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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:

Wielkanocna
niespodzianka

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 - Organizacja
wydarzeń

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

Rozrywka
Horoskop
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Przegląd Salem
Witajcie kluseczki!

Zakończenie roku zbliża się wielkimi krokami. Ten numer jest
ostatnim w II Roku Szkolnym dlatego chcielibyśmy podziękować
Wam za każdą poświęconą chwilę zarówno na jego tworzenie jak i
czytanie. To dzięki Wam nadal jesteśmy! Drodzy uczniowie zalecamy zabrać się za poprawianie ocen! W przyszłym tygodniu
czekają Was egzaminy. Jednak nie tylko one czekają na nas w
najbliższej przyszłości. Rada Szkoły z okazji ulubionych świąt
Renego Boursiera, zorganizowała dla Was różne tematyczne gry i
zabawy. Spodziewać się możecie Wielkanocnej Godziny Czarów,
Salemopoly czy zabawy na stronie. Między kęsem sernika a białą
kiełbasą zdecydowanie nie będziecie się nudzić.
Przypominamy, że już od poniedziałku startuje akcja reklama. Mamy
nadzieję, że zakasacie rękawy i rozreklamujecie naszą placówke!
Obiecuję - warto! Im nas więcej tym weselej!
Trzymajcie się ciepło, unikajcie wszędobylskich alergenów i
przygotujcie spodnie z gumką na nadchodzące święta. Miłego
czytania i mam nadzieję do zobaczenia w następnym numerze!

Niech uśmiech będzie z Wami!
Raven Cane
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Domy z innej strony
vol.4

Slytherin

Cześć! Przychodzimy do was z kolejnym artykułem w ramach serii Domy z innej
strony. W tym wydaniu skupiłyśmy się na przedstawieniu wspaniałego Domu Węża.
Zapraszamy do czytania!

Na samym początku warto wspomnieć o założycielu tego wyjątkowego domu
- Salazarze Slytherinie. Był to czarodziej czystej krwii, który wraz z grupą
przyjaciół założył szkołę magii Hogwart. Z początku przyjaźnił się z
Godrykiem Gryffindorem, jednak różnica zdań odnośnie selekcji uczniów
sprawiła, że poróżnili się i już nigdy nie było między nimi dobrze... Pokłócił się na
ten temat nie tylko z Godrykiem, ale i pozostałymi przyjaciółmi. Rozstali się w
niezgodzie, a Salazar - widząc, że nic nie da się zrobić - odchodząc, stworzył
Komnatę Tajemnic i umieścił w niej potwora - bazyliszka.

Salazar Slytherin, mimo swojego upartego i
zawziętego charakteru, był niezwykle uzdolnionym
magiem. Jego szczególnym talentem było
rozmawianie z wężami - był wężousty. Ponadto
mistrzowsko opanował sztukę legilimencji. Był
uosobieniem cech, których wymagał od swoich
podopiecznych - ambicji, sprytu, cwaniactwa i
przebiegłości.
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Domy z innej strony
vol.4

Oprócz opiekuna, Ślizgoni mają także i ducha! Zwie
się on Krwawy Baron i niestety nie znamy jego
prawdziwego imienia. Wiemy jednak, że urodził się
on w X wieku w szlacheckiej rodzinie. Opisywany
był on jako wychudły i lekko przezroczysty duch z
wielgaśnymi, czarnymi oczami. Jego ubrania, jak
wiemy, są poplamione krwią (której żaden inny
duch nie widział) Heleny Ravenclaw. Sam też, nosił
ciężkie łańcuchy na znak jego pokutu za wykonane
morderstwo.
Nie jest on jednak groźnym i niebezpiecznym duchem,
chętnie pomaga innym uczniom, a w szczególności
odganiając Irytka, który się go bał. Jego przyczyna
śmierci jest znana, a mianowicie był on zakochany w
córce samej Roweny Ravenclaw, Helenie, która
pewnego dnia ukradła diadem swojej matki i uciekła do
Albanii, gdzie ukryła go w dziupli. Za jej śladem ruszył
Krwawy Baron za nakazem opiekunki domu
Ravenclaw. Gdy udało mu się ją wytropić w lesie.
Niestety, jego starania namowy jej do powrotu... nie
doszły do skutku. Bardzo zdenerwowany z tego
powodu, wziął sztylet i zabił ją, jednakże po tym... z
rozpaczy po zabójstwie ukochanej, widząc co uczynił,
użył tej samej broni na sobie i popełnił samobójstwo.
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Domy z innej strony
vol.4

Charakterystyczną cechą dla każdego domu, jest fakt, że mają swoje przedmioty.
Ślizgoni też nie są gorsi, posiadają oni medalion, który przedstawia literę S, która
została wygrawerowana na srebrnej, owalnej powierzchni. Oprócz tego ozdobiony
jest szmaragdami, a aby powiesić go na szyi, dodany jest wisiorek, który
kolorystycznie pasuje do barwy medalionu. Został on stworzony i należał do Salazara
Slytherina, jednak potem został wykradziony przez Lorda Voldemorta i
przemieniony w horkruksa. Został on zniszczony przez Rona Weasleya, mieczem
Godryka Gryffindora i był też celem wyprawy Albusa Dumbledore'a i Harry'ego
Pottera. Ma on jednak dużo większą historię, jednakże nie będziemy się rozdrabniać
się w szczegóły. W jego środku zawarta była dusza mugolskiego włóczęgi, którego
zamordował Voldemort.
Nasi Salemowi Ślizgoni mają także swój symbol,
jest nim paprotka! Skąd się ona wzięła..tego
niestety nie wiemy. Może zamiłowanie do
zielarstwa zdobyte na lekcjach Abasdarhona
Cane'a? Czyżby Ślizgoni zakładali własną
hodowlę paprotek? Tego już można dowiedzieć
się tylko i wyłącznie od nich! Zachęcamy od
własnego śledztwa.

Niedługo Wielkanoc, więc wszystkie życzymy Wam udanych i wesołych Świąt,
smacznego jajka i mokrego oraz magicznego dyngusa. Może też stworzycie
własną hodowlę... może nie nielegalnych paprotek, ale rzeżuchy!
Annabeth & Lily & Ella
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Wielkanocna
niespodzianka
Przygotowania do Wielkanocy w Salem trwały w najlepsze. Ruszyły specjalne
kółka, których zadaniem była oprawa artystyczna oraz rozrywka, której
przecież nie mogło brakować. Profesorzy skrzętnie opracowywali spis dań,
jakie miały się pojawić podczas świętowania oraz małych podarunków dla
każdego. Pewnego dnia rozpoczęły się również obrady Rady – o godzinie 18
drzwi gabinetu profesor Vallar zostały zamknięte, a gdy nad ranem stanęły
otworem, na uczniów czekała przyjemna wieść: mogli wyjątkowo sprowadzić
swoje rodziny, zamiast się do nich wybierać. W końcu społeczność Salem to
również rodzina, dlaczego więc nie spędzić tego wyjątkowego czasu razem?
Sporo uczniów postanowiło skorzystać z tej okazji, więc niedługo później
korytarze były zapełnione gwarem rozmów i śmiechem. No i krzykiem
zaciekle goniących się małych brzdąców, które za parę lat również miały
wylądować w murach tej szkoły. W ten sposób skrzydło gościnne zostało
zapełnione pierwszy raz od dłuższego czasu.
Gdy nadszedł ten niezwykły czas, wszyscy zgromadzili się w Wielkiej Sali.
Każdy w odświętnej szacie, z uśmiechem na ustach słuchał słów Rady. Co
ciekawe, u niektórych wywołały nawet łzy! Na tę okazję zostało
przeprowadzone małe przemeblowanie – zamiast czterech stołów
należących do domów, stanął jeden, niezwykle długi, który miał służyć
zjednoczeniu się. Nawet profesorzy odnaleźli tam swoje miejsca, z ogromną
chęcią plotkując ze swoimi podopiecznymi.
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Wielkanocna
niespodzianka
Siedzieli tak przez bardzo długi czas; na niebie zdążył nawet zawisnąć
księżyc, świecący niezwykle jasno, jakby postanowił świętować z zebranymi.
Jednak w końcu nadeszła pora, kiedy trzeba było udać się do swoich komnat.
Mimo to mało kto się skarżył – wydawało się, że wszyscy są niezwykle
wymęczeni. No i powszechnie wiadomo, że po wyśmienitej uczcie nie ma nic
lepszego niż zakopanie się pod pierzynom.
Nie każdy jednak postanowił spać tej nocy. Gdy tylko w zamku zapadła cisza
jak makiem zasiał, z kuchni wyszły skrzaty. W dłoniach trzymały olbrzymie
koszyki, wypełnione po same brzegi czekoladowymi jajkami. Prawdą będzie,
jeśli powiem, że tego w planie nie było. Dlatego też gdy tylko wczesnym
rankiem uczniowie, profesorowie oraz ich bliscy opuścili komnaty, nie mogli
ukryć wielkiego zdziwienia, kiedy przypadkowo znajdowali małe słodkości.
W ten sposób skrzaty postanowiły odwdzięczyć się za całą dobroć
skierowaną w ich stronę w ciągu całego roku. Morał z tego jest krótki –
bądźcie dobrzy, bowiem to do Was z pewnością wróci. Kto wie, może w
postaci czekoladowych wielkanocnych słodkości?

Sophie Mellark Poe
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Salem na Gorąco
Drodzy Salemowicze!

Zawsze kiedyś przychodzi czas na ploteczki. Teraz jest właśnie taki moment.
Trzymajcie skarpetki, bo od tych plotek Wam z nóg pospadają.

Czas na strzyżenie!

Ostatnio Gwen często wychodzi z Wielkiej Sali, wygląda
wtedy, jakby się bardzo gdzieś spieszyła. Usprawiedliwia
się tym, że idzie strzyc owce. Zastanawiamy się, jak
dużo w takim razie Ślizgonka posiada tych zwierzątek!
Czyżby Gwen otworzyła własną hodowlę owiec? A
może to zapowiedź, że uczennica chce się przenieść w
góry i zostać góralką? Kto wie, może to tylko sezonowa
hodowla związana ze zbliżającymi się świętami?

Rada bierze przykład z dormitorium Slytherinu!

Podczas jednej z zabaw zobaczyliśmy nowy sposób na
“upiększenie” Wielkiej Sali. Rada szkoły postanowiła, że z okazji
zbliżających się świąt zasadzi trawę na całej podłodze!
Okazało się, że odpowiedzialnym za jej pielęgnację jest Chaz
Riley, który... zaczął wszędzie sikać. Czy to jest aby najlepszy
sposób na jej wzrost? Ślizgoni jakoś poradzili sobie bez takiego
nawozu... Powodzenia w chodzeniu na boso w Wielkiej Sali!

Kicające zające

Podczas naszej wspólnej przechadzki w poszukiwaniu nowych ploteczek natrafiłyśmy
na wspaniały widok!
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Salem na Gorąco
Przy komnatach prof. Modine ktoś zostawił 2 kartony
pełne malutkich zajączków! Okazało się, że maluchom
spodobała się wolność, bo zaczęły kicać po całym
korytarzu. Biedna Manon poślizgnęła się na ich
odchodach i zrobiła bum na dywan... Jednak takim
słodziakom należy wybaczyć! <3

Jaja na gorąco

Święta zbliżają się coraz szybciej, a nasza kochana
profesorka od KP - Narcyza - postanowiła zrobić pisanki!
Wzięła jajka z szafki Vildan i zaczęła je malować w różne
dziwne wzorki i pieczarki. Jednak z jajkami stało się coś
dziwnego... Były bardzo duże, a po chwili pękły i zaczęła się z
nich wydobywać para! Okazało się, że były to jaja smoków.
Panno Cyzio, prosimy o większe rozeznanie w jajkach, bo
nasza szkoła pójdzie z dymem!

Święta Wielkanocne zagrożone!

Mamy dla Was ostrzeżenie. Święta Wielkanocne są
zagrożone!!! Święty Mikołaj chce je przejąć. Już Boże
Narodzenie mu nie wystarcza. Musimy pomóc Zajączkowi
Wielkanocnemu w walce z Mikołajem. Dalej nie wiemy, co
wstąpiło w ikonę grudniowych świąt. Być może to kryzys
wieku mikołajowego?

Siostry plotkary,
Noniś i Ellenka <3
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Organizacja wydarzeń,
czyli jak się za to odpowiednio zabrać?

W tym krótkim artykule chciałbym podzielić się z wami radami oraz
wskazówkami dotyczącymi organizacji wydarzeń, dodatkowo w artykule
poznacie wyniki ostatniej ankiety, która była przeprowadzona w naszej szkole,
a w której wzięły udział 32 osoby.
Najważniejszą rzeczą w organizacji wydarzenia jest sama chęć. Jeśli chcemy to
zrobić, chcemy poświęcić czas i mamy do tego zapał to jest to dobry początek.
Wydawać mogłoby się, że jest to rzecz oczywista, że tak powinno być ale często
przy organizacji wydarzeń czujemy presję społeczeństwa czujemy, że musimy
to zrobić i jeśli decydujemy się na organizację to tylko po to aby to “odbębnić” i
przez to poziom wydarzeń jest bardzo różny. Organizacja wydarzeń jest w
gruncie rzeczy jednym z przejawów większego zaangażowania w życie szkoły,
ponieważ szkolne zabawy i wydarzenia stanowią jeden z filarów
funkcjonowania placówki, więc jeśli sami angażujemy się w rozwój tych
elementów, to pokazujemy w ten sposób nasze przywiązanie do szkoły. Krótko
mówiąc, warto spróbować swoich sił i wziąć się za organizację wydarzenia,
każdy bowiem może to zrobić jeśli tylko chce. Zanim jednak do tego dojdzie,
przeczytajcie dalszą część artykułu!
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Organizacja wydarzeń,
czyli jak się za to odpowiednio zabrać?

Pomysł

Chcemy zorganizować wydarzenia, od czego więc powinniśmy zacząć? Od
pomysłu. Zastanówmy się na czym chcemy skupić się w związku z naszym
wydarzeniem, czy chcemy zrobić je wyłącznie tematyczne, dotyczące danej
grupy społecznej np. dotyczące Puchonów lub nauczycieli z Salem/Hogwartu,
czy chcemy zorganizować po prostu wieczorek luźnych zabaw? Czy chcemy
skupić się na jednej głównej zabawie, która będzie tematem przewodnim, czy
może chcemy wpleść zabawy w konkretne święto lub zwyczaje? Pomysł jest
ważny bo może już na wstępie zainteresować potencjalnych uczestników,
jednak to co chcemy zrobić zależy wyłącznie od nas. Trzeba się zastanowić
nad tym co jest na tyle ciekawe, że zainteresuje innych, a przy tym wybierzmy
coś na czym się sami znamy abyśmy w lepszy i przyjemniejszy sposób mogli
całe wydarzenie przygotować.

Planowanie

Mamy pomysł na wydarzenie, wiemy co chcemy zrobić, otrzymaliśmy zgodę od
prefektów/opiekuna czy członka Rady Szkoły, pora więc wybrać odpowiedni
termin. Większość szkolnych wydarzeń odbywa się w weekendy, wybierzmy
taki dzień który będzie nam odpowiadał, ale też pozostałym członkom
społeczności. Zapytaliśmy ankietowanych, w jaki dzień najczęściej biorą udział
w wydarzeniach, wyniki wyglądają następująco:
34,4% osób wybrało niedzielę,
59,4% osób wybrało sobotę,
natomiast 6,3% osób zdecydowało się na piątek.
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Organizacja wydarzeń,
czyli jak się za to odpowiednio zabrać?

Większość osób zdecydowało się na sobotę, można więc wywnioskować że ten
dzień jest najbardziej optymalny jeśli chcemy aby więcej osób wzięło udział w
naszym wydarzeniu. Musimy też zastanowić się ile czasu chcemy poświęcić na
samo wydarzenie, to jest ile to wydarzenie powinno trwać:
50% ankietowanych wybrało 2 godziny jako idealny czas wydarzenia
28,1% wybrało 1 godzinę
15,6 zdecydowało że idealny czas to 3 godziny,
natomiast 3,1% osób wybrało 4 godziny i 5 godzin.

Przygotowanie
Wybraliśmy dzień, pora na przygotowanie naszego wydarzenia. W tym
momencie warto się zastanowić czy chcemy aby podczas wydarzenia
odbywały się regularne i proste zabawy, które pojawiają się często na tego
typu przedsięwzięciach czy chcemy wymyślić nową zabawę, która będzie
głównym punktem naszego wydarzenia. Jeśli chodzi o pierwszą opcję, możemy
sugerować się wynikami ankiety, w której poproszono o wybranie ulubionej
zabawy lub takiej, w której osoby najczęściej biorą udział:
40,6% wybrało puzzle,
28,1% wybrało anagramy,
9,4% wybrało akrostychy,
15,6% wybrało inicjały,
6,3% wybrało złoty znicz,
nikt nie wybrał cytatów.
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Organizacja wydarzeń,
czyli jak się za to odpowiednio zabrać?

Zdecydowanie większość wybrała puzzle, które jako jedyne z wyżej
wymienionych zabaw można wykonać przez dłuższy czas i również po samym
zakończeniu zabawy. Zaraz za nimi są anagramy. Ilość ma również znaczenie,
według ankietowanych 4 zabawy to najlepsza liczba gier na wydarzeniu - 50%
głosów. 5 zabaw jest również dobrą liczbą - 21,9% głosów, więcej niż 6 zabaw
na pewno trafi do kilku osób - 12,5% głosów,
Jeśli chcemy jednak skupić się tylko na jednej, dużej zabawie zastanówmy się
czy nie możemy wykorzystać gier, które już należą do kanonu Salem i z
pomocą Rady Szkoły moglibyśmy je wykorzystać do swoich wydarzeń.
Najbardziej popularne zabawy Salem według ankietowanych to:
24 osoby wybrały Pączki Kowalskiego;
17 osób wybrało Gargulki;
16 osób wybrało Zygmuntówkę;
14 osób wybrało Na Tropie Kota Salema.
Macie jednak inne plany co do wydarzenia? Nic nie szkodzi, pamiętajcie
jednak że w tych kwestiach warto prosić “o konsultacje” czy to waszego
opiekuna, czy prefektów naczelnych czy członków Rady Szkoły. Oni ocenią
wasz pomysł, pomogą wam lub zaproponują inne wyjście.
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Organizacja wydarzeń,
czyli jak się za to odpowiednio zabrać?

Szkic wydarzenia
Niewiele osób ma świadomość, ale rozpisanie nawet prostego planu naszego
wydarzenia może ułatwić nam mnóstwo pracy i zapobiec stresowi. Warto
przed samym wydarzeniem rozpisać sobie krok po kroku kolejne etapy naszego
przedsięwzięcia. Rozpiszemy nawet takie rzeczy jak przywitanie, komendy,
kolejność zabaw, wypowiedzi pomiędzy zabawami. Im lepiej i więcej tego
rozpiszemy tym większa pewność, że nasze wydarzenie nie posypie się jak
domek z kart. Jeśli przygotujemy sobie taki szkic mamy pewność, co za chwilę
się wydarzy, mamy większa kontrolę nad samym wydarzeniem ale też
uczestnikami. Nie musimy wybierać pomiędzy pisaniem wypowiedzi do kolejnej
zabawy, a tłumaczeniem zasad czy uspokojeniem uczestników. Możemy skupić
się na jednej rzeczy bo pozostałe mamy już zrobione i damy je wtedy kiedy
będzie na to najlepszy moment.
To jest niesamowicie pomocne, bardzo ułatwia i sprawia że samo wydarzenie
jest prowadzone “w odpowiednim tempie”.

Prowadzenie
Wybraliśmy dzień naszego wydarzenia, mamy pomysł na niego,
przygotowaliśmy wszystkie zabawy, rozpisaliśmy szkic pora więc na samo
wydarzenie. W dzień wydarzenia lub kilka godzin wcześniej warto sprawdzić
bota (jeśli takiego używacie do swojego wydarzenia), czy wszystkie komendy
działają, czy się nie zacina, czy reaguje na to na co chcecie aby reagował.
Przychodzi czas naszego eventu, pamiętajmy więc o kilku ważnych kwestiach:
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Organizacja wydarzeń,
czyli jak się za to odpowiednio zabrać?

lepiej pojawić się przed czasem niż spóźnić się o kilka minut,
uczestnicy to też ludzie, tak jak wy możecie się stresować, tak oni mogą się
niecierpliwić, tak jak wy chcecie przeprowadzić wszystkie swoje zabawy,
tak oni chcą zdobyć jak najwięcej punktów i dobrze się bawić,
bądźcie cierpliwi, tłumaczcie wszystko dokładnie, a jeśli ktoś czegoś nie
rozumie to starajcie się mu pomóc - nie popadajcie jednak w skrajność i nie
poświęcajcie większości czasu na osobę, która nie do końca rozumie którejś
zasady, wydarzenie prowadzicie dla całej społeczności i tak jak pomagacie
tej jednej, tak “szkodzicie” pozostałym. Musicie znaleźć złoty środek, a
czasem przykłady rozwiązań danych zabaw lepiej obrazują zasady niż
samo dokładne tłumaczenie,
trzymajcie się planu i szkicu, który sobie wyznaczyliście,
nie dajcie innym wejść sobie na głowę - to ani wam nie pomaga, ani tym
bardziej im, a jest problematyczne dla każdego uczestnika,
jeśli macie z czymś problem lub nie radzicie sobie, z którymś uczestnikiem
poproście o pomoc nauczyciela lub członka Rady Szkoły - nie musicie ze
wszystkim się zmagać sami, te osoby są po to aby wam pomóc,
dobrze się bawcie!

Podsumowanie

Po zakończeniu prowadzenia zabawy nie zapominajcie o jej podsumowaniu,
takie podsumowanie zdobytych przez uczestników punktów powinno trafić na
mail dyrekcji. Przy gratyfikacji warto zapytać o zdanie Radę Szkoły w jaki
sposób oraz ile punktów możecie przyznać za daną zabawę, nie musicie
wszystkiego od razu wiedzieć, a zwykłe pytanie może uniknąć ewentualnych
problemów lub uwag od dyrekcji.
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Organizacja wydarzeń,
czyli jak się za to odpowiednio zabrać?

W przeprowadzonej ankiecie uczestnicy mogli zagłosować na jednego członka
Rady Szkoły, który według nich prowadzi najlepiej szkolne wydarzenia lub po
prostu sposób/styl prowadzenia zabaw jest według nich najlepszy. Najwięcej
głosów uzyskała Raven Cane (34,4%), zaraz za nią znalazł się Chaz Riley
(25%), po nich nadal na podium Vildan Vallar (15,6%), a za nią Reed Brennan i
Reny Boursier (12,5%). Poprosiłem więc profesor Cane o odpowiedź na kilka
pytań, które może w jakiś sposób ułatwią wam organizację wydarzenia.
R.B: Witam! Jaką radę dałabyś osobom, które są zainteresowane organizacją
wydarzenia ale nie wiedzą od czego powinny zacząć?
R.C: Najważniejszym jest pomysł - bez niego nie zgłaszajcie się do organizacji
niczego. Dobrze wiemy jak w połowie przypadków kończą eventy rozpisywane
chwilę przed rozpoczęciem. Najlepiej jest rozpisać sobie plan działania w tradycyjny
sposób jak profesor Riley - w notatniczku bądź na kopmuterku. Dobrym pomysłem
jest też wzięcie sobie do pomocy kogoś kto ma doświadczenie. Gdy już mamy
podstawowe minimum proponuje nie bać się i zrealizować nawet najdziwniejsze
pomysły. Powiew świeżości to coś co lubią uczestnicy oraz Radni.
R.B: Świetna rada, czy masz jakieś ogólne wskazówki lub główne zasady,
którymi kierujesz się przy prowadzeniu wydarzeń, a które mogłyby w jakiś
sposób pomóc osobom, które są tym zainteresowane?
R.C: Zawsze trzymam się scenariusza i jednocześnie odpowiadam na potrzeby
uczestników. Wszystko zależne jest od tego co prowadzimy. Zadbajcie o wplecenie
odrobiny humoru w swoje odpowiedzi czy reakcje na działania ludzi. Dobre
przygotowanie to klucz do luźnego prowadzenia wydarzeń. Powodzenia!
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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!

“Jakieś sposoby na wkucie materiału na
egzaminy bez uczenia się pan zna? Może
istnieją jakieś pigułki nauki albo zaklęcie
wbijania do głowy…”
Mały i uroczy króliczek wyszeptał mi na
uszko, że egzaminy w okolicy Wielkanocy
są czasem magicznym dla uczniów.
Już samo udanie się na rodzinne śniadanie uzupełni Twoje braki w
materiale o 25%, a dodatkowa porcja sałatki jarzynowej wzmocni Twoje
strzelanie podczas testu zamkniętego, a tak już całkiem serio - mniej
narzekania więcej nauki.
=============
“Dokąd nocą tupta jeż?”
Czy moja poprzednia odpowiedź na to pytanie nie była wystarczająca?
Jeżeli tak na prawdę chcesz wiedzieć dokąd tupta, koniecznie w
niedzielny poranek zacznij śledzić Zajączka Wielkanocnego, który
zaprowadzi Cię do miejsca, do którego jeż każdą nocą tupta.
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Lockhart odpowiada
"Jak się robi kulę?”

=================
“Jak żyć, Panie Kapitanie?”

Jest to bardzo mistyczna i
starożytna magia, nie każdy może ją
posiąść. W pierwszej kolejności należy
znać tajny wzór na “magje”, a potem
dopiero można zabrać się za robienie
kul. Bez wzoru, nawet się nie staraj.
Spróbuj zrobić mazurka albo baranka
z cukru.

Tak jak radzi nasza jedyna i niepowtarzalna Vildan Vallar - krótko, co by
więcej dragotów i galeonów mogła zawłaszczyć dla siebie. A tak na poważnie
ciesz się każdą chwilą w życiu, bierz z niego jak najwięcej i niczym się nie
przejmuj.
=================
“Panie Lockharcie! Bardzo chciałabym wreszcie zdać Salem. Niestety, za
każdym razem coś staje mi na drodze i nie udaje się osiągnąć mojego celu.
Jak sobie z tym radzić?”
Wystarczy podwinąć rękawy i ruszyć tyłek do roboty.
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Lockhart odpowiada
Samo z nieba nic Ci nie spadnie. Przyłóż się, idź na lekcje - nawet jak są nudne,
często przeglądaj się w lustrze i uśmiechaj się szeroko do profesorów. Bierz
d00pe w troki i do nauki, jeszcze nie wszystko stracone.
=================
“Jakieś sposoby na wkucie materiału na egzaminy bez uczenia się pan zna?
Może istnieją jakieś pigułki nauki albo zaklęcie wbijania do głowy…”
No niestety żadna ze znanych mi substancji wspomagających naukę nie jest
legalna, więc nie będę tutaj się o nich rozpisywał. Polecam przyłożyć się i
wspólnie z kolegami z domu zasiąść w dormitorium i uczyć się wspólnie, to
zawsze jakiś urozmaicony sposób na naukę.
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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 24.04 do 23:59. Do dzieła!

W poniższym świstokliku znajdziecie krótki news,
niestety, niesforne kurczaki wkradły się do niego i
pozjadały pewne słowa. Musicie więc odkryć, co
powinno być tam napisane!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

W drugim zadaniu musicie po prostu wymyślić rym do
pewnych zdań, muszą one jedynie być powiązane z HP
i Wielkanocą.

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

Nie wykazuj się chytrością w wyścigu do
wielkanocnych prezentów, bo zostaniesz
pogryziony przez wkurzonego zająca.

Lew

Uważaj na chrzan, odrobina za dużo
i łzom nie będzie końca.

Strzelec

Pomylisz koszyk po święceniu i
zabierzesz cudzy; obciach na
całą parafię.

Byk

Koniecznie kup wielkanocną palmę to dla ciebie jedyna okazja by
odpocząć pod tymi drzewami.

Panna
Zginiesz marnie - wielkanocny
kurczak przyjdzie cię zadziobać.

Koziorożec

Stara ciotka, która odwiedzi cię w te święta, przez
całą wizytę będzie ci dawać "dobre rady" jak
skuteczne poderwać płeć przeciwną; trzymaj się.
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Horoskop
Rak

Kolory świetnie maskują świeżość jajek;
przyjmowanie ich od nieznajomych
skończy się w najlepszym razie czkawką

Skorpion

Barany mają rogi, nawet te cukrowe nie bądź łapczywy, bo stanie ci w gardle.

Ryby

Nigdy nie byłaś wirtuozem kuchni, ale tym razem
przejdziesz samą siebie; nie częstuj tym gości,
chyba, że tych nieproszonych.

Waga

Bliźnięta

Brawurowa szarża z wodą to nie jest
twoja najlepsza strona; odpuść zanim
utopisz się zawartością własnej psikawki.

W tym roku dostaniesz na święta wyjątkowy
prezent - 2 w 1, perfumy, które ci podarują okażą się
jednocześnie bronią biologiczną.

Wodnik

Lany Poniedziałek nie jest twoim
ulubionym świętem? Po tegorocznym
znienawidzisz go jeszcze bardziej.
Uchiha Yuzuki
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