawiony jako uczeń
trochę tchórzliwy, wredny, zarozumiały, ale
przede wszystkim pewny siebie. No i jest
przystojny. Myślę, że mamy trochę ze sobą
wspólnego. Uwielbiam jego postać. Idealnie
wykreowany czarny charakter.

M.N: Zdecydowanie "Czara
Ognia". Największe wrażenie zrobiły na
mnie sceny meczu Quidditcha i
poszczególnych zadań z Turnieju
Trójmagicznego. No i
oczywiście postać Igora Karkarova.
J: Na jaką fasolkę z Fasolek Wszystkich
Smaków Bertiego Botta NIE CHCIAŁBYŚ
trafić?

M.N: Powinnam powiedzieć, że na smak
wymiocin, psiego jedzenia, czy brudnej
J: Ulubione zaklęcie?
skarpetki, ale ja po prostu powiem, że tej o
smaku musztardy - nienawidzę. Wszystko
M.N: Myślę, że jest to Chłoszczyść. Nie lubię zniosę, ale nie musztardę!
sprzątać, więc to jest idealne zaklęcie dla
mnie, gdy po zajęciach z malarstwa
J: Ostatnie pytanie dnia - czy chciałabyś
zostawiam po sobie bałagan. Zamiast
kogoś pozdrowić?
siedzieć w pracowni kolejne minuty, mogę po
prostu użyć zaklęcia i poświęcić więcej czasu
na seriale.
J: Ulubiona część HP?
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Wywiady z Jiminem
M.N: Obowiązkowo wszystkie przepiękne Ślizgonki. Jesteście najlepsze i
niezastąpione. Przystojnych Ślizgonów również nie pozostawiam bez pozdrowień,
podobnie jak wszystkie osoby, z którymi miałam okazję porozmawiać oraz pana
redaktora, który w trakcie przerwy uraczył mnie zacnym trunkiem. Proszę
częściej!
J: Pozdrawiamy jak zwykle bardzo gorąco! Bardzo dziękuję Ci za wywiad,
świetnie mi się go z Tobą prowadziło! Powodzenia w przeżyciu do końca roku,
zdobywaniu punktów dla domu i też powodzenia na egzaminach, które zbliżają
się wielkimi krokami!

A my, drodzy czytelnicy, jak zawsze spotykamy się
już w kolejnym wydaniu z kolejną osobą!
Wywiad przeprowadził Jimin Salvatore, niech magia będzie z wami!
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Salem na Gorąco
Witajcie kochane kruszynki!
Znowu się spotykamy. Zapraszamy was na kolejną dawkę niesamowitych, wspaniałych i
jedynych w swoim rodzaju plotek! Pamiętajcie o wyciągnięciu kijka z pupala, bo nasza
seria jest tylko i wyłącznie w celach humorystycznych!

Wiosna, ach to Ty!
Ostatnio w dormitorium Slytherinu pojawiło się dużo
zielonych akcentów. Myślicie, że teraz was wkręcamy,
bo u Ślizgonów zawsze jest zielono? Nie tym razem!
Oczywiście zieleń to jeden z kolorów tego domu, jednak
Ślizgoni w tym roku postawili na srebro. Jednak z okazji
zbliżającej się wiosny, zamiast dywanów pojawiła się…
trawa! Polecamy zakupić kosiarkę, bo z takim tempem
wzrostu zrobi się u was dżungla!

Rady i porady

Ostatnio w Wielkiej Sali nasz wspaniały Reny Bójsi tfu,
Boursier stwierdził, że boli go oko. To wyznanie poruszyło
wiele stwardniałych serc. Od razu zasypały go rady i chęci
pomocy. Jednak najskuteczniejsza okazała się rada panny
Baleroniki. Stwierdziła, że skoro boli go oko, to najlepiej je
wydłubać! Nie ma centrum bólu, nie ma problemu! Mamy
nadzieję, że będziesz nam doradzać również w innych
sprawach! <3

|| SM SALEM || NUMER 6 || KWIECIEŃ 2019 ||

Salem na Gorąco
Mała myszka, duży szczur

Chyba większość z nas zauważyła, że pewna Lily nie
ma już na nazwisko Carter, tylko Stewart. Twierdzi,
że jest to jej drugie nazwisko, jednak my myślimy
inaczej! Nasza niezastąpiona plotkara - Ellenita z
herbu kotlita postanowiła wymówić na głos (o zgrozo)
to nazwisko. Okazało się, że brzmi podobnie do Stuart.
Odkryłyśmy więc szokującą prawdę - duchowym
zwierzęciem Lily Stewart jest myszka, taka jak
Stuart malutki! Jak uroczo!

Ostatnio lwy, teraz mandragory

Po pojawieniu się poprzednich plotek związanych z lwem
Gryffindoru, do naszych uszu doszła (hehe) informacja, że
ktoś wypuścił krwiożercze mandragory w sali
wróżbiarstwa.Rośliny przypominały okropne i przerośnięte
bobasy z wielkimi, ostrymi zębami. Krzyczały piskliwym
głosem i wymachiwały tłustymi rączkami. Przyszedł nam na
myśl obraz pewnego członka zarządu, jednak tą informację
zostawimy dla siebie! Zastanawiamy się, kto podrzucił te
bestie do sali prof. leFenta. Czyżby to była zemsta za
gumiaki w błocie? A może przeciwnicy kółka wróżbiarskiego
chcą zrobić D R A M Ę? Czas wszystko pokaże!

Siostry plotkary,
Noniś i Ellenka <3
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Punktualność w Świecie Magii

czyli dlaczego trzymanie się terminów i określonych godzin
jest ważne dla społeczności Świata Magii.
Punktualność w Świecie Magii według mnie odgrywa ogromne
znaczenie i jest podstawą dobrej organizacji czy to na stanowisku
dyrektora, nauczyciela, a nawet ucznia. Wszyscy się chyba zgodzą, że
bycie punktualnym to dobra cecha, ale czy większość z was zdaje sobie
sprawę jak jest to ważne w Świecie Magii, jakie ogromne znaczenie ma
trzymanie się określonych terminów?
Decydując się na organizację wydarzenia pierwszą rzeczą jaką robimy jest
wybranie terminu. Wybieramy taki dzień, który najczęściej odpowiada
najbardziej nam samym (czyt. organizatorowi), a samo wydarzenie odbywa
się w godzinach wieczornych. W zależności od rangi wydarzenia
(rozpoczęcie, olimpiada, wieczór zabaw) możemy spodziewać się różnej
liczby uczestników. Musimy mieć świadomość, że termin jaki my wybieramy
pod nas, inne osoby podporządkowują pod swój grafik. Niektórzy może
odmówią sobie plotek z koleżanką, albo zmienią termin wyjścia do kina lub
zrezygnują z czegokolwiek innego. Ważne jest jednak to, że wybiorą właśnie
nasze wydarzenie kosztem innego. Bycie punktualnym w tym wypadku
oznacza, że w pewien sposób bierzemy odpowiedzialność za poświęcony
czas uczestników, im wyższa ranga wydarzenia tym większa spoczywa na
nas odpowiedzialność. Jeśli więc nie będziemy pilnować się wyznaczonego
przez nas samych terminu, spóźnimy się na własne wydarzenie lub w ogóle
nie przyjdziemy nie informując o tym nikogo, zmarnujemy mnóstwo czasu i
to nie tylko swojego, ale głównie innych osób.
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Punktualność w Świecie Magii
czyli dlaczego trzymanie się terminów i określonych godzin
jest ważne dla społeczności Świata Magii.
Podobnie jest z prowadzonymi lekcjami, jeśli nie przychodzimy na zajęcia
i nie informujemy o tym dyrekcji, uczniowie marnują czas, który może
chcieli wykorzystać na odrabianie zajęć w życiu realnym. Jeśli więc
decydujemy się na organizację czegokolwiek musimy wiedzieć, że Świat
Magii opiera się głównie na współpracy i poszanowaniu innych osób, w
tym przypadku ich czasu. Nie jesteśmy samowystarczalni, nie zrobimy
zajęć tylko dla siebie, nie przeprowadzimy wydarzenia, na którym obecny
jest tylko organizator. Wszystko to robimy dla innych osób i o nich
powinniśmy pamiętać.
Ktoś pewnie pomyśli, że przecież w życiu realnym ta punktualność jest
równie ważna i równie odpowiedzialna. I tak, im jesteśmy starsi tym
większa spada na nas odpowiedzialność, a trzymanie się wyznaczonych
terminów jest bardziej wymagane. Musimy mieć jednak świadomość, że
dla wielu osób czas spędzony w Świecie Magii jest czasem wolnym, jest
czasem przeznaczonym na “rozrywkę”. I często organizując wydarzenie
czy olimpiadę zapominamy o odpowiedzialności jaka na nas ciąży, o
terminach i ludziach którzy zaczynają na nas polegać, o pewnych
obowiązkach, które sami świadomie (lub nie) wybieramy. Niektóre osoby
nie zdają sobie czasem sprawy, że będąc w Świecie Magii ludzie, z którymi
rozmawiamy mają swoje normalne życie, mają realne obowiązki, które w
jakiś sposób nadwyrężają po to aby pojawić się na naszym wydarzeniu. I
dlatego ważne jest abyśmy w takich przypadkach byli punktualni.
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Punktualność w Świecie Magii
czyli dlaczego trzymanie się terminów i określonych godzin
jest ważne dla społeczności Świata Magii.
Chciałbym jeszcze rozwinąć kwestię, o którą wcześniej jedynie “zahaczyłem”.
Prawdą jest, że dorosły człowiek w życiu realnym podejmując się pracy, za
którą dostanie wynagrodzenie deklaruje się do punktualności i wywiązywania z
terminów, czy w podstawowej kwestii jak przychodzenie na czas do pracy, czy
też związanej z wypełnianiem powierzonych mu zadań. I ktoś powie, że
punktualność w tym wypadku jest ważniejsza niż punktualność w Świecie
Magii, o której Boursier teraz pisze. I ma rację. Jednak musimy pamiętać, że
Świat Magii nie składa się wyłącznie z dorosłych ludzi, którzy pracują.

Tych w zasadzie jest najmniej, do Świata
Magii zwykle przychodzą młodzi ludzie,
którzy często nie myślą ani o punktualności,
ani o odpowiedzialności za innych bo do tej
pory, to ktoś inny był odpowiedzialny za
nich. Właśnie dlatego ten artykuł chciałbym
skierować do młodych, ambitnych osób.
Pamiętajcie że jeśli deklarujecie się w
kwestii terminów to starajcie się z tych
deklaracji wywiązać. Nie dlatego że tak
trzeba, ale dlatego że inni ludzie na was
polegają. Jeśli będziecie organizować coś z
myślą o innych osobach, wszystkim wyjdzie
to na lepsze.

R.B.
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Lockhart odpowiada
Przedstawiam Wam pytania na które potrzebowaliście odpowiedzi! Pamiętajcie,
zawsze chętnie Was wysłucham i doradzę - całkiem za darmo. Kolejne możecie
zadawać pod tym linkiem - klik!

“Bardzo prosze o zapisanie mnie lub
powiadomienie o następnym roku
szkolnym.”
Zanotowałem Twoją prośbę, uprzedzę
wszystkie sowy aby były w pogotowiu,
abyśmy mogli Cię poinformować.
=================
“Nie jest to jakiś problem po prostu
pytam z ciekawości. Czemu w salem nie
ma mugoloznastwa?”
Hm, odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo prosta i
nawet ja znam na nie odpowiedź. Ponieważ nasze siostry
spalone w Salem przewracały by się dziś w grobach. Nie ma
zgody na takie przedmioty w murach tak szlachetnej
szkoły.
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Lockhart odpowiada
“Dlaczego sok cytrynowy jest robiony
z koncentratu, a płyn do mycia naczyń
z prawdziwej cytryny?”
Należy zapytać o to producentów
wyżej wspomnianych produktów.
Chociaż mógłbym śmiało powiedzieć,
że jest to spisek Unii Europejskiej,
finansowany przez Sorosa i lewaków.
=================
“Drogi Lockharcie, co zrobić żeby moje rzęsy były lśniące i piękne? “
Należy o nie codziennie dbać. Nakładać różne odżywki i często je
wyczesywać. Polecam moją serię kosmetyków do pielęgnacji całego ciała.
=================
“Czemu w niedziele nie ma lekcji?”
Bo profesorowie też są ludźmi (serio, są) i też chcą odpocząć.
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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!

Znasz się na nauczycielkach z Salem? W takim
razie zadanie, w którym musicie rozpoznać ich na
podstawie skojarzeń nie sprawi Wam trudności.
(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Istnieje alfabet numerologiczny, to dlaczego też nie
emotkowy? Odszyfrujcie więc zdania w poniższym
świstokliku!

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

Przystopuj z tymi porywami serca, jeśli nie
chcesz przebić marcujących zajęcy.

Lew

Zawrót głowy nie jest fajny ani w przenośni, ani w
rzeczywistości, o czym przekonasz się, gdy zawartość
twojego żołądka wyląduje na nowym dresie dresa.

Strzelec

Zamykaj na zamek drzwi od łazienki, bo kot, który
wpadnie ci podczas kąpieli do wanny zostawi
krwawe ślady na twoim ciele, duszy i psychice.

Byk

Czarna godzina właśnie wybija - twoje
oszczędności stopnieją niczym śnieg.

Panna

Nie wydawaj milionów monet, których nie masz,
bo z zaskoczeniem odkryjesz, że wyrozumiałość
nie leży w naturze komornika.

Koziorożec

Lepiej byś dotrzymał postanowienia poprawy inaczej kara za grzechy dopadnie cię szybciej
niż myślisz; a będzie tak sroga, że możesz już
dzwonić po karawan.
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Horoskop
Rak

Krew, pot i łzy; nic dodać, a ująć tylko
pieniędzy, bo w tym miesiącu twój
budżet się zapadnie.

Ryby

Brak uwagi i zaległości z chemii dadzą ci się
we znaki; przekonasz się bardzo dotkliwie jak
kończy się spożycie przeterminowanego
mleka.

To, że lubisz śpiewać nie oznacza, iż inni są w
stanie znosić taką kakofonię - lepiej zamilcz, nim
ktoś uciszy cię na wieki.

Waga

Skorpion

Bliźnięta

Maska ani makijaż na nic się
zdadzą; na taką twarzą nic nie
poradzisz.

Ktoś już dawno powinien ci to powiedzieć rymujesz nadzwyczaj częstochowsko.

Wodnik

Bycie wolnym jak wiatr brzmi fantastycznie,
ale pamiętaj, że w każdej chwili możesz z
niemałą prędkością rozbić się o ścianę. I nie
zostanie nic po tobie, jeno mokry ślad.

Uchiha Yuzuki
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