Wydarzenia z AM Ramesville
W niedzielę (11 lipca) o godzinie 20:00 odbył się Wieczór Gier Ślizgońskich, który poprowadzili
właśnie przedstawiciele Slytherinu.
Zostali również wybrani prefekci domów. Wasi reprezentanci przedstawiają się następująco:
GRYFFINDOR
Prefekci: Lee Jordan oraz Karolina Gleirent
Kapitan SLQ: Samantha Rogers
HUFFLEPUFF
Prefekci: Jo Grey oraz Scorpius McGallen
Kapitan SLQ: Viviene Saphore
RAVENCLAW
Prefekci: Regulus Delacour oraz Lily Cole
Kapitan SQL: Ravil Rawlings
SLYTHERIN
Prefekci: William Bueckendorf oraz Elena Swan
Kapitan SLQ: William Bueckendorf
PREFEKCI NACZELNI
Nancy Delacour oraz Katie Smith
W sobotę w naszej szkole miał miejsce I etap Turnieju Trójmagicznego Domów organizowany przez
prof. Aniulexx Turn i prof. Marksa Deymonta. Zmierzyło się w nim ośmiu uczestników (każdy dom
reprezentowało dwóch uczniów), a byli to:
Karolina Gleinert i Nancy Delacour z Gryffindoru,
Jo Grey i Lilya Grave z Hufflepuffu,
Everan Deore i Ravil Rawlings z Ravenclaw oraz
Alexandra Potter i Jonathan Marley ze Slytherinu.
Wyniki I etapu już niedługo na naszej stronie- www.ramesville.xaa.pl
Wydarzenia ze Świata Magii
Za nami już trzy spotkania Kursu Teleportacji, który prowadzi prof. Marcin McGreen i prof. Alexa
Fyed Ostatnie z dotychczasowych spotkań odbyło się dzisiaj. Dokładna data, godzina i miejsce
następnego spotkania zostaną podane wkrótce!
Nasza szkoła, jak i kilka innych biorą również udział w Międzyszkolnej Olimpiadzie
Wieloprzedmiotowej (MOW). Za nami już dwa etapy tejże olimpiady!

Wywiady ze znanymi osobistościami

Kolejne rozpoczęcie roku szkolnego w Akademii Magii Ramesville już za nami. Mimo przerwy
wakacyjnej w realnej szkole, magiczny świat tętni życiem. Na temat uniwersytetu z dyrekcją rozmawiał
Marks Deymont, redaktor gazetki Newsville.

Witajcie. Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że zgodziliście się na to spotkanie.
Alice Radliffe: Nie ma za co ;).
Crispin Stewart: Nie ma sprawy.
Jaq McCartney: Nie ma za co.
Zanim zaczniemy temat stricte Ramesville, zarówno ja, jak i uczniowie szkoły chcielibyśmy się o Was
czegoś więcej dowiedzieć. Może zdradzicie kilka słów sobie? Jak zaczęła się Wasza przygoda ze
Światem Magicznym?
A.R: To może ja zacznę. Otóż moja przygoda ze Światem Magii zaczęła się niespełna rok temu
właśnie tu, w murach tej szkoły. Przeglądając stronę kwejk.pl dostrzegłam baner, na którym był napis
'Akademia Magii Ramesville' i chyba jakieś krótkie hasło zachęcające. Zaintrygowało mnie to,
kliknęłam i sama nie wiedząc czemu, zapisałam się do szkoły. Przeszłam całą ścieżkę edukacyjną i
tak się złożyło że dostałam posadę.
C.S: Pewnego dnia uznałem, że może spróbuję swoich sił w jakiejś szkole jako nauczyciel Wiedzy o
Harrym Potterze. Zostałem przyjęty jeszcze przez panią dyrektor Amelię Sayer. Uczyłem dwa lata
oraz byłem opiekunem domu. 1 września 2012 roku powołano mnie na zastępce dyrektora, a po
dwóch miesiącach na dyrektora głównego. Jest to już mój 7 rok szkolny tutaj.
J.M: O ŚM dowiedziałem się w II klasie gimnazjalnej na lekcji fizyki. Jakoś w kwietniu, gdzieś około 17
kwietnia. Rozmawiając co lekcje z koleżanką, tego dnia rozpoczęliśmy temat Harry'ego Pottera.
Wtedy to ona powiedziała, że istnieje coś takiego jak społeczność magiczna. Na początku wskazała
mi szkołę SMiC Hogwart. Po kilku miesiącach przebywania w Świecie Magii natrafiłem na Ramesville
- z którą się bardzo zżyłem. Cóż tutaj więcej powiedzieć. Zacząłem od posady nauczyciela
wampirologii, a skończyłem na Historii Magii.
Zatem to Ty, Crispin, byłeś pomysłodawcą waszej trójcy dyrektorskiej. Czym kierowałeś się przy
wyborze swoich zastępców?
C.S: Zarządzałem szkołą wraz z Cateriną Raidver oraz Przemkiem Fravell'em. Obecnie ta dwójka
jest już na emeryturzę. Pewnego dnia musiałem opuścić Ramesville na 2-3 tygodnie. Wtedy Cat
powolała Jaq'a. Po odejściu Cat i Przemka wraz z Jaq'iem do zarządu powołaliśmy naszą
absolwentkę - Alice Radcliffe. Alice od zawsze była pomocna tak samo jak Jaq. Bardzo dobrze mi się
z nimi współpracuje, a współpracowałem w tej szkole już w wieloma osobami.
Jak wygląda Wasz podział obowiązków? Każdy dyrektor ma przypisaną swoją 'rolę' w szkole?
C.S: Tak, każdy ma przypisane swoje obowiązki. Pracy naprawdę tutaj nie brakuje. Uzupełniamy się
nawzajem.

Tworzycie zgrany zespół jako dyrekcja. Jak to natomiast wygląda po godzinach pracy?
Pozostajecie wciąż w dobrych relacjach, czy może zachowujecie stosunki czysto partnerskie?
C.S: Oczywiście, że pozostajemy w dobrych relacjach. Można rzec, że nawet się przyjaźnimy.
Rozmawiamy w większości o wszystkim.
J.M: Myślę, że raczej pozostajemy i pozostaniemy jako zarząd w dobrych relacjach.
A.R: Tak, przyjaźnimy się już od jakiegoś czasu.
Przejdźmy może już do tematu szkoły. Nie tak dawno odbyło się kolejne rozpoczęcie roku w Akademii.
Jak wyglądały prace wakacyjne przed tą uroczystością?
C.S: Przyznam, że było dość ciężko. Wielu nauczycieli zrezygnowało z posady, a dość trudno znaleźć
teraz nowego profesora.
A.R: Wiadomo, są wakacje, ludzie wyjeżdżają. A i tych zatrudnionych czasami nie ma, ale staramy
się i chyba dajemy radę.
J.M: Z nutką stresu podchodziliśmy do uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku, co było zupełną
sprzecznością do zakończenia, gdzie wszystko było spokojne i z opanowaniem. Wreszcie
doczekaliśmy się także nowego wyglądu strony.
Domyślam się, że pracy było co niemiara. Niestety nie było mi dane pojawić się na rozpoczęciu roku
szkolnego, dlatego z chęcią poznam Waszą opinię. Jak oceniacie przebieg? Można uznać to za
sukces?
J.M: Szczerze mówiąc, to nie za bardzo mogę się wypowiedzieć o uroczystości, ponieważ pojawiłem
się na niej z dużym opóźnieniem. Z przebiegiem zapoznałem się dopiero po przeczytaniu loga i muszę
przyznać, że to nasz kolejny sukces.
C.S: Oczywiście, pojawiło się aż ponad 50 osób. Tego, mówiąc szczerze, nie spodziewałem się.
Miałem nadzieję na znacznie mniejszą ilość, a tu proszę jaka miła niespodzianka. *uśmiechnął się*
A.R: Tak, rozpoczęcie przebiegło bez większych problemów i, jak powiedział mój poprzednik, było
bardzo dużo ludzi. Z czego się ogromnie cieszymy.

A jak wyglądało to od wewnątrz? Z prywatnego doświadczenia wiem, że może to przynieść mnóstwo
stresu. Jeden błąd, mała pomyłka, migoczące privy innych dyrektorów 'Co teraz będzie?', a przecież
profesjonalizm musi być zachowany do samego końca. Czy w Waszym przypadku też tak było?
J.M: O tak. Dosyć częste wiadomości od Crispina czy to zakończenie, czy rozpoczęcie to nic nowego.
Stres? Ja nabieram stresu podczas każdej uroczystości, czy to jest wyższej rangi, czy też nie.
A.R: No tak, wiadomo, że człowiek się stresuje w takich momentach. Jeszcze do tego mam nie do
końca sprawny komputer i czasem mnie wyrzuca z czatu. Podczas rozpoczęcia martwiłam się, czy
mnie nie rozłączy - przecież trzeba trzymać fason, ale udało się bez problemów.
C.S: Troszkę stresu było. Wiadomo wiele ludzi, jedna pomyłka i już na czacie ogólnym zaczyna się
poruszenie. Jednak udało się i żadne błędy ani pomyłki się nie wkradły.

Zatem nie ukrywacie, że jakiś chochlik wkradł się podczas rozpoczęcia! Jednak umiejętność
improwizacji to przydatna cecha dla dyrektora szkoły.
Jakie macie plany na ten semestr wobec szkoły?
C.S: Postanowiliśmy wznowić Szkolną Ligę Quidditcha oraz Newsville.
A.R: Z ważniejszych zmian to chyba wszystko. Mamy też małą niespodziankę dla uczniów, będą
mogli się wykazać.
J.M: Plany, plany... Powołanie zastępcy dyrektora, który obejmie mój fotel.
C.S: Będziemy musieli kogoś szukać. Mam nadzieję, że tylko na krótkie zastępstwo.
No tak, sam wywiad jest żywym przykładem reaktywacji gazetki. Słyszałem plotki [odchrząknął] o
dużej imprezie dla społeczności Ramesville. Chyba wiecie, co mam na myśli?
C.S: Oczywiście, że tak. W tym roku szkolnym będzie organizowany Turniej Trójmagiczny, podczas
którego uczniowie będą mogli się wykazać.
A.R: Mamy nadzieję, że przyciągnie on wielu uczniów i że wszyscy będą się dobrze bawić, bo to
najważniejsze
I jak idą przygotowania?

C.S: Bardzo dobrze, jednak tak naprawdę to my jako dyrekcja mało wnosimy do tego turnieju. Głównie
zajęła się nim dwójka nauczycieli.

Temat turnieju może zostawmy. Niech na razie pozostanie tajemnicą dla uczniów. Jak oceniacie
ogólną pracę nauczycieli Ramesville? Jesteście zadowoleni z obecnej kadry?
C.S: Tak, chociaż czasami zawodzą. Nie mówię oczywiście o wszystkich. Niektórzy czasami nie
pojawiają się na lekcjach bez wcześniejszego zgłoszenia.
J.M: Pierwszy tydzień po rozpoczęciu to był istny pogrom - odbyło się kilka zastępstw, których nie
zliczę. Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie lepiej.
A.R: No tak, ale już widać pewną poprawę w systematyczności nauczycieli.
Widzę, że to przestroga dla wykładowców, by lepiej pojawiali się na lekcjach.
J.M: Dokładnie Marks :D
C.S: Oczywiście, że tak :)
A.R: Niech uważają *zaśmiała się groźnie*
Zainteresowało mnie to, co powiedział Jaq. 'Szukanie zastępcy dyrektora na mójfotel'. Jaq, mógłbyś
to jakoś rozwinąć? Czy to znaczy, że odchodzisz z Ramesville?

J.M: Czy odchodzę? Na czas określony. Związane jest to z tym, że mój sprzęt legł w
płomieniach, a ja korzystam z komputera rodziców, którzy nie zawsze są tak bardzo uczynni,
bym mógł korzystać z internetu o dowolnej porze. Lepiej, żebym odszedł na ten określony
czas, niż żebym był w dyrekcji i nic nie robił.
C.S: Tak, więc będziemy musieli znaleźć kogoś na jego zastępstwo

Nie chcę Was zbyt długo męczyć, dlatego powoli zbliżamy się już do końca. Historia tej Akademii jest
bardzo długa i zapisała się w karty ŚM. Proszę, odłóżcie na bok Wasze poczucie skromności i
powiedzcie, szczerze oczywiście, czy uznajecie Ramesville za dobrą szkołę? Czy uważacie siebie za
elitę Świata Magii?
C.S: Za elitę? Myślę, że Ramesville wysoko stoi w Świecie Magii, ale nie jest właśnie tą najlepszą.
A.R: Ramesville to zdecydowanie dobra szkoła, jednak czy jesteśmy elitą? Powiedziałbym, że są
bardziej elitarne szkoły. My się dopiero ustabilizowaliśmy i teraz pracujemy na to miano. Jak
wiadomo, szkoła miała swoje wzloty i upadki i było kilka reaktywacji Ramesville. Mam nadzieję, że ta
była ostatnia, a przynajmniej tak długo, jak ja tutaj będę i tak samo jak dwójka pozostałych dyrektorów,
bo naprawdę wkładamy ogromne wysiłki w to, żeby szkoła stała i zależy nam, żeby wszystko płynnie
się toczyło.
J.M: Nie, jesteśmy tylko małą szkołą i nie wywyższamy się. Za elitę siebie nie uważamy - jeszcze do
takiego wysokiego tytułu jak 'Elita' to nam brakuje. Także dużo pracy nadal przed nami.

C.S: Dodam, że Ramesville strasznie ucierpiała po tym jak Severus troszeczkę nabrudził a później
zostawił szkołę.
Teraz pracujecie na to miano... Rozumiem, że na razie ze szkołą nie chcecie się rozstawać, ale
wiadomo, Świat Magii nie jest dla nikogo priorytetową rzeczą, stąd moje ostatnie pytanie - Jak długo
planujecie pozostać w murach tej szkoły?
J.M: Trudne pytanie Marks. W moim przypadku, miałem się już pożegnać ze szkołą przed
rozpoczęciem obecnego roku, ale stwierdziłem, że warto jeszcze tutaj pozostać
C.S: Jak długo czas mi na to pozwoli. Planuję odejść za rok, czyli wtedy gdy będę zaczynał trzecią
klasę liceum. Oczywiście po maturze wrócę.
A.R: Ja sama nie wiem, co prawda teraz idę do trzeciej klasy, ale ze szkołą nie zamierzam się
rozstawać. Co wyjdzie, tego nie wiem.
Plan, jak większości w takim wieku, Crispin. Miejmy nadzieję, że słowa dotrzymasz i po maturze tutaj
się zjawisz.
C.S: Marks, po maturze na 100% wrócę, jak w ogóle odejdę przed tą maturą aby się uczyć. *zaśmiał
się*
Jaq, jak długo według Ciebie będzie trwać to 'jeszcze'?
J.M: Planowana data odejścia to Sylwester.

To już niebawem. Czas tak szybko leci, zwłaszcza, kiedy pracuje się nad taką rzeczą, jak
szkoła. Jeden rok szkolny goni drugi.
Na koniec możecie powiedzieć coś od siebie, pozdrowić rodziców, krewnych, żonę lub dzieci.
J.M: Pozdrawiam całą społeczność AMR.
C.S: Dziękuję Ci za ten wywiad, który już niedługo zobaczymy w pierwszym numerze gazetki.
Pozdrawiam całe Ramesville.
A.R: Dziękuję za miło spędzony czas i pozdrawiam czytelników!
Ja również Wam dziękuję, miło się z wami rozmawiało.

Sport
Formuła Szkolnej Ligi Quidditcha uległa zmianie, gdyż nie obowiązuje podział na domy, a stworzone
zostaną dwie drużyny, jednak zdecydowaliśmy się umieścić tu wywiad z dwójką kapitanów dwóch
drużyn. Są nimi:
Ravil Rawlings – Ravenclaw
oraz
Viviene Saphore – Hufflepuff
William: Witam gorąco ;)
Ravil_Rawlings: Hej
Viviene_Saphore: Hejka
William: Jak długo jesteście już w "Świecie Magii"?
Viviene_Saphore: Ja swoją przygodę zaczęłam w Argo ok. roku temu. To był chyba listopad 2011,
ale nie jestem pewna.
Ravil_Rawlings: Moją pierwszą szkołą było Wum. Zacząłem tam uczęszczać około 2,5 roku temu..
Coś koło tego.
William: A Ramesville? Jak długo tu jesteście i jak długo jeszcze zamierzacie być?
Viviene_Saphore: Trzeci rok! Moim pierwszym domem był Gryff, a teraz Huff.. Myślę, że jak skończę
AMR, to będę uczyć. Może języków, może Quidditcha :)
William: Ravil?
Ravil_Rawlings: Naukę w Ramesville zacząłem od 3 klasy. Mam nadzieję że uda się tu zatrzymać
jako profesor od OnMS lub Smokologii. A może Inkwizytor?
William: Ambitnie. Przejdźmy teraz do samego Quidditcha. Było to dla was zaskoczeniem, że
dostaliście stołek kapitanów, czy wiedzieliście już od samego początku, że to właśnie
będziecie wy?

Viviene_Saphore: Ja w sumie na początku nie miałam być kapitanem! W końcu razem z prefektami i
opiekunem ustaliliśmy, że ja zajmę miejsce wcześniejszego kapitana, ponieważ już mam
doświadczenie. Nauczycielka Quidditcha, a dodatkowo dwa razy kapitanka (raz Gryffonów, raz Huff).
Ravil_Rawlings: Jasne że nie wiedziałem. ( pomińmy fakt że tylko ja się zgłosiłem ).
William: Dla niektórych to pewnie mogłaby być rzecz pewna. W końcu najlepsi są wybierani na to
stanowisko Zatem skoro mamy już kapitanów potrzeba jeszcze reszty drużyny. Kiedy sprawdziany?
Ravil_Rawlings: Ravenclaw ma zaplanowanie spotkanie na 10. Miejmy nadzieję że pojawi się jak
najwięcej chętnych :).
Viviene_Saphore: Puchonki mają spotkanie już jutro, ale ja nie ograniczam się do jednego treningu.
Chciałabym mieć też rezerwowych graczy, gdy któryś nie będzie mógł grać. Drużynę będę wybierać
wtedy przed każdym meczem, bo w końcu nie tylko 4/5 uczniów ma talent.
William: Czyli Hufflepuff nie będzie miał stałej drużyny?
Viviene_Saphore: Nie
William: To faktycznie, dość dobre rozwiązanie jeżeli chodzi o zaskoczenie przeciwnika. A jak mocno
będziecie naciskać na zgranie zespołu?
Viviene_Saphore: Jak najmocniej! Najbardziej u ścigających, bo to oni grają razem przez cały mecz.
Ravil_Rawlings: Będę się starał utrzymywać jak najlepsze kontakty z drużyną.
William: Macie już ustalony przebieg sprawdzianu? Jak on będzie wyglądał?
Ravil_Rawlings: Nie, wszystko potoczy się spontanicznie..
Viviene_Saphore: Mam zamiar rozegrać mały mecz. Ewentualnie potyczka 1 na 1. Z tych "testów"
wybiorę najlepszych.
William: Prócz zaskoczenia u ciebie, Viviene, jaki macie złoty środek na wygranie Szkolnej Ligi
Quidditcha?
Viviene_Saphore: Trzeba dobrze zgrać drużynę. Dużą wagę przykładam tez do sposobu w jaki
gracze traktują Quidditcha. Jeśli kochają tę grę, fascynuje ich, to na boisku też spiszą się dobrze.
William: A Krukoni?
Ravil_Rawlings: Ja będę stawiał na dobrą zabawę. Puchar będzie świetnym uhonorowaniem naszej
współpracy i poświęconego czasu.
William: Czyli perfekcja kontra rozrywka. Zapowiada się ciekawie... Jak pomożecie profesor Eviline
Brown w przygotowaniu ligi?
Viviene_Saphore: Ja mam bardzo dobre kontakty z Evi, więc jak tylko mnie o coś prosi, to jej
pomagam! Póki co staram się sprawić, by Slytherin też miał kompletną drużynę.
Ravil_Rawlings: Myślę że skompletowanie drużyny to już będzie pomoc, ale jeśli Eviline mnie o coś
poprosi to nie odmówię.
William: Slytherin? Dlaczego?
Viviene_Saphore: Profesor Brown napisała do mnie, żebym pomogła jej łapać Ślizgonów.

William: Czyli będziemy współpracować ^^
Viviene_Saphore: Hehe, jasne ^^
William: Kto wygra ligę?
Viviene_Saphore: Puchoni ofc.! <333333
Ravil_Rawlings: Oczywiście Krukoni :D
William: Tego dowiemy się niebawem. A tymczasem dziękuje za rozmowę i powodzenia!
Czeka nas emocjonujący i zapewne ciekawy sezon, w którym spokojnie można powiedzieć, że
będziemy oglądać walkę tytanów. Ale co wygra, umiejętności ćwiczone do perfekcji spontaniczność i
dobra zabawa? No cóż, nie zostaje nam nic innego jak z niecierpliwością czekać na pierwszy gwizdek!
William Bueckendorf

Plotki i porady
Nowe miłostki w naszym AMR?
Ostatnimi czasy w naszych szkolnych murach krąży plotka o związku w naszej kadrze
nauczycielskiej! Nie zgadniecie... chodzi o naszego dyrektora - Crispina Stewarta i nauczyciela
Numerologii - Mateo Morgana! Czyżby wydarzyło się coś między nimi w prywatnym gabinecie
dyrektora, czyli w naszym schowku? Czy dyrektor stał się przynętą naszej złotej rybki- Matea? A może
jednak to tylko plotki? Jarosław Gowin powiedziałby w tym przypadku stanowcze nie, jeżeli chodzi o
taki związek, ale no cóż. Z biegiem czasu dowiemy się, czy to prawda.
Redaktorki z działu “Plotki”.

Newsvillowe Porady
Jeżeli chcesz do nas napisać, to śmiało, kierujemy Cię na e-mail newsvilloweporady@gmail.com.
Z pewnością Ci pomożemy :).
Anonim napisał:
Hej! Jestem Anonimkiem :3
Mam problem i potrzebuje porady.
Lubie pisać wiersze itp. ale boje się, że jak wstawię je na jakiś portal to je wyśmieją. Ogólnie boje się
opinii innych o mnie. Chciałabym być po prostu sobą i nie udawać kogoś kim nie jestem. Tylko w
waszej szkole czuje, że nie muszę nikogo udawać chciałabym też tak w mugolskiej szkole ale nie
wiem jak.
Anonimek pozdrawia redakcję.
Witaj!
Nie bój się tego, co pomyślą inni, bądź tylko sobą i nie udawaj nikogo. W Rames stwarzamy
atmosferę, aby każdy mógł się dobrze czuć i wyrazić swoją opinię, czyż nie? :) Nie masz się czego
bać! Pamiętaj, że każda porażka jest zwycięstwem! :) Nieważne, czy inni źle ocenią Twój wiersz, jest
Twój i jest niepowtarzalny, bo to właśnie Ty go napisałaś, a nie nikt inny, uwierz w siebie, bo kto wie,
może kiedyś zasłyniesz! :)
Pozdrawiamy, Redakcja 'Newsville'.

(To zdjęcie nadesłał nam Anonim )

Opowiadania
(część I)
Wybiegła przed dom niczym strzała. – Mamo, tato dostałam list z Hogwartu!
– Rodzice patrzyli się na nią niczym na wariatkę, po czym wstał ojciec – Dziecko –
zaczął – rozumiem, że strasznie wciągnęła cię lektura, ale mogłabyś ogarnąć się. –
Dziewczyna o dość niskim mniemaniu pobiegła do domu pochwalić się kotu. – Widzisz
Frugo – odrzekła - Oni to mugole, a ja jestem fajniejsza – po tych słowach
uchyliła się do kotka przytulając go tak mocno jak się da. – Jedziesz ze mną, Tiger
zostaje – wyszeptała. Zdegradowany kot miał minę jakby zaraz chciał jej
powiedzieć nie.
W tym samym czasie w domu innej dziewczyny rozpętał się chaos. Kot ganiał
po meblach, babcia ganiała za kotem, Ojciec spał, a dziewczyna pobiegła po pocztę
unikając sprzątania i uczenia się do testu z matmy. Kiedy wzięła listy zamarła… to
był ten przesławny list z Hogwartu! Poleciała na fb od razu pochwalić się Adamowi,
który zawsze jej powtarzał: „Jeśli ktoś ma dostać list z Hogwartu to będę to ja
mugolu”. Następnego dnia podszedł do niej i mówi – Przykro mi Nancy, ale sama
tam nie pojedziesz. - Niby czemu? – zdumiona zapytała uświadamiając sobie, że nie nauczyła się na
matme. – Tak się składa, że ja , Irek i Lily Adeworgen – przerwał – jedziemy z
tobą! – Nancy ocknęła się. – Master jakim cudem Irek też jedzie? Znasz go. Z
książki pamięta tylko jak się Avade rzuca. – Master przyznał jej rację bo też się
dziwił. Kilka dni później kiedy okazało się, że Nancy magicznym sposobem dostała 4
z matmy pozbierali manatki i pojechali do Anglii.
Pierwsze wrażenia były dziwne ponieważ nie wiedzieli gdzie jest przejście na
ulice pokątną,. Na całe ich szczęście zauważyli jak jakiś czarodziej, który jak się
później okazało był dyrektorem wchodził do pub’u „Dziurawy kocioł”. – A no tak! –
krzyknęła Lily – Faktycznie nie widoczny. – pobiegli za dyrektorem zauważając wiele
dzieci biegających po ulicy. Nancy od razu poleciała do sklepu z różdżkami, a
reszta do Madame Malkin po ciuszki.
C.D.N

Pomoce naukowe
ŚCIĄGA Z TRANSMUTACJI
Opór Transmutacyjny Substratu.
Opór jest to siła z jaką przedmiot broni się przed zamianą transmutacyjną. Im większy opór tym
przemiana staje się trudniejsza. Jest on niezbędny do stosowania metod y krokowej.
Opór liczymy ze wzoru:
p= n(C+r)
Omówienie symboli występujących we wzorze;
p- opór
n- ilość substratów
C- skala Cristoffa
r- skala Rothera
Jak zauważyliście pojawiły się tutaj dwie nowe skale, oto ich wartości:
Skala Rothera ( dotyczy odłamu filogenetycznego transmutacji):
 1,5- transmutacja martwa (zamiana substratu martwego w martwy produkt)
 2- transmutacja pół-żywa (zamiana substratu żywego w martwy produkt)
 3- transmutacja żywa ( zamiana substratu żywego w żywy produkt)
Skala Cristoffa ( dotyczy żywotności substratów):
 0- ciało stałe nieożywione
 0,5- ciecz lub gaz
 2,5- ciało żywe o niskiej złożoności tkankowej (bezkręgowce)
 4,5- ciało żywe o wysokiej złożoności tkankowej (kręgowce)
 6,3- człowiek
Przykładowe zadania z oporu:
Obliczymy opór dla zamiany 4 długopisów w 4 ołówki.
Najpierw wypiszmy sobie dane:
n- 4 (gdyż mamy 4 substraty – długopisy)
r- 1,5 (gdyż jest to zamiana martwa (martwy substrat i produkt)
C- 0 (gdyż długopis jest martwy)
Gdy wypiszemy dane należy je podstawić pod wzór p=n(C+r) i rozwiązać.
p= 4(1,5+0)=4*1,5= 6
Obliczyliśmy że opór dla tej zamiany wynosi 6. ;)
Opór dla zamiany x biedronek w x szklanek wynosi 27. Oblicz x
Zadanie to możemy rozwiązać dwoma sposobami, ja zalecam wypisanie danych, podstawienie do
wzoru i rozwiązanie równania, można też ewentualnie przekształcić wzór.
Wypiszmy sobie dane:
p- 27
C- 2,5 (gdyż biedronka to bezkręgowiec)
r- 2 (gdyż mamy żywy substrat i powstaje martwy produkt)
Teraz podstawiamy je pod wzór p=n(C+r)
27= x(2,5+2)
27= 4,5x
4,5x= 27
x= 6

Gdy podstawimy pod wzór musimy wyliczyć równanie, dodajemy w nawiasie skale C i skale r,
następnie odwracamy stronami tak aby x było przed =. I na końcu dzielimy opór przez sumę C i r.

Rozrywka
Nudzisz się w wakacje? Masz za mało rozrywki? Rozwiąż moje zabawy! Do zdobycia dodatkowe
punkty dla Twojego kochanego domu! Znajdziesz chwilkę? Rozwiązania ślij na
rozrywka.smithowny@o2.pl w temacie zamieszczając swoje imię, nazwisko, klasę oraz dom.
Czekam z punktami do rozdania ;D
POWODZENIA!
~Smithówna
KRZYŻÓWKA
Łatwiutka krzyżówka dla Was! Macie wysłać mi albo obrazek krzyżówki z wypełnionymi hasłami albo
same hasła, byle były. No i oczywiście hasło główne ;D
Daję Wam..hmm..niech będzie 15 pkt za całość(10 za hasła+5 za główne).Do dzieła!

1. … żółty, jego symbol to Tz.
2. kolega Harry’ego mający zamiłowania do pirotechniki.
3. Dyrektor Hogwartu.
4. Smok Hagrida.
5. Tworzy się w żołądku kozy.
6. Mieszkaniec Ravenclawu.
7. Imię dyrektora Durmstrangu.
8. Zwolennicy Voldemorta.
9. Mogą je zobaczyć ci, którzy widzieli czyjąś śmierć.
10. Syn Lucjusza Malfoy'a.

REBUS
Oto rebusik dla logicznie myślących. Myślę, że 5 pkt za rozwiązanie Wam wystarczy, a jak nie to
udzielajcie się na lekcjach bardziej ;D

A teraz czas na żarty przygotowane przez prof. Stewarta!
Snape mówi do Harry'ego:
- Potter, w twoim eliksirze pływa mucha!
- A co, mam jej przynieść kąpielówki?
Lucjusz Malfoy siedzi w Azkabanie. Pyta go inny z więźniów:
- Jak wpadłeś?
- Przez przypadek. Mój syn Draco pisał w szkole wypracowanie na temat "Czym się zajmuje mój
tata?"
Gilderoy Lockhart telefonuje do kolegi i mówi:
- Cześć, czy mógłbyś mi podać swój numer telefonu, bo go zapomniałem?
Przed sklepem stoi bardzo długa kolejka. Ludzie denerwują się i przeklinają. Nagle przybiegają Fred i
George, usiłują ominąć kolejkę. Zbulwersowani ludzie łapią ich i odsyłają na koniec kolejki. A oni
znowu próbują przedostać się do wejścia. Sytuacja powtarza się kilka razy. Wreszcie Fred nie
wytrzymuje i woła zdenerwowany:
- Dobra, jak sobie chcecie! Nie otworzymy dzisiaj tego sklepu!

Ciekawostki
1. Czy wiesz, że Ramesville powstało już 2004 roku?
2. Czy wiesz, że kiedyś w naszej szkolne nauczano Białej oraz Czarnej Magii?
3. Czy wiesz, że prof. Marks Deymont był kiedyś dyrektorem głównym naszej placówki?
4. Czy wiesz, że prof. Lucas Scott w 2005 roku był vice dyrektorem naszej szkoły?
5. Czy wiesz, że prof. Alice Radcliffe oraz prof. Marcin McGreen to absolwenci Ramesville,
a prof. Crispin Stewart uczył ich obydwoje?
6. Czy wiesz, że najwyższa średnia ocen w historii szkoły to 5.70 zdobyta przez uczennice Katie Smith
oraz absolwentkę Alice Ward?

Horoskop na wesoło

HOROSKOP
27.07.2013 / 05.08.2013
Baran 21.03 - 20.04
W najbliższych dniach na twojej głowie mogą pojawić się małe rogi. Będzie to znakiem tego, że jesteś
urodzonym baranem. Zaklęciem przydatnym w tym miesiącu będzie ERECTO.

Byk 21.04 - 20.05
Dla byków mam następującą przepowiednię: ,,Będziecie żyli aż do śmierci”.
odradzam stosowania diet. Wiecie jak się nazywa byk po diecie? Skurczybyk.

W tym miesiącu

Bliźnięta 21.05 - 21.06
Układ planet sprzyja gwałtownej fali uczuć. Kup ponton.

Rak 22.06 - 22.07
Szkoda słów na Raka. Nie pomoże mu nawet oddział zamknięty.

Lew 23.07 - 23.08
Ludzie spod tego znaku w ogóle nie osiągają dojrzałości... płciowej.

Panna 24.08 - 22.09
Moja rada dla Panny? To oczywiste, idź do Biedronki. A poza tym, szczęśliwą liczbą w tym
miesiącu będzie 69.

Waga 23.09 - 23.10
Wszystkie wagi są spokrewnione z Voldemortem. Dlaczego? Czy ktoś widział by waga miała nos?
Dlatego też przewiduję, że waga umrze w swoje urodziny. Moja rada dla wag? Wypijcie redbulla,
doda Wam po śmierci skrzydeł. P.S. 30 września, ja - czyli wasze medium mam urodziny,
więc prezenty są mile widziane.

Skorpion 24.10 - 22.11
Osobom z pod tego znaku
Zajmę się nimi jak swoimi.

radzę

wysyłać

wszystkie

swoje

oszczędności

do

mnie.

Strzelec 23.11 - 21.12
Zmień sobie znak zodiaku!

Koziorożec 22.12 - 20.01
Wpływy Marsa i Snickersa sprawiają, że nie jest to dobry okres do robienia na drutach.

Wodnik 21.01 - 19.02
Wygrasz w totka trzy i pół miliarda. Bardzo, ale to bardzo ucieszy to bliską Ci osobę, która
odziedziczy te pieniądze, jako że ty dostaniesz zawału zaraz po losowaniu.

Ryby 20.02 - 20.03
Najpierw kasa, a później wróżba dla ryb. Zapłacono mi za 11 znaków i tylko tyle przewidziałem.
]

Kącik kulinarny

Jabłkowe placuszki
Składniki:
2 szkl. startych jabłek
1/2 l kefiru lub zsiadłego mleka
2 szkl. mąki
3 jajka
olej
1/3 szkl. cukru pudru
1 cukier waniliowy
sól
1 płaska łyżeczka proszek do pieczenia
Sposób przygotowania:
Jajka ubić z cukrem waniliowym i cukrem pudrem oraz z szczyptą soli mikserem. Dodać kefir,
mąkę z proszkiem do pieczenia. Wszystko wyrobić na gładką masę. Pod koniec dodajemy utarte
jabłka i lekko wymieszać. Na patelni rozgrzać olej. Smażyć na nim niewielkie placuszki.
Smacznego! :)

