Wydarzenia z AM Ramesville

Droga społeczność AM Ramesville!
Jak już pewnie wiecie w naszej szkole odbywa się Turniej Trójmagiczny Domów! Wczoraj odbył się
drugi etap w którym udział wzięło 3 uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie dwa tygodnie temu w
etapie pierwszym. Zostało wyłonionych 3 z 8, są to: Jo Grey, Ravil Rawlings oraz Jonathan Marley.
Już niedługo na stronie pojawią się wyniki a później etap trzeci a jednocześnie FINAŁ!

Wydarzenia ze Świata Magii

Jak wiecie wczoraj (tj.4 sierpnia) odbył się III etap Międzyszkolnej Olimpiady Wieloprzedmiotowej!
Dwie uczennice z naszej szkoły walczyły w ostatnim etapie. Były to: Karolina Gleinert oraz Katie
Smith. Jest to dla nas wielki zaszczyt! Dziewczyny zmagały się na torze przeszkód na którym musiały
wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z takich przedmiotów jak: Obrona przed Czarną
Magią, Starożytne Runy, Transmutacja, Zaklęcia i Uroki oraz Zielarstwo. Cały zarząd oraz grono
pedagogiczne jest z nich dumne! Oby tak dalej dziewczyny!

W świecie magii miejsce odbywa się także Międzyszkolna Olimpiada z Antycznych Run! Pierwszy
etap polega na rozwiązaniu pięciu zagadek zorganizowanych przez pracowników Hogwartu im. Sióstr
Carft, przygotował je dyrektor szkoły Max Potter oraz nauczyciel Allan Langton.
Zagadki można przesyłać o 9 sierpnia.

Plotki i porady
Profesorowie-podrywacze?
Po szkolnych korytarzach krąży pewna niesprawdzona plotka- że profesor Transmutacji, Marcin
McGreen podrywa trzecioklasistki! Czy to możliwe? Zawsze wydawał się taki niepozorny, skupiony na
pracy… Z drugiej jednak strony, Transmutację w trzeciej klasie wybiera bardzo mało osób, co sprzyja
ewentualnym romansom… Być może już niedługo dowiemy się, czy to prawda!
Inna plotka głosi, że nasz vice dyrektor Jaq McCartney lubuje się natomiast w starszych kobietach (a
mianowicie profesorkach!). To jemu zawdzięczamy dołączenie do szkoły takich nauczycielek jak
profesor Quidditcha Eviline Brown czy nauczycielka Wróżbiarstwa będąca obecnie na urlopie Alice
Billie Kyle!
Czy w związku z tymi przypuszczeniami jest w szkole jakakolwiek przedstawicielka płci pięknej, która
może czuć się bezpieczna od zalotów naszych profesorów?!

Ciekawostki
1. Czy wiesz, że prof. Silena jest najdłużej uczącym profesorem z obecnej kadry?
2. Czy wiesz, że nasza akademia kiedyś znajdowała się na takich serwerach jak yoyo.pl czy boo.pl
3. Czy wiesz, że była dyrektorka Larissa White urządzała w szkole bale klimatyczne?
4. Czy wiesz, że prof. Jaq McCartney oraz prof. Crispin Stewart zaczynali pracę w szkole w tym
samym roku szkolnym, czyli 7 lat szkolnych do tyłu?
5. Czy wiesz, że były vice dyrektor Rodrigo Auditore był pomysłodawcą klasy III?
6. Czy wiesz, że dyrektor Crispin Stewart zasiadał w zarządzie z takimi osobami jak Caterina
Raidver, Juliette de Tourvel, Rodrigo Auditore, Przemek Fravell, Jaq McCartney oraz Alice
Radcliffe?
7. Czy wiesz, że założyciel szkoły sprawował funkcje dyrektora prawie 5 lat (4 lata i 10 miesięcy)?
8. Czy wiesz, że nasz webmaster - Olivia Wilde nauczała WoHP?
9. Czy wiesz, że w żadnych zapiskach dotyczących szkoły nie znaleziono informacji aby Gryffindor
kiedykolwiek wygrał puchar domów?
10. Czy wiesz, że kiedyś w Ramesville cztery domy miały inne nazwy, a mianowicie Gallows,
Dragons, Angels, Vampires?

Sport

Jak wszyscy doskonale wiecie, w Akademii Magii Ramesville działa Klub Pojedynków. Trzeba
przyznać, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. W spotkaniach tegoż klubu biorą udział nie
tylko uczniowie, ale i profesorowie, a nawet dyrekcja!

Zapraszamy na zajęcia Klubu w każdą sobotę o 18:35 na aulę (/join amr_aula)! A oto, jak
przedstawia się aktualny ranking KP:
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Opowiadania
(część II)
- Ta różdżka jest super!!! – usłyszała Nancy wchodząc do Oliviandera. – Proszę ciociu kup mi ją! –
wykrzyknęła osoba. Nancy zobaczyła wysoką dziewczynę o niebieskich oczach. – Hej! – powiedziała
Nancy – Wiesz bo usłyszałam, że chcesz tę różdżkę, a to różdżka wybiera czarodzieja nieprawdaż? –
Katie (bo tak się nazywała) popatrzyła głęboko w jej niebiesko-zielone oczy i odparła – Masz racje, ale
różdżka musi być też ładna. A tak w ogóle to jestem Katie. – Dziewczyna wyciągnęła rękę - Nancy,
miło mi – Ponieważ zaczęło być drętwo wpadł Oliviander, a dokładniej Oliviander junior i podał Nancy
oraz Katie różdżki. – Proszę dziewczęta wypróbujcie. – Katie machnęła nią i jak można było się tego
spodziewać, wybiła szybę. Nancy natomiast gdy nią machnęła wywaliła bukieciki kwiatków. – Tak… odparł Oliviander junior – zamieńcie się różdżkami. – Dziewczyny zamieniły się tak jak Pan rozkazał i
w końcu zadziałało. Gdy wyszły Katie zapytała się Nancy – Też jedziesz do Hogwartu?- Nancy nie
odpowiedziała bo to chyba było oczywiste.
W tym samym czasie Adam i Irek siedzieli na sofie czekając aż Lily znajdzie odpowiednią
szatę. Dziewczyna wyrzucała raz to a raz tamto ubrnie. - Kobieto! – krzyknął w końcu Master – Skąd
wiesz, że będziesz w Slytherinie!? – Adam i Ireneusz wyszli ze sklepu zostawiając Lily samą. – Ale
chłopaki! Ja nie wiem gdzie iść! – Niestety młodzi czarodzieje już znikli z pola widzenia. Nancy i Katie
kończąc zakupy umówiły się w jakim przedziale będą siedzieć. Adam, Irek, Nancy i Katie spotkali się
przy wejściu na peron 9¾. -Nanciak! – powiedział Master spoglądając na jej twarz. – Tęskniłem za
tobą! - Dobra co zrobiłeś?!- Nancy zauważyła, że nie ma z nimi Lily. – Boże, czemu ją zostawiliście!?
– Katie patrzyła na Nancy i Adama zauważając, że byłyby z nimi świetne odcinki trudnych spraw. –
Dobra chodźmy już bo nie wytrzymam. – Wpierw Katie przeleciała przez ścianę potem Nancy, Adam
aż w końcu zbierał się do tego Irek. Ireneusz rozpędził się i bum, coś nie wyszło. Nie dał rady przejść
więc smutny pojechał do domu. Kiedy Nancy i Katie usiadły w przedziale weszła do nich obca osoba.
Miała blond włosy i kolczyk w nosie. – Hej! Jestem Lexie. Mogę się do was dosiąść? – Katie
popatrzyła na Nancy potem na Lexie. – A masz czekoladowe żaby? – spytała. – No mam. Zbierasz
karty? – Lexie wyjęła całą paczuszkę czekoladowych żabek. – Możesz się do nas dosiąść! – krzyknęła
odbierając jej paczkę. – To może ja pójdę po fasolki. – powiedziała Nancy lecz nie zdążyła wyjść bo
pani z wózkiem właśnie do nich podjechała. – Podać coś? – Nancy swoim wzrokiem odpowiedziała
na pytanie. – Dobrze należy się 12 galeonów. – Nancy niechętnie podała pani 12 pieniążków
uważając, że w Angielskich pociągach jest jeszcze drożej niż na PKP. I tak jechali, aż w końcu Nancy
oprzytomniała. -Ej a gdzie Master?! – zdziwiona przebiegła przez wszystkie przedziały, aż się
okazało, że pomylił pociągi. – Brawo Nancy nie dopilnowałaś swojego chłopaka. – roześmiana Lexie
zabrała Katie czekoladowe żaby bo dobierała się do najlepszej.
Tak minęła godzina lub dwie. Nancy i Lexie wyszły z przedziału po szaty wieczorne gdyż
zostawiły walizki gdzie indziej. Gdy wróciły Katie była spakowana, przebrana i gotowa do końca drogi.
C.D.N

Pomoce naukowe

ŚCIĄGA Z NUMEROLGI
Redukcja Teozoficzna
Redukcja Teozoficzna to technika która została wymyślona przez Pitagorasa, dzięki niej każdą liczbę
możemy przedstawić za pomocą jednej cyfry. Aby to zrobić musimy zsumować cyfry z których składa
się liczba do momentu otrzymania pojedynczej cyfry. Przykładowa redukcja znajduje się niżej.
9423872= 9+4+2+3+8+7+2=35=3+5=8
Zredukowaną liczbę możemy zapisać na dwa sposoby:
1. Zapisujemy po prostu liczbę po redukcji czyli w naszym przypadku 8.
2. Zapisujemy 35/8, gdyż liczba 35 ma wpływ na 8.

ŚCIĄGA Z OpCM
Zaklęcia zakazane i pradawne
Zaklęcia Zakazane to takie zaklęcia który zostały zakazane i za użycie grozi kara w Azkabanie.
Dysponea Cruor- Zaklęcie powoduje uduszenie się krwią przez ofiarę. Jest zakazane od X w, za
użycie osobie grozi 200lat w Azkabanie.
Vivus Corpous Mortuum- Ożywia trupy, nie znaczy to jednak że zmarły tak naprawdę powraca do
życia, staje się inferiusem czyli żywym trupem, który wykonuje polecenia swojego pana. Kara za
użycie zaklęcia to 150 lat więzienia w Azkabanie.
Non Libera Suscepta- Wymusza na osobie własną wolę. Zaklęcie karane dożywotnim więzieniem w
Azkabanie
Morsmordre- Powoduje pojawienie się Mrocznego Znaku.
Zaklęcia Pradawne to zaklęcia które używane były 2000 lat temu i przez długi okres nieużytkowania
straciły swoją moc.
Mortaddin- Bardzo silne zaklęcie uśmiercające. Prawie nigdy nie udaje się go odbić, ale ma taką moc
że mogłoby zabić 300 smoków.
Mythal- Potężne zaklęcie obronne, nie obroni jedynie przed zaklęciem Rakhylla. Stosowane do
ochrony szkół, domów.
Bloodblons- Zaklęcie obronne, używane przez rodziców do ochrony swoich dzieci.
Nigtycryt- Zaklęcie podobne do dzisiejszego accio, ale ma taką moc, że mogłoby przywołać przedmiot
nawet z drugiego końca świata.
Zeiutmy- Klątwa diabelstwa. Gdy ktoś ją nosi staje się diabelstwem (półczłowiekiem- pół przeklętym).
Klątwa przenosi się z pokolenia na pokolenia i trwa dłużej niż 1000 lat.

Rozrywka

Witaj, witaj! Oto kolejne moje zabawy(z poprzednich macie wyniki poniżej) ;D Znajdziesz
chwilkę? Rozwiązania ślij na rozrywka.smithowny@o2.pl w temacie zamieszczając swoje imię,
nazwisko oraz dom. Czekam z punktami do rozdania ;D
POWODZENIA!
~Smithówna

WYNIKI:
Ravenclaw-79 p.
Hufflepuff-59 p.
Slytherin-20 p.

KRZYŻÓWKA
Kolejna krzyżówka! Tak jak poprzednio, macie wysłać mi albo obrazek krzyżówki z wypełnionymi
hasłami albo same hasła, byle były. No i oczywiście hasło główne ;D
Tym razem dostaniecie tylko 8p. za hasła i 5 za główne(czyli razem 13 punktów) ;3
Do dzieła!

1. Wytwórca różdżek.
2. Prawdziwe imię Lorda Voldemorta.
3. Dom wiedzy i rozumu.
4. Zwierzę, w które Moody zamienił Draco.
5. Kradł listy Harry'ego w HPiKT.
6. Dom Weasley'ów.
7. Kamień zamieniający metal w złoto.
8. Zamienił Puchar Turnieju w świstoklik.

REBUS
A teraz kolejny rebus ;D Standardowo, 5 okrągłych punktów :3

ZAGADKI
A może jeszcze 2 zagadki na potrenowanie logiki ;> Co z tego, że są beznadziejne? xD
Po 5 punktów za jedną ..
1.
Zarazem stara, jak i nowa.
O czym może być tu mowa?
Żarty, porady i wywiady,
Alice sobie daje rady!
2.
Diadem, błękit, brąz i kruk.
Może trafi tam Twój wnuk?

Kącik kulinarny

Chałwowiec
Ciasto:
6 jajek
szklanka cukru
cukier waniliowy
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka mąki pszennej
3 budynie czekoladowe (bez cukru)
Masa:
2 budynie waniliowe (bez cukru)
1 kostka masła
3 szklanki mleka
30 dkg chałwy waniliowej(firmy ODRA)
Ponadto na wierzch:
gorzka czekolada
Ciasto:
Oddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy na sztywną pianę. Miksując stopniowo dodajemy
cukier wymieszany z cukrem waniliowym i żółtka. Mąkę, budynie i proszek do pieczenia
przesiewamy i dodajemy do masy. Całość delikatnie mieszamy. Pieczemy w formie o wymiarach
35 x 20cm. przez ok. 30 min. (w temp. 160°C). Ciasto po upieczeniu przekrajamy na dwa placki.
Masa:
Budynie gotujemy na mleku i studzimy. Masło ucieramy dodając po łyżce zimnego budyniu.
Na koniec dodajemy zmiksowaną chałwę.
Wykonanie:
Na jeden placek wykładamy połowę kremu, równomiernie rozprowadzamy. Przykrywamy drugim
plackiem i na niego rozsmarowujemy pozostałą część kremu. Na wierzch ścieramy gorzką
czekoladę.
Przechowujemy w lodówce. Smacznego! :)

