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KILKA SLOW…

REDAKCJA

Jesteśmy tuż przed Sesją Egzaminacyjną. W imieniu całej
Dyrekcji życzę Wam powodzenia i wytrwałości. Nie stresujcie się i
pamiętajcie, że to tylko zabawa!
Wiem, że w ostateczności będziecie z siebie dumni i nie
ukrywam, iż liczę na to, że to nie będzie zakończenie przygody w
murach Argo Magic School.

Amelie Carter

****
To już szóste wydanie gazetki po jej reaktywacji. Cieszą mnie
każde pozytywne komentarze i opinie, ponieważ to pokazuje, że
gazetka jest mile widziana i chętnie ją czytacie.
Należy pamiętać, iż bez takich wspaniałych Redaktorów nigdy
by nie powstała. To oni nadają jej sens i wplatają w niej magię.
Większość z Was widzi tylko efekt końcowy, ale zapewniam Was, że
Redaktorzy wykonują kawał dobrej roboty za co z całego serca im
dziękuje!
Tematem przewodnim VI wydania gazetki
Aperacjum jest temat ostatnio Nam bardzo
bliski, czyli Lockdown/Kwarantanna w
Argo. Pamiętajcie – dbajcie o siebie i noście
maseczki i mimo, że może wydać się to
bezsensowne lepiej dmuchać na zimne.
Jedzenie kebaba vege też jest bez sensu, a
niektórzy to robią.
Zapewniam Was, że korona Wam z głowy nie spadnie, a jeśli ją
założycie na 5 minut w sklepie to się nie udusicie! 

Amelie Carter

Adele Patel
Alice Wright
Aria Carter
Bonnie Black
Carla Mendez-Grimshaw
Debora Magnael-Bee
Dona Ashe
Ethan Arcturus Black
Milka Olivanders
Mirabel Howerland
Shira Ostow

„Możecie uratować więcej niż jedno niewinne istnienie”
~Albus Dumbledore
Redaktor Naczelna

Amelie Carter

!
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NEWS APERACJUM
Na początek… Wspaniałe wieści dla naszych adeptów!
Do sesji egzaminacyjnej pozostał: 1 dzień
Do Zakończenia XL Roku Szkolnego pozostało: 7 dni

1 listopada odbyła się coroczna zabawa
integracyjna dla naszych adeptów “Mapa
Huncwotów”, w której zawodnicy przydzieleni do
trzech różnych drużyn: Inferiusów, Dementorów
i Śmierciotul zmierzyli się z najtrudniejszymi
pytaniami z poszczególnych dziedzin magii,
przygotowywanych przez naszych profesorów.
Walka z pewnością była zacięta, a pytania
wymagały
ogromnego
skupienia,
jednak…
Czy istnieje coś niemożliwego dla naszych
uczniów?
Wszystkim zawodnikom gratulujemy odwagi w
podjęciu wyzwań, a podium przedstawia się
następująco:
I miejsce - drużyna Inferiusów
II miejsce - drużyna Dementorów
III miejsce - drużyna Śmierciotul

Jednak, to nie koniec informacji na dziś…
Tydzień później, tj. 8 listopada odbyła się Wycieczka
również dla naszych ciekawskich adeptów! W zeszłym
roku, dyrekcja postanowiła zabrać zainteresowanych
do Azkabanu, gdzie mieli okazję w praktyce wzmóc się
z dementorami, oraz uciekinierami, którzy widząc
grupę uczniów - od razu ruszyli do ataku. Na szczęście
wszyscy zdołali uciec cali i zdrowi!
W tym roku natomiast, szanowna dyrekcja
postanowiła zabrać uczniów do miejsca bardzo
znanego - do Hogwartu, a dokładniej do Komnaty
Tajemnic, znanej również jako “Dom Potwora”.
Żądni wiedzy adepci dostali okazję zobaczyć
prawdziwy szkielet Bazyliszka, ale również i bronić się
przed jego niespodziewanymi atakami, a na koniec
wrócić w jednym kawałku do zamku. Ta przygoda, z
pewnością na długo zapadnie, naszym adeptom w
pamięci… Mam rację?
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Każdego dnia, coraz więcej ocen rocznych pojawia się w dziennikach ocen. Jest to ostatni
dzwonek na ostatnie konsultacje i poprawy ocen, dlatego trzymamy za Was mocno kciuki i
połamania piór na egzaminach!

Jak wiadomo, świat mugolski dzisiaj jest bardzo
trudny. Mugole są zmuszeni do walczenia z
ogromnymi stratami związanymi z COVID 19,
jednak, to nie znaczy, że my - czarodzieje
jesteśmy bezpieczni.
Szczególnie w takim okresie, gdzie liczba
zgonów
jest
przerażająca,
powinniśmy
przestrzegać obostrzeń, które Ministerstwo
Magii wprowadziło do naszego świata.
Nie musimy zgadzać się z tym, co mówi nam
władza, lecz w imieniu całej redakcji, gorąco
prosimy – nie narażajmy drugiej osoby, która
może się zgadzać z Ministerstwem.
W tak trudnym okresie strońmy od stresu i paniki związanej z pandemią. Rezygnujmy z
większych przyjęć, zgromadzeń i chęci “zabawienia się” w towarzystwie znajomych. Zróbmy to
dla zdrowia wszystkich, nie tylko dla naszego. Ponadto, wiele z nas, zmaga się również z
lekcjami zdalnymi. Pamiętajcie kochani, że nie jest to czas wolny dla nas. To nie są wakacje.
Nie wiadomo, kiedy nastąpi stacjonarny powrót do szkoły, dlatego nie odpuszczajcie ich sobie.

Traktujcie zajęcia, jako dalszą
możliwość kształcenia się. Nie każdy
może to robić, nie zapominajcie o
tym!
Dlatego, jeszcze raz proszę - nie
bądźmy egoistami, a nuż szybko
uda nam się zwalczyć wirusa i wrócić
do “normalności”.
Wszystko zależy jedynie od nas...
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TWARZA W TWARZ
Redaktor Aperacjum: [Mirabel jak zwykle siedziała w jednej z pustych klas, w której umówiła się
ze swoją rozmówczynią. W środku ustawiła dwa miękkie, szkarłatne fotele, oddalone od siebie o
trochę ponad dwa metry. Na niewielkim stoliczku między nimi znajdowały się dwie miseczki ze
słodkościami, jedna dla Mirabel, druga dla jej gościa oraz płyny do dezynfekcji rąk. Po chwili
dziewczyna usłyszała skrzypnięcie drzwi, więc szybko poprawiła swoją plakietkę Redaktora
Aperacjum i podniosła się z fotela.] Cudownie Cię widzieć Shira! Cieszę się, że zgodziłaś się
udzielić mi wywiadu! [Na powitanie stuknęły się łokciami, a Mirabel skinięciem głowy zaprosiła
dziewczynę do zajęcia miejsca. Sama usiadła na skraju swojego szkarłatnego fotela i założyła nogę
na nogę.]
Shira Ostow: [Shira gdy weszła do klasy od razu
uśmiechnęła się do Mirabel po czym ruszyła w
kierunku płynu do dezynfekcji rąk, spryskała sobie
ręce by potem przywitać się z redaktorką
Aperacjum] Ty wiesz, że ja nigdy wywiadu nie
odmówię [Zaśmiała się i po chwili usiadła na
szkarłatnym fotelu, rozejrzała się po pustej klasie
próbując zgadnąć czy kiedyś były tu jakieś lekcje czy
wręcz przeciwnie było ona nieużywana od samego
początku.]
RA: Miło cię widzieć moja droga! Zdrówko
dopisuje? [Posłała jej szeroki uśmiech i splotła
palce na swoim kolanie.]
SO: Dziękuję że pytasz! Ostatnio nie narzekam
na stan mojego zdrowia, więc nie mam się czego
obawiać [Oparła swoje plecy o naprawdę miękki
fotel, tego właśnie potrzebowała w końcu niektóre
lekcje w tej szkole są naprawdę męczące.]
RA: Mhm. [Pokiwała lekko głową] Dobrze to słyszeć! Częstuj się do woli, a ja przejdę do
głównej części naszego spotkania. [Wskazała dłonią na miseczkę ze słodkościami, znajdującą
się nieopodal Shiry, i spojrzała w swój notes z pandami na okładce.] Żyjemy w czasach
pandemii, jak się odnajdujesz w tej rzeczywistości? Panika, a może wręcz przeciwnie spokój - gości w twoim sercu?
SO: Na początku nie wiedziałam co się dzieje, więc lekka panika zdążyła u mnie zagościć,
ale teraz przeważa spokój oczywiście w mojej głowie jest pełno myśli na ten temat i tych,
które mają w sobie panikę i tych, które posiadają spokój więc czasami lekko nie jest ale
staram się nie myśleć paniką, bo ona do niczego nas nie doprowadzi. [Spojrzała na miskę,
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gdy dostrzegła w niej ciasteczko czekoladowe od razu się nim poczęstowała widać że Mirabel wie
co ona lubi.]
RA: Rozumiem...Na pewno jest to niecodzienna sytuacja i trzeba stosować niecodzienne
środku ostrożności. Jakie jest twoje podejście do obowiązku noszenia maseczki czy też
zalecanego social-distansingu?
SO: Ojej, moje ulubione maseczki… [Dziewczyna zaśmiała się pod nosem.] Maseczki są
uciążliwe zwłaszcza kiedy idziesz w niej po schodach, no ale cóż przymus to przymus. Jeśli
chodzi o social-distaning moje zdanie jest takie samo jak w przypadku maseczek przymus to przymus, przynajmniej nasze powitania są urozmaicone.
RA: Ile ludzi na świecie tyle pewnie opinii.
Temat budzi kontrowersje, nie ma co.
[Cicho się zaśmiała, notując kształtnym
pismem odpowiedź dziewczyny.] A siedzenie
w domu? Przeszkadza ci, może wręcz
przeciwnie?
SO: To jest dobre pytanie… [Dziewczyna
zamyśliła się.] Tutaj mam plusy i minusy,
oczywiście minus to brak kontaktu z
przyjaciółmi albo wychodzenie do sklepu
kiedy tylko masz na to ochotę [Wyobraziła
sobie swój ulubiony sklep i czasami zakręconą
drogą do niego, lecz szybko wróciła do owych
plusów siedzenia w domu] Natomiast
plusami siedzenia w domu jest to że w
końcu można porządnie ogarnąć pokój
albo i swoją głowę, można poprawić
kontakty z rodziną… i to jak na razie
wszystko [Shira zaczęła bawić się swoją
plakietą prefekta domu, czekając na odpowiedź
Mirabel a zaraz potem na kolejne pytanie.]
RA: [Zakreśliła coś zamaszyście piórem w notatniku.] Aktualnie duża część życia została
przeniesiona online. Szkoła, studia, czasami praca. Czy takie całodniowe patrzenie w
ekran nie jest męczące? Do popołudnia szkoła/praca, wieczorem zajęcia w naszej szkole.
Jak to wszystko połączyć i nie zwariować? [Słuchając odpowiedzi Shiry, wzięła ze swojej
miseczki ciastko w kształcie głowy pandy.]
SO: Tak w sumie to tak średnio mnie męczą lekcje online, pewnie dlatego że podczas
przerw chodzę po moim domu czasami bez powodu, a czasami po jedzenie, ale ważne
żeby odejść od laptopa/komputera. Jak już mówiłam najlepiej pochodzić w trakcie
przerw, żeby nie zwariować, a później przygotować się na lekcje w tej szkole [Zarzuciła
nogę na nogę wcinając kolejne ciastko.]

7|Strona

RA: Mówiąc jeszcze o naszej szkole, czy pandemia miała jakiś wpływ na twoją obecność
tutaj? Myślę, że wiele osób właśnie w trakcie pierwszego lockdownu odkryło nasz
cudowny Świat Magii. Jak było w twoim przypadku?
SO: Oj miała i to duży… [Wróciła myślami
do pierwszego lockdownu] Tak to właśnie
podczas
pierwszego
lockdownu
poznałam tą szkołę, zobaczyłam
reklamę na instagramie i stwierdziłam
że się tutaj zapisze, nie żałuję tej
decyzji. [Uśmiechnęła się na te wszystkie
chwile z tą szkołą i oczywiście uczniami w
niej.]
RA: No cóż, to wszystkie pytania, które
dla ciebie dzisiaj przygotowałam!
[Zamknęła swój notes z lekkim hukiem i
odłożyła go na stoliczek.] Jeszcze raz
dziękuję, że zgodziłaś się udzielić
wywiadu.
SO: To ja dziękuję za zaproszenie, fajnie
było poodpowiadać na twoje pytania i
dziękuję
za
dobre
ciasteczka!
[Uśmiechnęła się szeroko łapiąc kolejne
ciasteczko.]
RA: Życzę dużo zdrówka i wytrwałości! A i powodzenia na egzaminach [Mrugnęła do
dziewczyny, cicho się śmiejąc i na pożegnanie znów stuknęły się łokciami.]
SO: Dziękuję i nawzajem! A co do egzaminów przyda się! [Stuknęła się z Mirabel łokciami.]
Widzimy się w dormitorium! [Shira odwróciła się na pięcie i wyszła z pustej sali rzucając jeszcze
w Mirabel cukierkiem, który znalazła w swojej szacie.]
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OPOWIADANIA ARGONAUTOW
Atmosfera w zamku była ponura. Korytarze wyjątkowo tego dnia były opustoszałe,
jedynymi osobami, które tego dnia chodziły po korytarzu byli nauczyciele i reszta personelu.
Natomiast
uczniowie
siedzieli
w
dormitoriach, ponieważ w każdym domu
zawisła kartka z informacją, że do zamku
wtargnęła poważna choroba, która zagrażała
życiu czarodziejów, a wzięła się od
akromantul. Niepokój był spowodowany
faktem, że te straszne stworzenia zamieszkały
w lochach zamku. Wydzielały one substancję,
która zagrażała zdrowiu, a nawet życiu.
Niestety czarodzieje nie są aż tak zaradni jak mugole, dlatego placówka była kompletnie
nieprzygotowana na zaistniałą sytuację. W magicznej szkole nikt nagle nie wprowadzi zdalnego
nauczania polegającego na siedzeniu przed komputerem i robieniu notatek, nawet nauczyciel
mugoloznawstwa. To znaczyło, że uczniowie musieli uczyć się w inny sposób.
Początkowo lekcje zostały zniesione, co
spotkało się z radością uczniów, którzy
mieli zaległości z materiałem i mogli je
nadrobić w domowym zaciszu. Dyrekcja
szkoły zwołała naradę w tej sprawie.
Próbowano
ustalić
czy
choroba
zapoczątkowana przez akromantule może
zagrażać mugolom. Istniała szansa
wysłania uczniów do ich domów nieco
szybciej.
Jedna z nauczycielek skontaktowała się z czarodziejami z innych krajów. Okazało się, że ta
choroba nie występuje w innych częściach świata, dlatego niekorzystne byłoby wysłanie
uczniów do ich domów, gdzie mogliby zarazić osoby z słabszym organizmem, które nie byłyby w
stanie przezwyciężyć jej.
Zatem uczniowie zostali poddani zbiorowej kwarantannie. Nikomu nie można było opuszczać
zamku ani spacerować między domami. Wszystkie przedmioty, które mogłyby pomóc im obejść
wszystkie obostrzenia zostały skonfiskowane. Dodatkowo została ulepszona obstawa pilnująca
dormitoriów.
Wszystkie domy były wyposażone w prowizoryczne kuchnie i łazienki, których było mnóstwo.
Młodzi Czarodzieje nie mieli na co narzekać. Sale lekcyjne zostały przeniesione do dormitoriów.
Odtąd w Argo Magic School panowała nauka zdalna.
Niektórym nauczycielom to nie odpowiadało, ale musieli dopasować się do panującej sytuacji.
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W szkole pojawili się czarodzieje z departamentu Kontroli Nad Magicznymi Stworzeniami.
Ich zadaniem było pozbycie się akromantul i uczynienie aby placówka ponownie stała się
miejscem, w którym uczniowie będą mogli w spokoju uczyć się magii. Ponadto musieli poddać
badaniom akromantule i zebrać jak najwięcej informacji o chorobie, która nawiedziła szkołę.
Nauczyciele byli chronieni specjalnym
proszkiem,
który
miał
zapobiec
ewentualnemu
zakażeniu.
Niestety
proszku było tak mało, że starczyło
zaledwie dla grona pedagogicznego i
dyrekcji. Mimo, że każdy dom miał do
dyspozycji niewielką kuchnię i skrzaty
domowe (odporne na działanie choroby),
które dostarczały uczniom jedzenie.
Po dłuższym czasie dało się odczuć, że zdalne nauczanie w szkole magii to nie jest taki dobry
pomysł. Przez zaległości niektóre tematy musiały być omawiane bardzo szybko, a tempo
narzucone uczniom było niesprzyjające. Istniało ryzyko, że odbije się to mocno na końcowych
egzaminach. Prefekci, którzy nie mieli problemów z nauką oraz uczniowie bardziej wybitni
pomagali osobom, które w danych dziedzinach radziły sobie słabiej.
Była to pewnego rodzaju opora dla nauczycieli, którzy zdawali się być bardziej spięci i surowi
niż zwykle. Niedługo ludziom zaczynało się udzielać zamknięcie w czterech ścianach. Tragiczne
przypadki zostały przeniesione do skrzydła szpitalnego, po uprzednim sprawdzeniu czy nie
mają niepokojących objawów. Trudno policzyć ile przyjaźni zostało zerwanych w tym okresie.
Niektórzy na własną rękę próbowali stawić
czoła tej sytuacji. Starali się tworzyć specjalne
maseczki nie przepuszczające zarazków, ale
szybko zdali sobie sprawę, że na nic pójdą ich
starania, ponieważ już dawno jakiś bardziej
doświadczony czarodziej by na to wpadł.
Wszystkim
spodobało
się
kreatywne
rozwiązanie problemu przez Krukonów,
którzy zamienili swój pokój wspólny w
szkolne błonia. Zamiast podłogi rosła u nich
trawa, natomiast sufit pokrywało niebo, które
wskazywało
aktualną
pogodę.
Pomysł został podchwycony przez resztę
domów.
Po tygodniach ciężkiej walki udało się osiągnąć cel. Argo Magic School stało się miejscem
bezpiecznym i wolnym od chorób. Była to bardzo dobra wiadomość zarówno dla uczniów jak i
nauczycieli. Jeszcze lepszą wieścią było to, że tylko nieliczne osoby stały się ofiarą
akromantulowej choroby, ale wyszły z niej całe i zdrowe.
Czarodzieje zaczęli doceniać mugoli, którzy od prawie roku walczą dzielnie z groźnym COVID19, zdając sobie sprawę, że oni prędzej by polegli. Postanowili zorganizować na ich cześć ucztę
wychwalającą zaradność mugoli. Wszyscy przyłączyli się do zabawy, nawet ci najmniej
tolerancyjni. Zapominając, że od poniedziałku czekają na nich lekcje.
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ANKIETY
1. Czy noszenie maseczek uważasz za uciążliwe?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tak, ale noszę dla bezpieczeostwa
innych

Nie, maseczki są spoko

Tak i unikam noszenia, jeśli nie
muszę

2. Czy zachowujesz dystans społeczny?
11%
23%

Dystans społeczny? Nie wychodzę z domu

33%

Jak się trafi
33%

Przemilczmy to pytanie
Oczywiście
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3. Co zrobiłeś podczas siedzenia w domu?
50%
45%

45%

40%
35%

33%

30%
25%
22%

20%
15%
10%
5%
0%
Czy odpowiedź „nic” się liczy?

Odkryłem nowe pasje

Mogłem poświęcid się w 100%
naszej szkole

4. Jak twoja kondycja psychiczna?

Bez zmian

33%

Zdecydowanie się poprawiła

33%

Mogłoby byd lepiej

34%

32%

33%

33%

33%

33%

33%

34%

34%

34%

34%
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5. Czy doskwiera ci siedzenie w domu?
11%
22%

Nie, lubię spędzad czas w domu
Brakuje mi przyjaciół, ale poza tym jest dobrze
Błagam wypuście mnie
67%

5. Jakie jest twoje podejście do lockdownu?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Negatywne
Neutralne
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CZUJNE OKO RITY SKEETER
[Rita Skeeter jak zwykle siedziała w swoim biurze. Przeglądała leniwie listy od fanów oraz groźby
od hejterów, którzy zarzucali jej kłamstwa w ostatnim wydaniu Aperacjum. Ze złośliwym
uśmiechem podarła list podpisany czerwonym atramentem, po czym popiła wspaniałe słowa
gorącą herbatą. Zmarszczyła brwi, gdy nie wyczuła swojego ulubionego smaku opuncji. Zamarła,
gdy dotarło do niej co może to oznaczać.]

Moi Najsłodsi Czytelnicy! Na specjalną prośbę Redaktor Naczelnej Aperacjum postanowiłam po
raz kolejny dołożyć swoją małą ploteczkową cegiełkę do kolejnego wydania. Jak zapewne wiecie,
w mugolskim świecie szaleje jakiś śmieszny wirus, którego działanie nie zostało jeszcze
zauważone u czarodziejów. Przychodzę do Was się powoli do zakończenia kolejnego roku
szkolnego. Co w związku z tym? Otóż według moich informatorów Stażystki, najcenniejszy
dodatek i ulubienice profesorów zaczęły strajkować. Zaprzestały aktywnego uczestnictwa w
życiu szkoły, jakby zniechęcone.
Mam jednak podejrzenia, że dopadł je jakiś magi-wirus, który powoduje niechęć do pracy.
Co za straszna choroba! Profesorowie są ogromnie zasmuceni brakiem zaangażowania, jednak z
czego wiem z pomocą pragnie przybyć dyrektor Aria Carter. W swojej pracowni warzy masę
eliksirów, eksperymentując na swojej własnej Stażystce, Carli Grimshaw. Czy to już znęcanie
się, czy może jednak ważne poświęcenie w szczytnym celu?
Ostatnio na korytarzach jak i w salach
lekcyjnych często można zauważyć
ciekawą, lecz tajemniczą postać.
To kolejna dyrektorka, czyli Elena Sharon
snująca się i wściubiająca nos w sprawy i
lekcje profesorów. Nagła aktywność byłej
pani
profesor
nie
jest
jednak
przypadkowa. Po korytarzach chodzą
słuchy, że dyrektorka wszędzie nosi ze
sobą sekretny dzienniczek, w którym
zapisuje wszystkie ważne i te mniej uwagi.
To oznacza jedno: biedaczka przegrała z
resztą dyrektorskiego składu i została
zmuszona do przeprowadzenia wizytacji!
Pozostaje jedno pytanie: czy ktoś z
obecnego grona pedagogicznego zostanie
zmuszony do opuszczenia murów szkoły?
I dlaczego będzie to Aria?
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Skoro już rozmawiamy o sekretach, wiecie kto zna
ich najwięcej oprócz mnie? To oczywiście nikt
inny niż Elias Levine, największy wróżbita od
czasów Sybilli Trelawney. Jego Stażystka,
przekupiona słodyczami i tanim winem wyznała
mi, że profesor przepowiedział katastrofę!
Na szczęście była razem z nim w wieży i mogła
zapisać każde słowo, które padło z jego ust, jednak
lepiej nie będę ich przytaczać, bo będzie Wam
ciężko zasnąć w nocy. Jestem jednak pewna, że
jeśli przyjdziecie do Dony z odpowiednimi darami
to wszystko Wam wyśpiewa! Wracając do
katastrofy... Parafrazując słowa Eliasa, czeka nas
katastrofa! Według niego Argo Magic School ma
zostać zamknięte przez jakiegoś mugolskiego
wirusa, co za brednie! Co ciekawe, wróżbita
widział dokładnie, że szkoła oprócz zaprzestania
działania, uwięzi w sobie uczniów wraz z
profesorami! Co na to rodzice? Gdzie Ministerstwo
Magii? Takim poważnym zagrożeniom trzeba
zapobiegać, chyba się ze mną zgodzicie!

Zwróciłam niedawno uwagę na ciekawą oraz barwną
postać Argo Magic School, czyli na Deborę MagnaelBee. Uczennica słynie z zabawnych tekstów,
najwyraźniej jest duszą towarzystwa i uwielbia
przebywać w gronie swoich znajomych. Nie to
jednak sprawiło, że zaczęłam się jej uważnie
przyglądać. Nie wiem czy zauważyliście, ale
Puchonka często przekręca słowa lub gubi literki.
Zaniepokojona, zasięgnęłam pomocy magomedyków
i dowiedziałam się, że to jeden z objawów
tajemniczej choroby!
Czy Argo Magic School jest w niebezpieczeństwie?
Czy ta zaraza może się rozprzestrzenić? Może lepiej
zacznijmy nosić maseczki, w końcu nie wiadomo
jakie bakterie i wirusy krążą dookoła!

To by było na tyle z moich wyznań, pamiętajcie aby na siebie uważać i pić dużo herbatki, nawet
jeśli nie czujecie jej smaku i zapachu tak jak ja!
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SOWA GRAZYNKA
Czy jest szansa że II klasiści mogą być w redakcji?
Oczywiście że tak! Sama współpracuje z drugą klasą i wydaje mi się że nasza współpraca idzie w
dobrym kierunki można to zauważyć poprzez wydanie piękniej gazetki.

Która zakochana para w AMS jest najlepsza?
Wybierz i uzasadnij wybór.
Uważam że nie ma ,,najlepszej'' pary w AMS,
ponieważ każdy zakochany czy to właśnie para czy
małżeństwo jest wspaniałe, fantastyczne i naprawdę
zazdroszczę tym osobom, które mają parę bo może
nie wiecie ale ja nie mam żadnego partnera, tak ja
Sówka Grażynka też jestem w szoku że jeszcze
nikogo sobie nie znalazłam...
Jak myślisz, jak pójdzie tegorocznej II klasie na
egzaminach, a pierwszakom na testach?
Na pewno świetnie im pójdzie, trzymam za nich
swoje pazurki i mam nadzieje że klasę I spotkam w
klasie II a drugoklasistów jako stażystów!
Oczywiście że mogą się trafić jakieś przedmioty, z
których nie pójdzie im zbyt dobrze ale
najważniejsze żeby pamiętali o tym że nie każdy jest
najlepszy ze wszystkiego.
Jak myślisz Sówko, gdzie najlepiej zabrać swoją ukochaną na pierwszą randkę?
Wydaje mi się że jakiś park będzie idealny a najlepiej taki z oczkiem wodnym! Ale jeśli przed
randką zgłodniejesz, a boisz się że pobrudzisz swoje ciuszki zawsze możesz ją zabrać do
Herbaciarni u pani Pudifoot, może nie najesz się za dużo ale nie to jest najważniejsze na randce!
O i nie przejmuj się tym że Harremu i Cho nie wyszła tam randka.
Kochana Grażynko, jak zmusić się do pracy,
kiedy nie mam na nic siły?
Najlepiej to się w ogóle nie zmuszaj, gdy robimy coś
na siłę nic nam nie wyjdzie lub nasza praca nie
będzie nas satysfakcjonowała. Należy poświęcić
dzień czy 2, by nasze siły się zregenerowały a potem
trzeba usiąść na spokojnie przemyśleć co zrobimy
na początku i powoli dążyć do naszej wygraną z
pracą.
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Kochana Grażynko, co zrobić, żeby prefekt mojego domu była dla mnie miła?
Może źle na to wszystko patrzysz? Prefekci domów mają dużo obowiązków i czasami są
zmęczeni stąd ich gburowaty nastrój, wydaje mi się że prefekt twojego domu stara się być miłym
dla wszystkich lecz czasami przychodzą takie dni kiedy po prostu nie ma się na nic siły wtedy
najlepiej zaproponować herbatę, lub spytać czy nie trzeba mu pomóc wtedy gwarantuje, że
będzie dla ciebie miły, a przynajmniej będzie się starał.
Kochana Grażynko, jak to możliwe że niektórzy wiedzą o jakich uroczystościach/
zabawach nawet tydzień przed?
Polecam wejść na stronę ''kalendarz roku szkolnego'', tam znajdziesz wszystkie zabawy, które
są planowane wtedy będziesz już wiedział np. kiedy jest sesja egzaminacyjna.
Grażynko, jak myślisz czy w naszej szkole jest
konflikt pomiędzy gryfonami a ślizgonami, tak
samo jak w filmie o Harrym Potterze?
Szczerze, nie zauważyłam żadnego głębszego
konfliktu. Oczywiście że mogą się zdarzyć małe
kłótnie ale w końcu to szkoła a w niej występują
kłótnie. Należy pamiętać że Gryfoni i Ślizgoni w
naszej szkole to nie 100 - procentowe kopie z filmu,
czy książek. Więc odpowiadając na pytanie konflikty
między tymi dwoma domami może i są ale to takie
małe sprzeczki jak w każdym życiu szkoły więc jak
na razie nie ma się czego martwić.
Kochana sówko, szłam ostatnio na lekcje kiedy to zauważyłam drugą klasę. Mówiła coś
między sobą o egzaminach, że się stresują i na pewno nie zdadzą. Czy jest jakaś szansa
żeby tak się nie stresowali? W końcu kiedy zżera nas stres nie myślimy!
Myślę że drugoklasiści po prostu już tacy są, w końcu to jest ich najważniejszy egzamin, który
pozwoli oficjalnie ukończyć im tą szkołę. Zawsze możesz dodać im słowa otuchy, będą wtedy
wiedzieli że ktoś ich wspiera a to już naprawdę coś! O i jeszcze jakby drugoklasiści to czytali, ja
wam dam nie zdać! Przecież macie take piękne oceny w dzienniku, które nie mogą się
zmarnować! Musicie uwierzyć w siebie i co najważniejsze powtarzać sobie materiały z lekcji.
__________________________________________________________________________________
Macie jakieś pytania/problemy to śmiało
do mnie piszcie. Chętnie spotkam się z
Waszymi sowami, a nawet podzielę się z
Nimi swoim ptasim jedzeniem, zanim
wyruszą do Was w podróż powrotną. Już
nie mogę się doczekać kolejnych pytań!
Wasza Kochana,
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W MAGICZNYM OGRODKU
[Uczennica klasy drugiej właśnie przechadzała się po Cieplarni w poszukiwaniu inspiracji do
kolejnego wydania Aperacjum. Nagle jej błękitne oko spoczęło na dwóch magicznych roślinach.
Szybko chwyciła za Gryfoński notesik i zaczęła wykonywać notatki.]

Zębate Geratium to magiczna roślina,
która posiada kły. Używa się ich jako
składniki eliksirów oraz artykuły
spożywcze. Charakteryzuje ją piękne
zielone liście oraz czerwone kwiaty.
Co ciekawe – ta niezwykła roślina
pojawiła się na praktycznym egzaminie
z zielarstwa na sumach w czasie piątego
roku nauki Harry'ego Pottera.
Nasz Wybraniec został nią ukąszony.
Ową roślinę można kupić w sklepie
''Dogweed i Deathcap”.

Jak sama nazwa wskazuje, roślina wyglądem
przypomina cebulę, ma ona zielone liście i
pomarańczowy podłużny korzeń.
Charakteryzuje ją bardzo gryzący zapach i z
tego powodu niezalecamy bliskiego kontaktu
z cebulą.
Natomiast siekanie gryzącej cebuli powoduje
wyjątkowo silne podrażnienie oczu i
łzawienie.
Wykorzystywana jest do napoju leczącego z
czyraków lecz należy na nią uważać bowiem
ma bardzo gryzący zapach.
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zdradz mi swoj sekret
Pytanie 1. Z kim wolałabyś zostać zamknięta na kwarantannie - Hagridem i jego akromantulą czy
trójgłowym psem Puszkiem?
Stażystka Dona Ashe: Hmm, odpowiedź na to pytanie jest prosta! Oczywiście, że z Hagridem i
jego akromantulą. Co prawda te wielke stworzenia napawają mnie lekkim strachem... Ale w
towarzystwie Hagrida na pewno by mnie nie skrzywdziła! Może nawet bym się z nią
zaprzyjaźniła? Mogłabym wtedy nasyłać ją na innych, co byłoby całkiem zabawne. Nie
wybrałabym za to Puszka, ponieważ niezbyt przepadam za psami. Gdyby Hagrid był w
posiadaniu jakiegoś morderczego kota, to bardzo chętnie. Ale mając do wybory trójgłowego psa,
a pająką, zdecydowanie wybieram pająka.
Stażystka Lauren Lisbon: Z akromantulą, bo by pomiziała swoimi.. włochatymi, mięciutkimi
nóżkami.
Profesor July Blanchett: Wybieram akromantulę. Pies za bardzo (a trzy głowy to już
koszmarnie) się ślini.

Pytanie 2. Masz jakieś własne sposoby na przeżycie kwarantanny w taki sposób, aby przy okazji
nie zwariować od siedzenia w domu?
Profesor Jasper McCarthy: Nie mam. Szczerze
mówiąc, jako osoba spędzająca większość czasu
wolnego z innymi ludźmi, nie znoszę najlepiej takich
sytuacji. Na pewno jednak pomaga czytanie, oglądanie
seriali czy słuchanie muzyki. Warto też czasem
odkurzyć stare pasje czy też zagrać w zapomnianą
grę.
Dyrektor Aria Carter: Mój sposób na kwarantannę
jest prosty: zabijanie zarazków od środka! Jestem
wielką fanką dezynfekcji od środka, szczególnie przy
pomocy win. Co do zwariowania niestety nie mam
pomysłu, ale wydaje mi się że alkohol jest dobrą
odpowiedzią na większość pytań.
Pytanie 3. Udało Ci się podczas lockdownu odnaleźć jakieś swoje nieodkryte talenty, czy raczej
większość czasu spędziłeś/aś na odpoczywaniu?
Profesor Moria Nerios: Lockdown nie wpłynął na mnie pozytywnie, bowiem chodziłam do
pracy. Widziałam jednak, jak ludzie panikują, więc odkryłam w sobie stoicki spokój i
umiejętność wymyślania sucharów dnia, żeby rozluźnić napięcie na sklepie i wśród klientów.
Dyrektor Olivia Wilde: Nie udało mi się. Jedyne do czego mam "talent" powiedzmy to jest
grafika i kodowanie/naprawianie strony, więc bardziej spędziłam czas na rozwijaniu się pod
tym kątem.
19 | S t r o n a

SMIECHU WARTE
Debora_Magnael-Bee: płaza jest żabem

Ethan_Arcturus_Black: xDDDDDDDDDDDD
Alexandra_Herondale: xDDDDD
Debora_Magnael-Bee: żaba jest płazem*
Kasper_Schade: Deba XDDDDDD
Debora_Magnael-Bee: xDDDDDDDD
Dona_Ashe: Debora
Dona_Ashe: xddddd
****
Bonnie_Black: *patrzyła ze współczuciem na
biedną nieżywą frytkę*
****
Ethan_Arcturus_Black: Ja se wszystko
sprawdzałem, czy poprawnie itp, 2 minuty przed
oddaniem klikam zadowolony, a tu druga strona
xDDD
Mirabel_Howerland: Weź moją usuń
Mirabel_Howerland: spal
Mirabel_Howerland: podrzyj
Mirabel_Howerland: cokolwiek
Mirabel_Howerland: wylej kawę
CarlaGrimshaw:
NarcyzaZoe_Assassin: Ethan XDDD
NarcyzaZoe_Assassin: Zdążyłeś drugą stronę?
XDDD
Ethan_Arcturus_Black: No nie zdążyłem
wyobraź sobie Edd
****
AriaCarter: A literka to
R
Shira_Ostow: Ron/ różdżka/ truskawkowy
CarlaGrimshaw: Shira, truskawkowy na R?
Bonnie_Black: xdd
Ethan_Arcturus_Black: Truskawkowy na R
CarlaGrimshaw: Muszę się nauczyć alfabetu od
nowa
Shira_Ostow: rybne* w snesie
CarlaGrimshaw: truskawkowy, rybne sensie XD

AidenGrimshaw: Erecto
AidenGrimshaw: Ethan to stosuje
[20:30:18] AidenGrimshaw: dla mnie
[20:30:19] AidenGrimshaw:
Ethan_Arcturus_Black: co
Camillie_Norrington: co
Alice_Wright: nie wnikam co Wy robicie po
godzinach
NarcyzaZoe_Assassin: CO XDDDDDDDDDDD
AidenGrimshaw: boże musiałem
AidenGrimshaw: wybaczcie XD
KassGrimshaw: Aiden, serio, co Ci jest? XD
Ethan_Arcturus_Black: CO TY WYGADUJESZ
****
AidenGrimshaw: Sharon mi może kupke
zrobić

AidenGrimshaw:

Ethan_Arcturus_Black:
Elena_Sharon: W dupkę mogę dać przy

okazji
AidenGrimshaw: Lubię taki dreszczyk
emocji.
AidenGrimshaw:

Alexandra_Herondale:

[19:10:04] Elena_Sharon:
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Elias_Levine chyba już skończył. [*]
Alice_Wright powraca z pelnymi policzkami
Amelie_Carter: powiem Wam że to źle brzmi

Amelie_Carter:
Alice_Wright: OJEJU
Alice_Wright: ;-;
Alice_Wright: Wszędzie się czegoś doszukujecie...

Amelie_Carter:

Camillie_Norrington: okej, brzmi jak
taktyka na moją majcę XD
CarlaGrimshaw:
CarlaGrimshaw: Przeczytałam coś...
CarlaGrimshaw: czego nie powinnam
CarlaGrimshaw:
CarlaGrimshaw: to z tego stresu
Amelie_Carter: ja też
Amelie_Carter: XD
CarlaGrimshaw:
Amelie_Carter: a co przeczytałaś?

Amelie_Carter:
CarlaGrimshaw: Macicy
Amelie_Carter: ja też

Ethan_Arcturus_Black:
Mirabel_Howerland:
Olivia_Maree: O nie XDDD
Elias_Levine: ...
Alice_Wright: miałeś rzucić ripostą, a nie 3
kropkami
Alice_Wright: jak zawsze psujesz, eh
Elias_Levine: Nie zaczynaj.
Alice_Wright: ok
NarcyzaZoe_Assassin: Jeju Amelie
XDDDDDDDDD
NarcyzaZoe_Assassin: Ale oni tak prawie idealnie
razem zeszli z awaya xD

Amelie_Carter:
CarlaGrimshaw:
Camillie_Norrington: Dlaczego zawsze
ludziom sie KOJARZY jak ja cos pisze

Ethan_Arcturus_Black:
Camillie_Norrington: w h y
CarlaGrimshaw: Weź
Amelie_Carter: "taktyka na moją

macice"
CarlaGrimshaw: to już ten etap bycia w
AMS

NarcyzaZoe_Assassin:
Amelie_Carter: NO WŁAŚNIE
NarcyzaZoe_Assassin: !!!
Alice_Wright: Przypadek :(
Ethan_Arcturus_Black: To było piękne xD

CarlaGrimshaw:
Camillie_Norrington: o jezu

Amelie_Carter:
Ethan_Arcturus_Black: XDDDD
Camillie_Norrington: nie
chciałam tego wiedzieć
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KUFEL SMIECHU
Harry znów przyszedł spóźniony na Eliksiry:
S: Dlaczego ciągle spóźniasz się na moje zajęcia? pyta Severus Snape Harry’ego.
H: Bo nie mogę się obudzić na czas...
S: Nie masz budzika?
H: Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy kiedy ja
jeszcze śpię.

Profesor Carter na stażu z Transmutacji:
P: Dono, wymień proszę cztery żywioły.
D: Ogień, powietrze, ziemia i ? - myśli stażystka.
P: A czym myjesz ręce? - podpowiada profesor.
D: Już wiem, mydło!

****

Minerwa McGonagall zwraca uwagę
Harry’emu:
M: Dlaczego codziennie spóźniasz się na lekcje?
H: To przez mojego chrzestnego.
M: Syriusz zachorował? Biedaczek...
H: Nie, ale ciągle powtarza, że na naukę nigdy nie
jest za późno.

M:Co to jest nieskończoność - pyta Minerwa
McGonagall?
R: Na przykład lekcje Transmutacji, pani Profesor
- odpowiada Ron.

****

****

****

Artur Weasley po wywiadówce, mówi do
Rona:
A: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile galeonów
nas kosztuje Twoja nauka?
R: Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak
najkrócej i jak najmniej.

Seamus stoi przed profesorem Snapem i
płacze.
S: Nie zasłużyłem na Trolla...
P: Masz rację, ale to najniższy stopień, jaki
przewiduje regulamin!

****

****

Profesor Lupin do Harry’ego i Rona na III
roku:
P: Ron, przyznaj się ściągałeś od Harry’ego!
R: A skąd pan o tym wie?
P: Ponieważ na ostatnie pytanie Harry napisał:
"nie wiem", a ty " ja też ".

Harry spóźnia się pół godziny na lekcję
Historii Magii.
Profesor Binns pyta :
P: Co się stało ?
H: Napadł na mnie groźny Dementor z pistoletem
w ręce!
P: To straszne! - mówi profesor - A co było potem?
H: Zabrał mi zeszyt z pracą domową!
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CIEKAWOSTKI
Producenci serii filmów o Harrym Potterze nie raz
porywali się na ciekawe przedsięwzięcia, żeby
produkcja wyglądała bardziej realistyczniej i aby
ożywić nasz ukochany świat magii. Jednym z takich
przedsięwzięć były sowy - które poddane były
kilkumięsięcznemu treningowi - w efekcie tego,
odtwórczyni “roli” Hedwigi i jej inni ptasi
przyjaciele naprawdę roznosili listy zaadresowane
do aktorów.
Aby dodać całości jeszcze więcej realizmu, zespół
produkcyjny własnoręcznie napisał wszystkie listy
akceptacyjne z Hogwartu, ale okazały się one za
ciężkie dla sów.
Z 28 na 29 września 2011 roku - miała miejsce premiera tomu “Harry Potter i Czara Ognia” w
Polsce. Tej nocy otwarto 270 księgarni, do których wybierały się liczne tłumy fanów świata
magii. Przed światową premierą Rowling zapowiedziała, że w tym tomie zginie jedna z głównych
postaci.
Niedługo później u bukmacherów pojawiły się zakłady, w których można było postawić na
śmierć konkretnej osoby. Niezły hazardzik, co nie?

Pamiętacie Nicolasa Flamela? Był on twórcą
kamienia filozoficznego. Jak się okazuje taka
osoba naprawdę istniała!
Mężczyzna urodził się w 1330 roku we
Francji. Flamel był jednym z pierwszych
alchemików na Starym Kontynencie. W jego
notatkach można było znaleźć informacje, że
stworzył substancję, która zamieniała metal w
złoto, a także eliksir długowieczności.
Jak myślicie, czy taki eliksir miał prawo
działać w świecie mugoli?
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SKRZACIA RODZINA
[Dzisiejszy poranek był bardzo ciężki dla Redaktor Naczelnej
Aperacjum – nie dość, że zaspała na spotkanie z nowo poznaną
skrzatką to jeszcze z oferty w Pubie pod Trzema Miotłami
wycofano kebaba z sosem czosnkowym. Wyraźnie
niezadowolona wpadła do gabinetu, gdzie czekała już na nią
Hokey. Szybko zajęła swoje miejsce, wyjęła notatki i zaczęła
notować każde słowo najstarszej żyjącej skrzatki.



Imię Skrzata: Bujdka (ang. Hokey)
Ostatnia Pani: Chefsiba Smith

Opis: Bujdka była skrzatką Chersiby Smith, która w
posiadaniu miała wiele skarbów. Dwoma jej „skarbami”
zainteresował się sam Tom Marvolo Riddle, którymi chciała
pochwalić się właścicielka. Jak można się domyślać
przypłaciła to życiem, a owe skarby w tajemniczych
okolicznościach zniknęły. Bujdka została oskarżona o otrucie
swojej Pani do czego również się przyznała – warto jednak
zaznaczyć, iż było to wspomnienie wszczepione przez
samego Lorda Voldemorta.
Warto również wspomnieć o imieniu skrzatki
(Bujdka-bujda), które wiąże się z tym, iż podczas sługi
musiała okłamywać swoją panią jaka to jest piękna.

UWAGA KONKURS
Tradycyjnie tematem konkursu jest skrzat z wydania gazetki, czyli Bujdka. Do zdobycia 30 pkt i
30 gal, a dla pierwszej osoby przewidziana jest dodatkowa pula w postaci 10 pkt i 10 gal.
Na Wasze sowy czekamy do 19 listopada do północy i wysyłajcie je na adres
konkursy.aperacjum@gmail.com.
Wasze zadanie jest proste – postawcie się w roli Bujdki i odpowiedzice/wykonajcie dwa proste
zadania. Powodzenia!
1. Twoja Pani narzeka na noszenie maseczki w miejscach publiczych. Twierdzi, że
maseczka zakrywa jej piękno. Pociesz swoją Panią w 2-3 zdaniach pokazując jej, że
nawet w maseczce jest najpiękniejsza na świecie.
2. Narysuj jeden ze skarbów swojej Pani – medalion lub puchar.
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HOROSKOP
(

-

)

Ostatnie miesiące były dla Skorpionów trudne. Osoby spod
tego znaku zdecydują się w końcu zająć przyszłością,
zamiast otwierać sprawy z przeszłości. Dobrym pomysłem
może być określenie swojego indywidualnego planu
działania na najbliższe tygodnie. Choć Skorpiony będą
starały się zmienić swoje podejście do niektórych spraw, to
oczywiście w ich życiu nie zabraknie też pewnej
wybuchowości, która może być nieuzasadniona.
W takim wypadku, Skorpiony powinny spróbować się
uspokoić i zasięgnąć rady u kogoś bliskiego.
 Magiczna ochrona: Przyłbica koronkowa
 Szczęśliwa Liczba: 5
 Uważaj na: Dona Ashe

(

-

)

Listopad będzie dla Strzelców bardzo pozytywnym czasem.
Osoby spod tego znaku znajdą czas na solidną pracę, ale i
rozrywkę. Nie będą miały problemu, aby pogodzić te dwie
rzeczy i wyjdzie im to na dobre.
Na jaw wyjdą też empatyczne zdolności Strzelców. Ktoś z ich
otoczenia będzie potrzebować pomocy, a Strzelec bez
problemu mu pomoże oraz doradzi.





Magiczna ochrona: Płyn
ekstraktem z kebaba
Szczęśliwa Liczba: 15
Uważaj na: Lauren Lisbon

do

dezynfekcji

z
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(

-

)

W listopadzie Koziorożce będą otaczać się ludźmi, którzy będą
dla nich niezwykłym wsparciem. Koziorożcom znacznie pomoże
to w realizacji zadań i osiągnięciu sukcesu.
Osoby spod tego znaku powinny też bardziej otworzyć się na
ludzi. Praca w pojedynkę nie zawsze jest opłacalna, a inni mogą
wnieść do ich życia dużo świeżej i pozytywnej energii. Poza tym
może okazać się, że ktoś będzie potrzebował od Koziorożca
pomocy w postaci motywacji do działania. W takiej roli
Koziorożce spełnią się idealnie.
 Magiczna ochrona: Apaszka z logiem Argo




Szczęśliwa Liczba: 42
Uważaj na: Narcyza Assassin

(

-

)

Wodniki będą w listopadzie niezwykle skuteczne. Zaczną też
postrzegać świat inaczej niż wcześniej. Wzrośnie także ich
intelekt. W bliskim otoczeniu osób spod tego znaku pojawi się
wiele problemów i to właśnie Wodniki będą w stanie je
rozwiązać. Znajdą najkorzystniejsze wyjścia z sytuacji, a przy
okazji wiele przy tym osiągną.
Pod koniec miesiąca dobrze będzie się wyciszyć i
przeanalizować ostatnie miesiące, aby obrać plan działania na te
nadchodzące.





Magiczna ochrona: Spray malinowo-bimbrowy z
dezynfekcją
Szczęśliwa Liczba: 16
Uważaj na: Alice Wright
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(

-
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W listopadzie Ryby będą “łazić z głową w chmurach”. Poczują też
duży przypływ kreatywności i chęci do działania, co przełoży się
na miejsce ich pracy. Jest to też dobry czas na wszelkie kontakty
międzyludzkie. Inni będą potrzebować obecności Ryb w swoim
życiu, a Ryby będą potrzebować innych. Spotkania towarzyskie
przyniosą obu wspólną korzyść oraz masę pozytywnej energii.





Magiczna ochrona: Maseczka w różowe jednorożce
Szczęśliwa Liczba: 14
Uważaj na: Moria Nerios

(

-

)

Listopad będzie spokojnym miesiącem, na drodze Baranów nie
pojawią się większe komplikacje. Osoby spod tego znaku nie będą
musiały się też szczególnie wysilać, aby osiągnąć sukces.
Pod koniec miesiąca, Barany może nawiedzić nagłe
niezdecydowanie. Ambicja nie pozwoli na odpuszczenie niektórych
spraw, ale zdrowy rozsądek będzie przemawiał za
przystopowaniem swoich działań. Czasu będzie mało, a pracy od
groma. Dobrym pomysłem może okazać się medytacja, która
powinna pomóc w skupieniu się na tym co jest tu i teraz oraz
rozwiązaniu problemu.





Magiczna ochrona: MagiRutinoscorbin
Szczęśliwa Liczba: 11
Uważaj na: Alexandre Herondale
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(

-

)

Pod koniec miesiąca, Byki mogą spotkać się z wyzwaniem, które
będzie przekraczać ich kompetencje. Osoby spod tego znaku,
pomimo braku chęci, musiały sprostać temu zadaniu. Będzie to
trudne, ale odpowiednio rozegrane przyniesie Bykom sukces.
Listopad jest na szczęście dla osób spod tego znaku, czasem pełnym
energii. Byki więc poradzą sobie z wszelkimi problemami, unikając
przy tym większych komplikacji.





Magiczna ochrona: Talizman różdżka ochronna
Szczęśliwa Liczba: 4
Uważaj na: Bonnie Black

(

-

)

Bliźnięta - zwłaszcza pod koniec miesiąca - odczują dużą
satysfakcję. Pomimo licznych wahań nastroju, w końcu znajdą
szczęście. Swoją pozytywną energię będą przekładać na innych,
co z kolei sprawi, że Bliźnięta będą w listopadzie otaczać się
sporą grupą znajomych.
Jest to też dobry czas na podboje miłosne, które w tym miesiącu
okażą niezwykle owocne… W końcu w listopadzie nikt nie oprze
się Bliźniętom!
 Magiczna ochrona: Chustka w niuchacze
 Szczęśliwa Liczba: 18
 Uważaj na: Carla Grimshaw
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(

-

)

W najbliższym czasie Raki będą radzić sobie znakomicie. Bez
problemu osiągną też wcześniej ustanowione cele. Będą działać
przy tym w pojedynkę, ale to niezbyt będzie Rakom
przeszkadzać - będą wolały działać same i skutecznie, niż z kimś
i
napotykać
przy
tym
pewne
problemy.
Mimo to horoskop radzi, aby nie brać się w tym czasie za nowe
sprawy. Z nimi może już nie pójść tak łatwo. Poza tym w
listopadzie Raki mogą zacząć przyciągać do siebie sporo
wrogów. Warto więc mieć to na uwadze, przy poznawaniu kogoś
nowego.
 Magiczna ochrona: Eliksir piwny
 Szczęśliwa Liczba: 2
 Uważaj na: Shira Ostow

(

-

)

Listopad będzie spokojnym miesiącem, w którym najlepiej
będzie odpocząć i zająć się mniej wymagającymi
zadaniami. W pracy czy szkole nie pojawią się większe
problemu. Lwy przyłożą się też do nauki, chętnie będą
spędzać wolny czas na pogłębianiu swojej wiedzy, która
wkrótce okaże się przydatna…
Lwy poświęcą też ten czas na pielęgnowanie swoich relacji
z rodziną czy przyjaciółmi.
 Magiczna ochrona: Komin w turkusowe pandy
 Szczęśliwa Liczba: 21
 Uważaj na: Bonnie Black
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(

-

)

Horoskop prognozuje wiele dynamiki, stabilności oraz
wzrost pewności siebie. Sprawy będą układać się dobrze, a
nawet bardzo dobrze. Panny powinny jednak pamiętać, aby
czasami ugryźć się w język, aby nie doprowadzić do
niepotrzebnej kłótni...
W listopadzie niektórym Pannom może przydać się lekcja
pokory. Ludzie mogą postrzegać osoby spod tego znaku jako
nieuczciwe oraz naginające zasady dla własnych korzyści.
 Magiczna ochrona: Szal letni morelowy
 Szczęśliwa Liczba: 27
 Uważaj na: Aria Carter

(

-

)

Cały listopad będzie dla Wag bardzo kreatywnym czasem.
Nie będzie też nowością, że większość pomysłów będzie tu
dotyczyć… miłości. Romantyczne Wagi ciągle będą jej szukać
i robić wszystko, aby się spełniła.
Problemem w listopadzie może okazać się natomiast
samokontrola. Wagi mogą stać się dziwnie wybuchowe, jeśli
nie będą dostawać tego czego chcą. Ich zachcianki mogą
okazać się trudne do spełnienia, co z kolei może odbić się
negatywnie na relacjach, w których są Wagi.
 Magiczna ochrona: Pomadka ochronna cytrusowa
 Szczęśliwa Liczba w ArgoLotto: 18
 Uważaj na: Olivia Maree
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POMOCE NAUKOWE
Felix Felicis, nazywany też “Płynnym
Szczęściem” powoduje, że osoba ją
zażywająca otrzymuje pomyślność, pewność
siebie oraz większe szczęście. Jednak
zażywanie tej substancji jest zakazane przed
wzięciem udziału w zorganizowanych
współzawodnictwach
np.
wyborach,
zawodach sportowych lub egzaminach.
Receptura tego eliksiru jest bardzo
skomplikowana,
a
sam
proces
jej
przygotowania trwa aż pół roku.
Źle uwarzony Felix Felicis może
powodować komplikacje oraz odwrotny
efekt.
W 1750 została dodana Klauzula 73 mówiąca o tym, że rząd odpowiada za ukrycie,
opiekę i kontrolę nad wszystkimi magicznymi stworzeniami, istotami oraz duchami
mieszkającymi wewnątrz granic swojego terytorium. Pogwałcenie Klauzuli zostanie poddane
dyscyplinie przez Międzynarodową Konfederację Czarodziejów.
Czyrakobulwa to roślina przypominająca wielkie, czarne ślimaki wyłażące pionowo z
ziemi. Posiada duże, błyszczące bąble, w których jest zawarty żółtawy płyn o zapachu nafty.
Porównywany jest do ropy. Czyraki mają lecznicze zastosowanie w przypadku trądziku, lecz
czarodziej używający ropy nieumyślnie może wyrządzić duże szkody w postaci bąbli.
Jednorożce to stworzenia z
klasyfikacją
XXXX.
Z
wyglądu
przypominają zwykłego konia z tą
różnicą, że po środku czoła mają róg, są
śnieżnobiałe, mają złote kopyta, długie,
smukłe nogi i perłowo-białą grzywę.
Te niezwykłe stworzenia cenią
sobie
towarzystwo
kobiet,
zaś
mężczyźni je odstraszają. Zabicie
Jednorożca jest równe z przeklęciem na
zawsze.
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SLODKOSCI MOLLY WEASLEY

Potrzebujemy:







500 g mleka zagęszczonego, niesłodzonego
275 g cukru
130 g masła
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
6 kostek gorzkiej czekolady
suszona żurawina i migdały wg uznania

Wykonanie:
Wszystkie składniki umieść w garnku i
podgrzewaj na średnim ogniu do rozpuszczenia się
cukru i masła. Gotuj masę przez 1,5 h na
minimalnym płomieniu, od czasu do czasu
mieszając drewnianą łyżką, aby uniknąć
przypalenia.
Toffi jest gotowe, kiedy masa zgęstnieje i będzie
konsystencją
przypominać
kajmak.
Wyłóż naczynie - plastikowy pojemnik papierem
do pieczenia i przelej toffi. Pozostaw masę do
ostygnięcia, najlepiej na całą noc w lodówce.
Pokrój toffi ostrym nożem posmarowanym
delikatnie olejem by się nie lepiło. W kąpieli
wodnej rozpuść czekoladę i polej nią
przygotowane karmelowe pałeczki, a następnie
udekoruj orzechami i żurawiną.

Potrzebujemy:










400 g mielonej wołowiny
1 – 1,5 szklanki zielonego groszku
1 cebula, 2 łyżki masła, 2 marchewki
400 ml przecieru pomidorowego
3 ząbki czosnku i 80 – 100 g sera cheddar
4 – 5 ugotowanych ziemniaków
1/4 szklanki mleka, 2 liście laurowe
1 łyżka oliwy z oliwek i oregano
łyżka mielonej papryki słodkiej, rozmarynu

Wykonanie:
Marchew obierz i pokrój w kosteczkę ( 1 cm x 1 cm).
Cebulę obierz i również pokrój w drobną kostkę.
Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę. Na
rozgrzanej patelni z tłuszczem podsmażaj przez 2
minuty marchew. Po tym czasie dodaj cebulę, czosnek
oraz groszek. Warzywa powinny smażyć się jeszcze
około 8 minut. Dodaj do warzyw mięso mielone i
przyprawy, obsmażaj składniki przez kolejne parę
minut, aż wołowina lekko zbrązowieje. Następnie wlej
na patelnię przecier pomidorowy. Zmniejsz ogień i
duś całość około 15 minut. Umieść oba składniki w
jednym naczyniu, dodaj masło, sól, gałkę
muszkatołową i ser. Zblenduj wszystko na gładkie
pure. Kiedy farsz będzie gotowy, natłuść delikatnie
kokilki masłem i wyłóż go, wyrównując łyżką
powierzchnię masy. Na mięsną warstwę ułóż
ziemniaczane pure i ponownie wygładź wierzch.
Piecz zapiekankę 15 minut w temperaturze 190
stopni.
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KONKURSY
Zapraszam Was do udziału w gazetowych konkursach. Na Wasze sowy czekamy do 19 listopada
do północy. Ślijcie je na adres konkursy.aperacjum@gmail.com. Za każdy konkurs możecie
zdobyć po 30 pkt i 30 gal, a dla dwóch pierwszych osób przewidziana jest dodatkowa
gratyfikacja zależna od pełnionej funkcji. Powodzenia!

Pierwszy konkurs dotyczy społeczności Argo Magic School. Poniżej znajdziecie listę
10 nazwisk. Waszym zadaniem jest dopisanie do nich imion tak, aby utworzyły dane czarodzieja
z AMS. Powodzenia!
1. Ollivanders
2. Grimshaw
3. Black
4. Flynn
5. Herondale
6. Ostow
7. Wright
8. Carter
9. McCarthy
10. Malfoy

W trosce o bezpieczeństwo Argo każdy uczeń i profesor musi nosić maseczkę. Niestety nie w
każdej szkole magii przestrzegają takich zasad. Dziewczyny ze Szkoły Magii Beauxbattons
oświadczyły, iż nie będą nosiły maseczki, ponieważ są one „mało stylowe”. Narysuj Fleur
Delacour w maseczce tak, aby przekonać ją i jej koleżanki do zmiany decyzji. Grafikę, którą
możesz się posłużyć znajdziesz poniżej:

>>ŚWISTOKLIK<<
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