
 

1 
 

 

 



 

2 
 

 

ŚWISTOKLIKI 
W świecie nauki ....................................................................................................................................... 3 

Kącik zoologiczny ..................................................................................................................................... 4 

Plotki ........................................................................................................................................................ 5 

Kącik kinomana ........................................................................................................................................ 8 

Magiczne wiadomości ze świata mugoli ............................................................................................... 11 

Przyszłośd i przeszłośd magicznego świata ............................................................................................ 12 

Pomoce naukowe .................................................................................................................................. 13 

Profesor pod lupą .................................................................................................................................. 14 

Horoskop ............................................................................................................................................... 15 

Ankiety ................................................................................................................................................... 19 

Konkursy ................................................................................................................................................ 22 

Twórczośd własna .................................................................................................................................. 23 

Magiczny kącik porad ............................................................................................................................ 24 

Pozdrowienia ......................................................................................................................................... 26 

 

 

  



 

3 
 

 

W ŚWIECIE NAUKI 

(R)EWOLUCJA GWIAZD 

„Słodko jest nocą patrzed na niebo, gdy kochasz różę, która znajduje się na jednej z gwiazd. Wówczas 

wszystkie gwiazdy są ukwiecone.” 

 Nowoczesny romantyzm nierozerwalnie kojarzony jest z spacerami brzegiem morza, w blasku 

księżyca i migocących gwiazd. Nim jednak zdecydujemy się zabrad naszą połówkę w niecodzienną 

podróż, warto byłoby zadad sobie nieco trudu, by o tak fascynujących obiektach, jak gwiazdy wiedzied 

ciut więcej, aniżeli tylko to, że istnieją. 

 Czym jest zatem gwiazda? Najprościej rzecz ujmując – to nic innego jak ciało niebieskie, 

będące skupiskiem związanej grawitacyjnie materii, w której zachodzą reakcje syntezy jądrowej. 

Powstaje z wielkich obłoków gazu i pyłu zwanych 

mgławicami, porozrzucanych między gwiazdami w wielu 

rejonach nieba. Kiedy gęsty fragment mgławicy zapada 

się pod własnym ciężarem, zaczyna powstawad obiekt, 

który w astronomii nazywamy protogwiazdą. Gdy obłok 

gazów kurczy się i robi się coraz gorętszy, dochodzi w 

nim do reakcji termojądrowych, których efektem 

koocowym jest powstanie gwiazdy ciągu głównego. Taka 

gwiazda jest już w stanie samoczynnie emitowad ciepło i światło. 

 W gęstszych rejonach protogwiazdy zapalają się i zaczynają w sposób losowy dryfowad po 

wszechświecie. Niektóre z nich z czasem ruszają w kierunku wspólnego centrum grawitacyjnego, 

które zdominowane jest przez szczególnie dużą protogwiazdę. Im większa masa protogwiazdy, tym 

dłuższe życie potencjalnej gwiazdy.  

„Zawsze celuj w Księżyc. Nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami.” 

 Ponad 1350 lat świetlnych od nas w kierunku gwiazdozbioru Oriona znajduje się gęsta i wciąż 

aktywna fabryka gwiazd. Obłok Molekularny Oriona1 stał się centrum uwagi wszystkich astronomów, 

gdy raptem kilka dni temu zaobserwowano niezwykle rzadkie zjawisko – gwiezdne wybuchy związane 
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są z supernowymi, spektakularnymi śmierciami gwiazd, jednak tym razem zaobserwowano je na 

drugim koocu gwiezdnego cyklu życia, a więc... przy narodzinach! 

 Naukowcy odkryli wyrzucone resztki z wybuchowych narodzin zgrupowania masywnych 

gwiazd, wyglądem przypominające kosmiczne fajerwerki z gigantycznymi, kolorowymi serpentynami 

pędzącymi we wszystkich możliwych kierunkach. 

 Badacze podejrzewają, że rzeczone 

fajerwerki są pozostałością po zderzeniu dwóch 

protogwiazd, których silna eksplozja odrzuciła 

inne pobliskie protogwiazdy i setki potężnych 

strumieni pyłu, a także gazu w przestrzeo 

międzyplanetarną z ogromną prędkością, 

uwalniając przy tym energię porównywalną do tej emitowanej przez Słooce w ciągu 10 milionów lat. 

 Eksplozje takie jak ta są względnie krótkotrwałe, a ich pozostałości istnieją przez stulecia (to 

zaledwie setne sekundy w długiej historii istnienia wszechświata). Pomimo ich krótkotrwałości, 

gwiezdne wybuchu mogą byd powszechnie spotykane. Niszcząc macierzysty obłok, zdarzenia takie jak 

te, mogą mied olbrzymi udział w regulowaniu tempa powstawania gwiazd w olbrzymich obłokach 

molekularnych. 

 Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzied na pytanie, czy stoimy u bram gwiezdnej rewolucji, 

ale odkrycie dokonane przez naukowców w Chile dowodzi, że wszechświat wciąż skrywa w sobie 

wiele pasjonujących tajemnic, a my wciąż i wciąż odkrywamy je na nowo.  

KĄCIK ZOOLOGICZNY 

 Witam was serdecznie! 

 Z tej strony Moria Nerios i chciałabym się z wami podzielid moją pasją. Jeśli lubujecie się w 

stworzeniach magicznych czy też tych mugolskich, to jest to dział dla was, bowiem będę tutaj 

zajmowad się opisem i porównaniem stworzeo żyjących w obu światach. Mam nadzieję, że nie okaże 

się to dla was nudne, a przekazaną wiedzę zachowacie na długo. Dziś wybór padł na najbardziej 

puszyste stworzonka w obu rzeczywistościach – porównywad będę pufki i chomiki. Jak wiecie, są to 

małe stworzonka, na pewno przez większośd osób uwielbiane. Ja mam do nich słabośd i osobiście 

posiadam dwa pufki – jeden to Blu, a drugi Tofik. Chomiki widuję w swojej mugolskiej pracy 

codziennie, więc nie mam potrzeby trzymania ich także przy sobie w domu. 
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PUFEK – małe, okrągłe puszyste stworzenie o mięciutkim szaro-kremowym futerku. Lubią byd 

przytulane, są niegroźne. Niektóre lubią cuksy, 

jednak te niestety im szkodą, a poza tym 

zjadają prawie wszystko –  zacząwszy od 

pająków, a skooczywszy na ich ulubionym 

przysmaku, czyli smarkach czarodzieja. 

Zazwyczaj wyjadają je, gdy właściciel śpi. 

Uwierzycie? Takie słodkie, a takie paskudne 

rzeczy wcinają. Nie radzę im dawad całusów, 

bo nigdy nie wiadomo, gdzie maczały pyszczek. Z charakteru są bardzo ciekawskie, jednak też 

strachliwe i lubią się wiercid, toteż na lekcje nie warto ich zabierad! 

 

CHOMIK – małe stworzonko, udomowione 

przez mugoli i sprzedawane w sklepach 

zoologicznych. Kolorystyka tychże 

zwierzątek zależy od gatunku – występują w 

kolorach białych, czarnych, beżowych, a 

nawet zdarzają się łaciate. Wspomniałam, 

że są niewielkich rozmiarów, ale to tak 

naprawdę zależy od tego, jak są karmione i 

który gatunek wybierzemy. Najbardziej 

popularne to chomiki dżungarskie, syryjskie, roborowskiego i pandy, jednak wiele osób miesza te 

gatunki i później wychodzą ciekawe odmiany barwne. Dzieci mugoli uwielbiają chomiki, ponieważ są 

małe i niegroźne – chyba że je ktoś zdenerwuje, to wtedy mogą ugryźd. Z charakteru to bardzo 

ciekawskie stworzenia.  Żywią się wszystkim, co popadnie, jednak przewagą są nasionka, warzywa i 

owoce. Można im także podawad owady, ale w małych ilościach. Lubią obgryzad gałązki drzew 

owocowych oraz orzecha włoskiego. 

PLOTKI 
O fascynacji mugolami mówi się cały czas, jednak w większości przypadków przejawia się to w miarę 

pozytywny sposób. Mało kto manifestuje swoją niechęd do niemagicznych ludzi, chyba że jest 
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Malfoyem i wie, że nie poniesie z tego tytułu żadnych nieprzyjemności. A jednak w naszej szkole 

zdarzył się taki przypadek, który był bardzo tragiczny w skutkach, niestety... Czy wiedzieliście, że to 

nasz dyrektor, Max Moore, stoi za śmiercią Hanki Mostowiak z kultowego, mugolskiego serialu 

telewizyjnego „M jak miłośd”? To właśnie on i jego gang morderczych kartonów zaplanowali ten 

zamach, który – jak zdecydowana większośd osób wie – udał się i uszło im to na sucho. Czy tak 

powinno byd? Dlaczego obecny dyrektor nie poniósł żadnych konsekwencji, tylko mógł nadal wieśd 

normalne, ba!, dostatnie życie? 

*** 

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Severus Snape w mgnieniu oka opuszcza szkolny pub, gdy na 

horyzoncie pojawia się Lily Evans, jego dawna miłośd z czasów dzieciostwa? Nie? To ja wam zdradzę 

tę tajemnicę... Kojarzycie taką spokojną, pomocną dziewczynę, która często przechadza się 

korytarzami zamku z przypiętą do koszuli odznaką Prefekta Naczelnego? Właśnie ona, Cadi Havori, 

jest nową partnerką naszego szkolnego przystojniaka. Pluskwy porozmieszczane w różnych zakątkach 

w szkole zarejestrowały kłótnię pomiędzy kochankami, z której wynikało, że Puchonka jest zazdrosna 

o Lily i kazała Severusowi wybierad: „Albo ja, albo ona! Nie możesz mied nas obu!”. Trzeba przyznad, 

że chłopak stanął przed trudnym zadaniem – w koocu historia z panną Evans jest przeszłością... Czy 

unikanie spotkao z byłą dziewczyną przyniesie pozytywne skutki? A może sprawdzą się obawy panny 

Havori? W koocu „stara miłośd nigdy nie rdzewieje”... 

*** 

Powszechnie wiadomo, że osoba, która raz została wyrzucona z zamku rzadko kiedy wraca do niego z 

powrotem – i to w tak szybkim czasie. Czy wobec tego profesora Moonstone’a powinniśmy nazywad 

farciarzem? Pod koniec ubiegłego roku szkolnego dyrekcja zakooczyła z nim współpracę, zatrudniając 

na jego miejsce „świeżą krew”, czyli Elisabeth Momente. Jednak w chwili, gdy nauczycielka odeszła i 

pojawił się wakat na posadzie profesora Eliksirów, zarząd obsadzili na niej ponownie Alana 

Moonstone’a. Jak do tego doszło? Ilu ludzi, tyle opinii, jednak nie wiadomo, która jest prawdziwa. 

Krążą pogłoski, jakoby rudowłosy profesor był w posiadaniu kompromitujących zdjęd Amelie Carter i 

to one były jego kartą przetargową, aby ponownie wbid się na ciepłą posadkę. Inni natomiast 

twierdzą, że był tak dobrym nauczycielem i uczniowie tak go lubili, że pod ich presją dyrekcja nie 

mogła podjąd innej decyzji. Jak było naprawdę? Mamy nadzieję, że z czasem sekret wyjdzie na jaw! 

*** 
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Kto chod raz zapuścił się w rejony cieplarni, w której ma swoje 

królestwo profesor Łucja Cullen, wie, jakie to uczucie znaleźd się w 

„siódmym niebie”. Z potwierdzonych źródeł wiadomo, że podczas 

zajęd nauczycielka Zielarstwa zawsze jest rozchichotana i 

rozbawiona, a po chwili dołączają do niej uczniowie i do kooca lekcji 

panuje radosna, swobodna atmosfera. Czym to jest spowodowane? 

Ponod wśród roślin, które są hodowane w cieplarni, znajduje się 

mocny środek uzależniający, sprowadzony ze świata mugoli – 

„maryśka”. Jakim cudem trafia on w posiadanie uczniów i dlaczego 

dyrekcja do tej pory niczego nie zauważyła? Czy od nowego roku 

zostanie wprowadzony obowiązek noszenia masek gazowych na 

zajęcia zielarskie? 

*** 

Co zdolniejsi czarodzieje mają dobrze opanowaną sztukę kamuflażu i 

nasze sekretne pluskwy, chodby nie wiadomo jak bardzo chciały coś 

zarejestrowad, to nie mają ku temu szans. A niektórym przydałby się 

taki specjalny kurs ukrywania niepożądanych zachowao i rozmów. O 

kim mowa? O dwóch profesorach, którzy wykazują wybitne 

zainteresowanie sobą, odkąd poznali się podczas pierwszej rady 

pedagogicznej. Mogłoby się wydawad, że czołowy numerolog w 

naszej szkole adoruje męską częśd dyrekcji (wskazują na to 

„dyskretne” spojrzenia i „subtelne” zaczepki), jednak jak się okazuje, 

gdy dyrektora Moore’a nie ma w pobliżu, Mateo Morgan skupia się 

na innym członku kadry pedagogicznej. Aki Ryuugu nie chciał nigdy 

znaleźd się między młotem a kowadłem, jednak widad, że uczucie 

zwyciężyło. Pewnego piątkowego wieczoru można było usłyszed 

podejrzane dźwięki wydobywające się ze schowka na miotły. 

Niektórzy z pewnością powiedzieliby, że to niesforny gumochłon 

uciekł z klatki profesora Wanda, ale inni zastanowiliby się, czy nie 

było coś, a raczej ktoś inny... Czy romans pomiędzy dwójką 

profesorów przetrwa i czy spotka się z aprobatą odrzuconego oraz 

oszukanego dyrektora? 

Z treścią książek o tematyce 

potterowskiej z pewnością 

każdy jest zaznajomiony, wobec 

tego oto prezentujemy pierwszy 

konkurs, który będzie polegał 

na uzupełnieniu luk i wysłaniu 

odpowiedzi pospieszną sową na 

nasz adres: 

redakcja.newsville@gmail.com 

Każda poprawna odpowiedź jest 

nagradzana 2 punktami oraz 5 

galeonami. 

1) „Dlaczego one zawsze muszą 

chodzid stadami?” – powiedział 

[...] do [...] w HP i Czara Ognia. 

2) „Jeszcze jedno pytanie, 

Harry... Do czego służy [...]?” – 

zapytał Artur Weasley w HP i 

Komnata Tajemnic. 

3) „Zgredek nikogo nie chciał 

zabid. Co najwyżej [...] albo 

poważnie uszkodzid.” – 

zapewnił skrzat w [...]. 
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KĄCIK KINOMANA 
Polecam...  

PRZEŁĘCZ OCALONYCH (2016) 

Jest to film historyczny o wojnie. Opowiada o młodym 

mężczyźnie, który wstąpił do wojska, aby zostad 

lekarzem. Nie chce wziąd broni do ręki ze względu na 

swoją wiarę i wydarzenia z przeszłości. Ma przez to 

duże problemy, jednak on za żadne skarby nie chce się 

poddad i wrócid do domu. W koocu dokonuje wielkich 

rzeczy, do kooca trzymając się swoich przekonao. Film 

został oparty na faktach. Dostał kilka nominacji do 

Oscara, a nawet został laureatem w kategoriach: 

najlepszy dźwięk oraz najlepszy montaż.  Nie brakuje 

tam wątku miłosnego oraz dobrych, czasem zabawnych, 

dialogów i wielu emocji. Zdecydowanie polecam każdemu. 

Czekam na… 

PIRACI Z KARAIBÓW: ZEMSTA SALAZARA (2017) 

Szczerze –  nie znam szczegółów fabuły, jednak jestem bardzo podekscytowany na wieśd, że niedługo 

będę miał okazję zobaczyd kolejną cześd filmu o przygodach kapitana Jacka Sparrowa. Ciekawią mnie 

nowi bohaterowie i oczywiście to, czym tym razem zaskoczą nas producenci. Mam nadzieję, że nie 

zawiodę się i kolejny raz obejrzę dobre kino.  

Moja klasyka, czyli coś starszego… 

ROCKY (1976-2006) 

Historia boksera, którego wolę walki każdy pokochał. Mimo że film nie jest nowy, to ja zawsze bardzo 

chętnie wracam do każdej z sześciu części, a nawet do tej siódmej, najnowszej (Creed: Narodziny 

legendy), która opowiada o synu przyjaciela Rocky’ego. Widziałem go już tyle razy i za każdym razem 

przeżywam te same emocje. Nie brakuje również wątku miłosnego, który nie jest typowym, 

tandetnym romansem, za co ode mnie produkcja otrzymała duży plus. Jeśli ktoś z was jeszcze nie 

widział żadnej części z tego filmu, radzę koniecznie to nadrobid! Jak dla mnie – klasyka i bestseller. 



 

9 
 

 

Nie przekonał mnie… 

JAK ZOSTAD KOTEM (2016) 

Bardzo chciałem ten film zobaczyd w kinie, jednak nie udało mi się. Teraz się z tego cieszę. Liczyłem 

na dobrą komedię z dobrymi aktorami… A po pierwsze 

– film, który przeznaczony jest dla dzieci, zawiera 

groźby kastracji skierowane w stronę kota (?), co dla 

mnie jest… no, nie na miejscu. Do tego sam kot robi 

bardzo mało rzeczy typowo „kocich”, pije whisky i sika 

do torebek. Do tego ogromnym dla mnie minusem jest 

polski dubbing – zrobiony fatalnie. Jestem 

zwolennikiem filmów z napisami, jednak ten film 

również oglądałem z młodszym bratem, który z 

czytaniem nie nadąża. Niestety. Jednak aż tak nie mogę 

narzekad, ponieważ dało się to obejrzed, raz czy dwa 

nawet uśmiechnąd, jednak nie zmienia to faktu, że 

spodziewałem się po tym filmie o wiele więcej. W 

skrócie – jest to opowieśd o bogatym pracoholiku, który 

zostaje uwięziony w ciele kota.  

(Głównie)Dla dzieci… 

SING (2016) 

Miałem mieszane uczucia, gdy szedłem na ten film do kina z młodszym bratem, jednak zostałem 

pozytywnie zaskoczony. Bajka naprawdę zabawna, prawdziwa, pouczająca… Można się przy niej 

naprawdę świetnie bawid. Opowiada o właścicielu teatru, który by uratowad go przed upadkiem, 

gdyż coraz mniej osób go odwiedza, organizuje konkurs śpiewu, jednak nie do kooca wszystko idzie 

po jego myśli… 
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Serial godny obejrzenia… 

SHERLOCK (2010-) 

Nie jest nowy, jednak ja zacząłem oglądad go właściwie niedawno. Już od pierwszego odcinka mocno 

się wciągnąłem. Wyraźnie zarysowane 

charaktery, dobra gra aktorska, dialogi, 

montaż, muzyka… Wszystko przenosi w 

zaczarowany świat Sherlocka Holmesa 

(Benedict Cumberbatch) oraz jego pomocnika 

Johna Watsona (Martin Freeman). Aktorzy 

zostali doskonale dopasowani do bohaterów, 

jakich grają. Serial ma cztery sezony, każdy po 

trzy odcinki, które trwają około półtorej 

godziny. Niestety, nadal nic nie wiadomo o 

piątym sezonie. Ale ja mam nadzieję, że 

powstanie, chodby za kilka lat. Wprawdzie 

serial z pewnością nie przypada każdemu do 

gustu ze względu na to, że zagadki są 

naprawdę skomplikowane, dla pewnych osób 

pewnie za bardzo, przez co mają problemy ze 

zrozumieniem fabuły. Niektórzy mogą nie 

połapad się w dośd specyficznym humorze 

(który mi osobiście w zupełności odpowiada) występującym w serialu. Jednak mimo wszystko –  

zdecydowanie zachęcam do obejrzenia chociażby pierwszego odcinka tej niesamowitej produkcji.  
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MAGICZNE WIADOMOŚCI ZE 
ŚWIATA MUGOLI 

Halo, dobrze mnie widad? Z tej strony Moria Nerios, wysłannik Newsville w świecie mugolskim. 

Przybywam do was z wieściami z ostatniej chwili! 

 

 Zostaliśmy wezwani do jednego z wielu mugolskich lasów, w którym spostrzeżono ślady 

kopyt. Mugole zbytnio się nie przejęli tym faktem, ponieważ wszyscy myślą, że to ślady ich zwierząt – 

koni, które często są spotykane, podczas gdy ich właściciele wyjeżdżają na konne przejażdżki.  

 Jednak jeden z naszych informatorów spostrzegł w ostatnim czasie, że centaury coraz częściej 

wkraczają na tereny mugoli. Niektórzy czarodzieje nawet opowiadają, że widywali je podczas 

spacerów czy pozyskiwania minerałów i ziół. Tak! Centaury w lasach mugoli! Czyżby stało się coś, 

czego jesteśmy nieświadomi? Centuary nie wychylają się poza granice Zakazanego Lasu bez powodu, 

jednak tu musiało zadziaład coś z zewnątrz, żeby te powędrowały tak daleko w nieznane. 

Próbowaliśmy skontaktowad się z jednym z nich, jednak na prośbę przeprowadzenia wywiadu 

zostaliśmy odesłani z kwitkiem i słowami: „My nie wchodzimy wam w drogę, wy nie wchodźcie 

nam!”. Czarodzieje jednak gdybają, co mogło ich rozłościd. Czy naprawdę nie da się nic zrobid? Mamy 

tylko nadzieję, że nie dojdzie do niczego, co zaważy na opinii o naszym świecie...  
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Powyżej znajdują się zdjęcia potwierdzające słusznośd relacji... 

PRZYSZŁOŚD I PRZESZŁOŚD 
MAGICZNEGO ŚWIATA 

 U schyłku lipca zeszłego roku na deskach teatru została wystawiona sztuka, która przedstawia 

dalsze losy bohaterów znanych z poprzednich części potterowskiej sagi. Mowa oczywiście o Harrym 

Potterze i Przeklętym Dziecku – reżyserii tej 

sztuki podjął się John Tiffany, który obok J. 

K. Rowling i Jacka Thorne jest 

współautorem historii. W poszczególne role 

wcielili się m.in. Jamie Parker, Poppy Miller, 

Sam Clemmett, Paul Thornley, Zoe Brough, 

Esther Smith i inni. Zdarzyło się, że kilka ról 

odgrywał jeden aktor, ale publiczności to 

nie przeszkadzało. Jednak spore oburzenie 
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wywołał fakt, że Hermionę oraz jej córkę, Rose, przedstawiono jako ciemnoskóre. Rowling tłumaczyła 

to tym, że w książce nigdy nie było wspomniane, jaki odcieo skóry ma mądra Gryfonka, jednak fani 

wyszukali odpowiednie fragmenty, np. jak to możliwe, że ciemnoskóry człowiek rumieni się?  

 W księgarniach są już dostępne książki ze scenariuszem 

sztuki. Lektura nie zawiera opisów, za wyjątkiem didaskali, i jest 

podzielona na akty i sceny. Akcja dzieje się dziewiętnaście lat po 

bitwie o Hogwart. Jedni mają żal, że ich bliscy umarli, ale wszyscy 

są pewni, że już nic nie może się wydarzyd. Lecz jednak... Wydarzy 

się coś, co było nie do przewidzenia, co wywróci cały Świat Magii 

do góry nogami... 

 Jednak nie tylko Harry Potter i Przeklęte Dziecko 

wzbudziło wiele sensacji swoim pojawieniem się. Zdumiewający 

sukces odniosła także produkcja Fantastyczne zwierzęta i jak je 

znaleźd. Film wypadł tak dobrze, że wiadomo już, iż pojawią się kolejne części, z czego druga pojawi 

się w 2018 roku. Ten czas z pewnością jest sporym wyzwaniem dla fanów, ale warto czekad... Z 

zaufanych źródeł wiem, że w rolę wspomnianej w pierwszej części Lety Lestrange wcieli się Zoe 

Kravitz i odegra znaczącą rolę. W koocu była bliską przyjaciółką Newta Skamandera, który – wedle 

historii – winien zakochad się w Porpentinie 

Goldstein. Czy stara miłośd może 

pokrzyżowad te plany?  

 J. K. Rowling twierdzi, że ma już 

zarysy kolejny etapów przygód sławnego 

magizoologa. Zapowiada, że pojawi się walka 

pomiędzy dwoma wielkimi czarodziejami – 

nie jest to ani Voldemort, ani Harry Potter. Domyślacie się, o kim mowa? 

 

POMOCE NAUKOWE 
Koniec roku zbliża się coraz większymi krokami, więc wypadałoby znad kilka podstawowych rzeczy, 

aby móc poprawid zdobyte wcześniej Trole. W tym numerze przygotowaliśmy dla was małą ściągę z 

Zaklęd i Uroków. Profesor Lancaster, proszę odwrócid wzrok i udawad, że tego nie widziała! 
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ZAKLĘCIE DZIAŁANIE CZARU 

Alohomora Otwiera zamki 

Colloportus Zamyka zamki 

Wingardium Leviosa Powoduje lewitację danego przedmiotu 

Reparo Naprawia zepsute obiekty 

Lumos Sprawia, że na koocu różdżki pojawia się 
światełko 

Nox Gasi światełko na koocu różdżki 

Diffindo Przecina dane przedmioty 

Finite Kooczy działanie różnych czarów 

Accio Przyzywa wskazany przez nas przedmiot 

Ferula Sprawia, że pojawiają się bandaże 

Incendio Wyczarowuje ogieo 

Aguamenti Powoduje pojawienie się strumienia wody 

JAK POWINNA WYGLĄDAD PRAKTYKA? 

Po pierwsze, SKUPIENIE – bez tego nic się nie stanie. Następnie należy WYOBRAZID SOBIE EFEKT 

ZAKLĘCIA, wykonad odpowiedni RUCH RÓŻDŻKĄ (ważne, aby był dokładny, a nie byle jaki!) oraz 

WYPOWIEDZIED FORMUŁĘ zaklęcia głośno i wyraźnie. Trzeba pamiętad o odpowiednim 

ZAAKCENTOWANIU ZAKLĘCIA na drugiej sylabie od tyłu! 

PROFESOR POD LUPĄ 
Jednemu z profesorów zadaliśmy kilka szybkich pytao. Zastanawiacie się komu? Swoje typy możecie 

wysyład sową na redakcja.newsville@gmail.com, podpisując się imieniem i nazwiskiem. Dobra 

odpowiedź zostanie nagrodzona 5 punktami. Do dzieła! 

1. W szkole wybuchł pożar. Wszyscy zdołali uciec, ale zauważasz, że brakuje dwóch osób: Amelie i 

Maxa. Zdążysz uratowad tylko jedną. Kogo i dlaczego? 

Wszyscy wiedzą, że mam słabośd do płci brzydkiej! Szczególnie osobników na wysokim stanowisku. 

Sorki, dyrcia, ale jak ty umrzesz, to ja będę mógł awansowad i wprowadzid różowy terror. 
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2. Uczniowie są bardzo zaciekawieni twoim przedmiotem, ale masz do dyspozycji tylko jedną godzinę 

w tygodniu, akurat wtedy leci twój ulubiony serial... Czy będziesz potrafił z niego zrezygnowad, aby 

dad swoim uczniom dodatkową godzinę zajęd pozalekcyjnych w tygodniu?  

Zrezygnuje z serialu! Nie oglądam telewizji, a wiedzy nigdy za mało. 

3. Masz przed sobą dwóch uczniów - jeden (X) był aktywny przez cały rok, ale niestety z jego ocen 

wychodzi zaledwie Zadowalający, natomiast drugi (Y) przez cały rok olewał przedmiot i dopiero w 

ostatnim tygodniu wziął się do roboty, poprawiając oceny na W. Co zrobisz - podniesiesz uczniowi X 

ocenę stopieo do góry czy wystawisz uczniowi Y ocenę Powyżej Oczekiwao? 

Jak powtarzam – najważniejszy jest stosunek do przedmiotu oraz aktywnośd na zajęciach. 

Zdecydowanie podwyższam uczniowi X ocenę! 

4. Zbliża się szkolny bal. Masz dylemat nad zaproszeniem profesora Ryuugu a profesora Moore'a. Kto 

zostanie twoim partnerem na ten wieczór? 

Jestem zachłanny, a moje serduszko jest pojemne. Wezmę obydwóch! I będę z nimi taoczył na 

zmianę. 

5. Z kartkówki, którą zrobiłeś, wszyscy dostali T. Wstawisz oceny do dziennika bez względu na to, że 

nikt nic nie zapamiętał czy powtórzysz temat i dasz uczniom drugą szansę? 

Wstawię oceny do dziennika. To nie mój problem, że nie potrafią otworzyd odpowiedniej strony w 

podręczniku. 

HOROSKOP 
BYK (20.04-22.05) 

Ten tydzieo to czas dla ciebie, więc wspólnie ze znajomymi 

udajcie się do  Hogsmeade. Odłóż książki i spędź trochę czasu ze 

znajomymi, których od dłuższego czasu zaniedbywałeś. Może 

poznasz kogoś kto na dłużej zajmie twoją uwagę? 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – czerwony 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Numerologia 
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BLIŹNIĘTA (23.05-21.06) 

Odkryjesz największy sekret swojego wroga, który całkowicie 

mógłby go pogrążyd w oczach całej społeczności szkoły. Jednakże 

będziesz się zastanawiał, czy rzeczywiście komuś o tym 

powiedzied. Pomyśl też o swoich ocenach. To już ostatni 

dzwonek na to, by coś poprawid! 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – niebieski 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Wróżbiarstwo 

 

RAK (22.06-22.07) 

Dowiesz się, że ktoś przelał na twoje konto w Banku Gringotta 300 

galeonów, ale nie będziesz wiedział kto. Ta sytuacja nie będzie 

dawała ci spokoju i zaniedbasz swoje zdrowie. W czwartek 

dostaniesz liścik miłosny. Czy to twój adorator jest hojnym 

darczyocą?  

SZCZĘŚLIWY KOLOR – żółty 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Zaklęcia i Uroki 

 

LEW (23.07-23.08) 

Staniesz się bardziej drażliwy i zły na wszystkich. Do każdego 

będziesz odnosił się z widoczną wrogością. Zwalcz w sobie tę 

ciemną stronę i spróbuj spełnid wcześniejsze obietnice, a 

wszystko ułoży się dobrze.  

SZCZĘŚLIWY KOLOR – fioletowy 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Transmutacja 
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PANNA (24.08-22.09) 

Jesteś bardzo punktualny i systematyczny, ale poznasz nowych 

znajomych, którzy odciągną cię od nauki. Pamiętaj, że wszystko 

ma swoje granice, a przeciąganie ich na korzyśd innych 

„przyjemności” nie zawsze jest dobre w skutkach. Nie zapominaj 

o wartościach, które towarzyszyły ci podczas dotychczasowego 

życia. 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – zielony 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Astronomia 

 

WAGA (23.09-22.10) 

Osoba, która kiedyś bardzo cię skrzywdziła znowu pojawi się w 

twoim życiu. Będzie sprawiała wrażenie osoby skruszonej, ale 

nie strad czujności. Nie wszystko jest takim, jak się wydaje! 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – Pomaraoczowy 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Obrona przed Czarną Magią 

 

SKORPION (23.10-21.11) 

Otrzymasz smutną sowę od rodziców, która całkowicie zmieni 

twój światopogląd. Pamiętaj, aby nie podejmowad nagłych 

decyzji! Przemyśl wszystko na spokojnie, nie rzucaj słów na 

wiatr, a wszystko dobrze się ułoży.  

SZCZĘŚLIWY KOLOR – różowy 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Starożytne Runy 
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STRZELEC (22.11-21.12) 

W ciągu najbliższych dni profesorowie nie będą szczędzid ci 

pochwał. Nie spocznij jednak na laurach i dalej próbuj 

zaskoczyd wszystkich swoimi pomysłami. Dobry humor nie 

opuści cię do kooca tygodnia. 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – szary 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Zielarstwo 

 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 

Szczęście ci sprzyja i ten tydzieo to same pomyślności dla ciebie. 

Weź udział w zabawach szkolnych, a na pewno ten dobry czas 

zostanie odpowiednio nagrodzony. Warto również zwrócid 

uwagę na Puchonkę, która od kilku dni tajemniczo się do 

ciebie uśmiecha. Może to ta jedyna? Spróbuj i przekonaj się, co 

tym razem los dla ciebie przygotował. 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – srebrny  

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Opieka nad Magicznymi Stworzeniami 

 

WODNIK (20.01-18.02) 

Ten tydzieo nie jest dobrym czasem na składanie deklaracji. 

Postępuj rozsądnie i rozważnie. Nie podejmuj trudnych 

decyzji spontaniczne, ponieważ potem będziesz ich żałował. 

Daj sobie czas, a wszystko się ułoży po twojej myśli! 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – karmazynowy  

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Latanie na Miotle 
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RYBY (19.02-20.03) 

Odnajdziesz satysfakcję z wywiązywania się ze zwykłych 

domowych obowiązków. Będziesz miał głowę pełną 

pomysłów, a w czwartek postanowisz zrealizowad jeden z 

nich. Dobry humor nie opuści cię nawet na chwilę, więc 

dobrze go wykorzystaj.  

SZCZĘŚLIWY KOLOR – złoty 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Numerologia 

 

BARAN (21.03-19.04) 

Przed tobą bardzo pracowity czas, ale przyniesie on ci sporą 

satysfakcję. Pomyśl o ułatwieniu sobie pracy i nie zapomnij o 

wypoczynku, ponieważ cały twój wysiłek może nie wyjśd ci 

na dobre. W wolną sobotę pozwól sobie na odrobinę 

lenistwa! 

SZCZĘŚLIWY KOLOR – brązowy 

SPRZYJAJĄCY PRZEDMIOT – Historia Magii 

 

 

 

ANKIETY 
Społecznośd Akademii Magii Ramesville została zapytana o to, jak postrzega aktualną sytuację w 

placówce. W ankiecie wzięło udział 15 osób. Dziękujemy za poświęcony czas, a wyniki przedstawiają 

się następująco: 
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KONKURSY 
Poza konkursami ukrytymi wśród artykułów, przygotowaliśmy dla was kilka innych, które – mamy 

nadzieję – zmienią stan punktacji w Rankingu Domów. Jeszcze wszystko jest możliwe! 

PIERWSZY KONKURS 

Polega on na uruchomieniu wyobraźni i wymyśleniu fantastycznego stworzenia, które mogłoby 

zamieszkad w walizce Newta Skamandera. Nie wymagamy, abyście podawali jakichś specjalistycznych 

danych, wystarczy sam opis albo rysunek. Forma zależy od was! Za nadesłanie swojej pracy 

otrzymacie 20 punktów i 30 galeonów, zaś najlepsza otrzyma bonus w postaci dodatkowych 10 

punktów i 25 galeonów! 

DRUGI KONKURS 

Jest to quiz z wiedzy o HP. Waszym zadaniem będzie wybranie prawidłowej odpowiedzi z podanych. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymacie 2 punkty oraz 5 galeonów, natomiast trzy osoby, które 

jako pierwsze wyślą dobre rozwiązania, zgarną na konto swojego Domu dodatkowo 10 punktów do 

koocowego wyniku! 

ŚWISTOKLIK DO KONKURSU 

TRZECI KONKURS  

Chodzi w nim o wyszukanie konkretnych słów spośród wielu liter, które niekoniecznie pasują. Tak, 

chodzi o wykreślankę! Ukryliśmy tam 5 stworzeo magicznych i 5 run. Waszym zadaniem jest 

wyszukanie wszystkich haseł i wysłanie odpowiedzi czym prędzej na redakcyjną sowę. Za całośd 

możecie otrzymad aż 20 punktów oraz 40 galeonów, natomiast trzy pierwsze osoby zgarną 

dodatkowy bonus w postaci 5 punktów i 10 galeonów. 

ŚWISTOKLIK DO KONKURSU 

WSZYSTKIE KONKURSY – ZARÓWNO TE UKRYTE, JAK I POWYŻSZE – 

WYSYŁAJCIE NA MAILA: REDAKCJA.NEWSVILLE@GMAIL.COM 

NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU (27.04) DO GODZ. 23:59.  

NIE ZAPOMNIJCIE SIĘ PODPISAĆ! 

https://learningapps.org/display?v=p37wgvq4k17
https://learningapps.org/display?v=pvjenhotj17
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TWÓRCZOŚD WŁASNA 
Nasza szkoła, a w tym i gazetka, chętnie wspiera i promuje talenty, które uczęszczają do naszej 

Akademii. Jeśli ktoś ma prace, którymi chciałby się podzielid, może je nadesład sową na adres: 

redakcja.newsville@gmail.com. Jeżeli ktoś sobie tego życzy, to praca może pozostad anonimowa, 

chod oczywiście zachęcamy do podpisywania się! :) 

HARRY POTTER 

Stracił rodziców, nie stracił serca, 

Zawsze, nieustannie dążył do zwycięstwa. 

Wiedział, że inni go potrzebują, 

Nie wiedział dlaczego, niektórzy zabid próbują. 

Mimo że wielu mu pomagało, 

Czasem nawet to nie wystarczało. 

Cały tata, tylko oczy po mamie, 

Każdy z nas zna to już na pamięd. 

Biedny chłopiec, który przeżył wiele, 

Którego zawsze chronili przyjaciele. 

Jednak nic ani nikt nie uleczy rany, 

Gdy dziecko jest same, 

Bez taty, bez mamy. 

W takim razie wszyscy wiedzą już, o kim mowa. 

O kimś, kto przed samym Voldemortem się nie schował. 

AUTOR WIERSZA: ALAN HENDERSON 
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DORMITORIUM GRYFONÓW 

Płomienie kształtują się w lwa, 

Za oknem jest niezła ulewa.  

Dookoła kominka szkarłatne fotele,  

Uczniów siedzi na nich niewiele.  

Reszta już dawno w łóżkach,  

Bury kot śpi na czyichś udach, 

Żaba rechocze w kącie, 

Zaraz szczur na moim ramieniu usiądzie.  

Panuje przyjemna atmosfera,  

Nie pamiętam, kiedy ostatnio była tu jakaś afera.  

Każdy tutaj się szanuje,  

Nikt żadnych spisków nie knuje.  

To jest Gryfonów dormitorium,  

Przyjdź, zobacz, nie pożałujesz. 

AUTOR WIERSZA: ALAN HENDERSON 

MAGICZNY KĄCIK PORAD 

 

Jak należy się zajmowad małym feniksem? 

Feniksy to fascynujące stworzenia o ogromnej mocy magicznej, które są bardzo wierne i oddane 

wobec swojego właściciela, jednakże musisz na tę wiernośd sobie zasłużyd, więc powinieneś wykazad 

się spokojem i łagodnością charakteru. Pamiętaj, że trudno je oswoid, ale jeśli ci się to uda, to feniks 
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może byd twoim najlepszym przyjacielem. Nie będzie to proste zadanie, ale na pewno pomoże ci w 

tym profesor Wand, który okaże ci ogromne wsparcie i zrozumienie do tych wspaniałych stworzeo. 

 

Czy da się uniknąd kartkówki? 

Pisanie kartkówek, sprawdzianów czy prac domowych to obowiązek uczniów. Zawsze będziecie mogli 

przystąpid do poprawy, ale zapewniam was, że jeśli systematycznie uczęszczacie na zajęcia, to 

wszelkie sprawdzanie wiedzy przez profesorów nie będzie stanowiło dla was trudności. Grono 

pedagogiczne Akademii Magii Ramesville umożliwi wam zdobycie dobrych ocen, ale sami musicie 

wykazad odrobinę chęci. 

 

Jak nie dostad Trolla z Eliksirów? 

Eliksiry to dosyd trudny przedmiot, ale nie na tyle, aby nie zdad. Zapewniam was, iż jeśli wykażecie 

chęci i pokażecie profesorowi Moonstone’owi, że wam zależy na wysokich ocenach, to nie będziecie 

musieli martwid się, jak zdad czy jak nie dostad Trolla! Ponadto polecam sporządzad notatki z lekcji, a 

to ułatwi wam zdecydowanie sprawę. 

 

Jak nie dad się zdemaskowad, jeśli ukrywa się to, że się jest wampirem? 

Mam nadzieję, że nie ukrywasz się dlatego, że wstydzisz się swojego pochodzenia. Pamiętaj – jeśli 

jesteś inny, to nie znaczy, że jesteś gorszy! Każdy z nas jest wyjątkowy, ale mimo to jesteśmy równi 

sobie. Jeżeli chodzi o ukrycie tego faktu z innych powodów niż wymieniłam, to polecam za często się 

nie uśmiechad. 
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POZDROWIENIA 
Pozdrawiam wszystkich!  

-Rikka Hattori 

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich nauczycielów i uczniów tej 
Akademii. Profesorom życzę cierpliwości, a uczniom sukcesów!  

- Anonim 

 

Pozdrawiam wszystkie Morele i niezastąpione opiekunki! 

- Sofcia 

 

Pozdrawiam całą społecznośd Świata Magii! Świat Magii piękny jest! 

- Anonim 

 

Pozdrawiam Vivienne Levittoux oraz Amelie Carter – najlepsze 
opiekunki na świecie <3 

- Anonim 

 

Pozdrawiam Maxa Moore – idź reklamuj, a nie się lenisz! 

- Amelie Carter 

 

Nie pozdrawiam twórców ankiety, bo zapomnieli wymienid Historię 
Magii, a to przecież cudowny przedmiot! Co z tego, że wycofany w 
połowie roku szkolnego ;/ 

- Anonim 

 

Pozdrawiam gorąco Cadi Havori, wesołego jajka! 

- Anonim 
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