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Turniej Domów obfitował w krew, pot i łzy. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania
również w drugim etapie i z przyjemnością ogłosili zwycięzców. Pierwsze miejsce należało
do Hufflepuffu, którego uczniowie minimalnie wyprzedzili zajmujący drugą pozycję
Ravenclaw. Na ostatnim miejscu podium uplasował się Slytherin, a czwarte miejsce tym
razem przypadło Gryffidnorowi. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom oraz organizatorom!

Zbliżający się tydzień to okres ostatnich zajęć w naszej szkole. Trzecioklasistka Ginny Lunita
Comello będzie podchodziła do swoich egzaminów, zaś pierwszo- i drugoklasiści mają
końcowe terminy zaliczeń i możliwość zdobycia lepszych (lub gorszych) ocen. Zakończenie
roku szkolnego szykowane jest na dzień 8 kwietnia (niedziela) o godzinie 19:00 w szkolnym
Pubie Czarownica.

W Wirtualnym Hogwarcie miała być zorganizowana Szkolna Liga Quidditcha, jednak
z powodu braku zawodników Huflepuffu na pierwszym meczu musiała zostać odwołana.
W jej miejsce prof. Kayla Eulalia Morra zaproponowała dwa inne mecze: uczniowie kontra
nauczyciele oraz drużyna A kontra drużyna B. Pierwszy z nich zakończył się wynikiem 640 170 dla zespołu profesorów. Drugi zaś zakończył się walkowerem ze względu na
nieobecność zawodników drużyny A.

Uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły brali w tym roku udział w kilku olimpiadach
szkolnych i międzyszkolnych. W Szkolnej Olimpiadzie z OnMS triumfowała Krukonka
Nereida Wengs. Pierwsze miejsce w Szkolnej Olimpiadzie z Czarnej Magii zajęła uczennica
Hufflepuffu – Lavender Cooper. Międzyszkolna Olimpiada z WoHP zorganizowana
podczas Magicznej Maskarady przyniosła zwycięstwo Aurell Coral oraz Sophie Fitz,
reprezentantkom Ravenclawu. W „Skaczącym Muchomorze”, czyli Międzyszkolnej
Olimpiadzie z Zielarstwa najlepsza okazała się Sophie Fitz. Czekają nas jeszcze wyniki
Szkolnej Olimpiady z Wróżbiarstwa. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

31 marca odbył się kolejny już Wypad do Hogsmeade. Zgodnie z tradycją mieszkańcy tego
małego miasteczka przygotowali gros zabaw, podczas których uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły mieli szansę zdobycia góry galeonów.

W niedzielę 18 marca Wielka Sala w Szkole Magii i Czarodziejstwa HP School rozbłysła
szmaragdowo-srebrnymi barwami, bowiem to Slytherin po raz kolejny z rzędu zdobył
Puchar Domów na uroczystości zakończenia. Wyraźnie wyprzedził pozostałe domy, a walka
do końca toczyła się o drugie i trzecie miejsce, które przypadło w udziale odpowiednio
Hufflepuffowi i Ravenclawowi. Zacięta rywalizacja toczyła się jednak nie tylko pomiędzy
domami, ale również wśród uczniów. Wybór nie był łatwy, ale dyrekcja uznała, że tytuł
Ucznia Roku najbardziej należy się Ahreum Min, Vilde Lightwood i Nadiyi Molko. Z grona
nauczycieli w sposób szczególny została wyróżniona Nyssa Shadow, która zajęła I miejsce w
Rankingu Nauczyciela, a za nią uplasowały się Natalie Riddle i Debora Magnael (II miejsce)
oraz Hoster Hightower (III miejsce). Promocję do drugiej klasy uzyskało aż 13 uczniów,
a mury szkoły z dyplomami absolwenta opuściło czterech wykształconych czarodziei.
Przyznano też różne tytuły uczniom oraz nauczycielom, np. Największy Autorytet,
Najlepszy przyjaciel czy Wieczny Dyżurny, ale również wśród odznaczeń znalazło się dla
Najbardziej bezczelnego ucznia, Najbardziej leniwego nauczyciela czy Marudy Roku.

Tego samego dnia nastąpiło też zakończenie roku szkolnego w Uniwersytecie Magii
i Czarodziejstwa. Przypomnijmy, że był to już XXIV rok tej placówki. Grono absolwentów
wzbogaciło się o 10 nowych osób, natomiast do drugiej klasy promocję otrzymało aż 15
czarodziei! Dyrekcja uznała, że tytuł najlepszego ucznia klasy pierwszej należy się
Christianowi Adamsowi, a w klasie drugiej – Narcyzie Zoe Assassin Blood. Puchar Domów
powędrował natomiast do Puchonów, którzy bez cienia wątpliwości zasługiwali na to
wyróżnienie, bijąc na głowę pozostałe domy w rankingach.

Jedni kończą, inni zaczynają. Szkoła magii Winsford otworzyła swoje bramy i właśnie dziś,
tj. 31 marca, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie XVII już roku szkolnego. Po intensywnej akcji
reklamującej w szkole pojawiły się nowe twarze. Również grono pedagogiczne wzbogaciło
się o nowych profesorów. Tradycyjnie już szkoła zapowiada nagrody książkowe dla
najbardziej wyróżniających się uczniów.

Dobiega końca IV edycja Międzyszkolnej Mafii, która odbywa się już od soboty 24 marca,
a zakończy w niedzielę 31 marca. Wydarzenie tradycyjnie już odbywa się pokoju Harem
Księcia, gdzie o godzinie 20:00 spotykają się żądni nowych wrażeń czarodzieje i spędzają
tam czas do późnych godzin wieczornych, żeby nie powiedzieć – nocnych. Obecnej edycji
Międzyszkolnej Mafii patronuje łacińskie motto „Vivere mon est necesse”, które znaczy ni
mniej, ni więcej „życie nie jest koniecznością”.

Już za parę dni Akademia Magii Ramesville będzie obchodzić swoje 14 urodziny i z tej okazji
wraz z innymi szkołami uczczą to doniosłe wydarzenie na Balu Maskowym, na którym – jak
sama nazwa wskazuje – obowiązują przebrania, które uprzednio należy zgłosić. Jedną
z atrakcji balu będzie konkurs na Króla i Królową Balu, ale to nie wszystkie rozrywki, jakie
będą czekać zgromadzonych gości. Planowana jest Wycieczka Klimatyczna po Akademii,
Awantura o Galeony oraz wspólny taniec. Dodatkowo zaplanowano zabawy nawiązujące do
świątecznego, wielkanocnego nastroju.

Jak wiadomo wioska Hogsmeade przeżywa swoje oblężenie, a w sposób szczególny jest
miejscem lubianym przez uczniów magicznych szkół. Aby rozładować tłok, jaki regularnie
pojawia się w Miodowym Królestwie czy też w Pubie pod Trzema Miotłami, tuż obok
wyrasta inny wioska – Greycrook. Nie wiadomo dokładnie, jaki asortyment będzie dostępny
w kolejnej wiosce czarodziejów. Redakcja gazetki dowiedziała się, że nie zabraknie na
pewno sklepu ze słodyczami. A czy Greycrook zyska większą popularność niż Hogsmeade?
Czas pokaże!

Metamorfomagia to umiejętność, o której marzą wszystkie czarodziejki. Niestety z tym
darem trzeba się urodzić. Aby wyjść na przeciw potrzebom żeńskiej części magicznej
społeczności opracowano specjalny proszek, który rozpylony na włosach sprawia, że
zależnie od nastroju włosy zmieniają kolor. I tak – po czerwonym kolorze poznamy, że
czarodziejkę coś rozzłościło, fioletowe włosy zwiastują jej radość, zielone – zestresowanie,
a czarne spotkamy wtedy, gdy nasza czarodziejka będzie smutna. Pomysł ten spotyka się
z różnymi reakcjami, bo czy warto aż tak zdradzać się ze swoimi uczuciami?

Bank Gringotta poinformował, że przestój związany z wydawaniem galeonów wynikał
z buntu pracujących tam goblinów, którzy żądali nie tyle podwyżki pensji, ale… wydłużenia
czasu pracy! Trudno zrozumieć logikę tegoż żądania, jednakże Ministerstwo Magii, które
dba również o finansową sytuację czarodziejów, wzięło pod lupę gobliny i ich dziwną
zachciankę, by w przebywać w banku dłużej.

Pamiętacie, do czego służy gumowa kaczka? Nie? Żaden problem. Już niedługo ruszy
specjalna edycja Wmiguroku, w której nacisk będzie położony głównie na mugoloznawstwo
traktowane niestety – według Ministerstwa Magii – po macoszemu. Dokładny program ma
być znany już niedługo, a zostanie rozesłany nie sowią pocztą, lecz tradycyjną. W końcu, jak
twierdzą organizatorzy, nauka zaczyna się jeszcze przed rozpoczęciem właściwego kursu!

Do dziś dnia każdy zawodnik czy zwykły kibic dobrze pamięta mecz, w którym na
najnowszych modelach zmiataczy zmierzyły się drużyny uczniów i profesorów placówki.
Nikt, kto wówczas zadzierał głowę, patrząc w górę, nie zapomni emocjonującej walki, jaka
rozegrała się na szkolnym stadionie. Widzowie wiwatowali i wspierali swoich faworytów,
co rusz wykrzykujących „do boju, stary, rozklekotany koniu!”. Uczniowie, kibicowali raz
jednym, a raz drugim, bojąc się, że któryś profesor ich usłyszy, a ich ocena proponowana
zjedzie jeszcze niżej niż kafel, który w pewnym pamiętnym meczu wpadł do kopalni i nie
został nigdy odnaleziony. Wszyscy zgodnie twierdzą, że leży na dnie Hadesu (krainy
podziemnej, gdzie kowadło spada przez 9 dni i tyle samo nocy). Po tak emocjonującej walce
ostatecznie zwyciężyła drużyna nauczycieli. Poniżej przedstawiamy statystki rozgrywki! Do
następnych tak emocjonujących spotkań (niemniej najlepiej dla niektórych, aby odbyły się
one już po rozdaniu świadectw)! Niech duch sportu was prowadzi, a różdżka pomaga
pokonywać przeszkody.
18 marca, godz. 17:00
Drużyna Nauczycieli – Drużyna Uczniów
640 : 170
Przyznane tytuły:






Ścigający meczu: Martin McCarthy
Obrońca meczu: Aurell Corall
Szukający meczu: Piotr McGorlski
Pałkarz meczu: Ann Ridley
Odkrycie meczu: Sophie Fitz
24 marca, godz. 17:00
Drużyna A – Drużyna B
0 : 250 *

* Mecz się nie odbył z uwagi na niestawienie się członków drużyny A. Z tego powodu nie
przyznano tytułów.

Rośliny karańskie zostały odkryte przez Arileya Hortihe w Karani, stąd ich nazwa.
Do roślin groźnych reprezentujących tę grupę należą:





kmorak,
karaczek,
brąbka,
zilodek.

Natomiast niegroźne są następujące gatunki:









cholmic,
charlab,
miczaczek,
kicharki,
brolki,
bifrek,
orekś,
karkoke.

Wielkanoc. Święta. Powstanie z martwych. Radość. Nowe życie.
W tym miesiącu większość z nas obchodzi święto Wielkiej Nocy. Większość, bo jednak
można spotkać w dzisiejszych czasach jednostki odstające od reszty społeczeństwa
i żyjące innymi sloganami niż wypisane powyżej.
Spotykamy się z rodziną przy świątecznym stole, dzieląc się poświęconym jajkiem,
przyglądając się cukrowemu barankowi na środku zastawy. Sztuczne uśmiechy, rozmowy
z ludźmi często widzianymi dwa razy w roku, skrępowanie towarzyszące zbędnym
dyskusjom na tematy, o których zwykle nie mamy bladego pojęcia, irytujące pytania babci,
złote rady wujka – wymarzony weekend przykładnego wnusia.

O co w tym wszystkim jednak chodzi? O śniadanie z rodziną? Nadrabianie zaległości?
Gęstniejącą z każdą minutą atmosferę? Właśnie tak!
Nie? Ach…
A może chodzi o autorefleksję, przemyślenie, zastanowienie się nad własnym życiem,
światem, ideami? Załóżmy, że Bóg istnieje. Czy naprawdę chodzi mu o błahe śniadanie
z rodziną czy o zjednoczenie ludzi? Irytujące dyskusje czy naukę tolerancji? Ślepe słuchanie
czy spokojny kompromis? Może chociaż raz warto się zatrzymać i zastanowić nad sobą. Tak
przez chwilę. Czy faktycznie jesteśmy tacy, jakimi się kreujemy.
Wielkanoc powinna się kojarzyć z poświęceniem, pokojem, dobrem, tolerancją,
współczuciem. Niestety nie każdy do końca stosuje się do założeń religii, którą na co dzień
tak żarliwie wyznaje. Może warto zastosować chociaż jedno z powyższych i spróbować być
bardziej fair wobec siebie i innych. A zwłaszcza Boga, który przecież jest na piedestale u 90%
naszego społeczeństwa.
Czasami się zastanawiam, dlaczego te wszystkie spotkania rodzinne muszą mieć jakieś
świąteczne podstawy. Dlaczego nie możemy spotkać się ot tak, po prostu. Porozmawiać ze
sobą serdecznie, szczerze, bez strachu, że najbliższa rodzina będzie nas osądzać lub narzucać
nam swoje własne zdanie. Bo przecież co ludzie powiedzą! Zamiast żyć ze sobą, żyjemy
obok siebie. Nigdy nie byłem w tym dobry, ale zawsze wydawało mi się, że nie na tym
polega egzystencja religijnego człowieka. Chciałem napisać „religijnego i dobrego”, ale czy
trzeba być religijnym, żeby być dobrym? Niekoniecznie. Czasami wręcz przeciwnie, religia
rozwija w nas zawiść, zazdrość, bo on ma większego zająca niż ja, niech się nim udławi! Jak
to ma bardziej kolorowe pisanki od moich? Mam nadzieję, że jej zaśmierdną! Tak, to na
pewno idealna postawa.
Jeśli robimy coś dobrego, życzliwego, nie przypinajmy sobie za to medalu. Działajmy dla
innych i dla siebie, nie dla idei. Jesteśmy sami za siebie odpowiedzialni, nie
usprawiedliwiajmy się opiniami innych osób. Wtedy może te święta będą miały znaczenie.
Większe niż poświęcenie kiełbasy i dzielenie się jajkiem.
„Bo wszyscy mamy w sobie tyle samo dobra, co zła. Tylko od nas zależy, jaką
drogą pójdziemy.”

xoxo
Sfinks

Odchodzenie można porównać do zrywania plastra z rany. Niektórzy lubią go odmaczać,
inni wolą od razu pozbyć się ze skóry, a jeszcze innym w ogóle on nie przeszkadza
i postanawiają odwlekać moment zerwania do ostatniej chwili w obawie o to, jak miejsce
zranienia będzie wyglądać bez niego.
To trochę jak z toksycznymi związkami, w których jest się niby jedną nogą, ale ich pnącza
oplatają ją zbyt mocno, by na dobre móc się z nich uwolnić. Możemy nazywać to
przywiązaniem, możemy nazywać to uzależnieniem, możemy nazywać to nostalgią,
sentymentem, poczuciem obowiązku…
Ale ostatecznie spod naszych palców wydobywa się tylko: „Witamy na rozpoczęciu
kolejnego roku szkolnego!”.
Bo ostatecznie z odchodzeniem wcale nie jest tak jak ze zrywaniem plastra.

Rola Plotkarza Naczelnego do czegoś zobowiązuje, a że jesteśmy tuż po Dniu z Kleksem, to
i materiał na nowe plotki i ploteczki się znalazł. Kto by pomyślał, że jeden, wprawdzie dość
długi i intensywny wieczór, a że przyniesie tyle pikantnych newsów o naszej społeczności
Wirtualnego Hogwartu. Aż szkoda byłoby tego nie wykorzystać!
Zacznijmy może od początku. Otóż wszystkim zgromadzonym w sali nie uszło uwadze
nietypowe zachowanie Ślizgonki, Doris Shey, która wprost nie mogła usiedzieć w miejscu
i co i rusz wyglądała na korytarz, czy nie idzie... No właśnie. Dodatkową zabawą,
nieprzewidzianą w planie Dnia z Kleksem i odbywającą się poza ustalonym programem,
było typowanie, do kogóż to wzdycha mieszkanka Slytherinu. Biorąc pod uwagę to, że
siedziała w pierwszym rzędzie i przytakiwała każdemu słowu Konferensjera, a gdy ten na
nią spojrzał, rumieniła się lepiej od przypominajki, to myślę, że już nikt nie ma najmniejszej
wątpliwości, kim jest ten wybranek!

To jednak nie jedyna taka intrygująca plotka. Kolejna dotyczy uczniów Ravenclawu. Otóż
doszły mnie słuchy, że błyszczący z daleka inteligencją Krukoni znaleźli nowy sposób na
przechytrzenie pozostałych domów w rankingach. Trzeba przyznać, że całkiem zmyślnie
wykorzystują to, że pozostali uczniowie wolą ściągać od najlepszych, i... wyobraźcie sobie!
Specjalnie mylą się w zadaniach! Niejaka Madlen Spoon właśnie taką obrała strategię na
Dniu z Kleksem. Krukonce chyba się należy szlaban!
Jak wiadomo zażarta rywalizacja toczy się szczególnie między Ravenclawem a Hufflepuffem
i widać to na polu jednostkowym. W czasie zabaw Sophie Fitz i Lavender Cooper szły łeb
w łeb, odpowiadając niemalże w tym samym momencie. Ich ręce wystrzeliwały z mocą
karabinu maszynowego. Podczas gdy u pozostałych uczestników zaczynała szwankować
kondycja, te dwie zawodniczki zdawały się być niestrudzone. Po zabawach zasięgnąłem
języka i dowiedziałem się, że w szkole istnieją tajne treningi stretchingu prawej ręki (bądź
też lewej dla leworęcznych czarodziei).
Myślicie, że bezczelność to wada, którą można zrazić innych, a szczególnie profesorów?
Niekoniecznie! Przynajmniej w zamierzeniu dwóch – o dziwo z tego samego domu, który
jest na topie dzisiejszych plotek – czarodziejek. Mowa oczywiście o Aurorze Fly i Aurell
Corall. Podobno ich zmienione zachowanie to nowa taktyka na podbicie serca... No właśnie,
jeszcze nie doszedłem, do kogo tak wzdychają obie panienki. Może czytelnicy Kleksa coś
szepną mi na uszko?
Jednak to Luna Granger pobiła wszystkich i przeszła samą siebie, zaskakując nie tylko
profesorów, ale również swoich młodszych kolegów. W tą grzeczną, cichą i poukładaną
Gryfonkę wstąpił istny diabeł! Wiem, co mówię.
Sam byłem świadkiem i osobiście zbadałem, czy aby uczennica nie została poddana jakiejś
klątwie. Na jej nieszczęście nie, jednakże pewnym usprawiedliwieniem dla zachowania
uczennicy może być stres przed egzaminami, który nawet anioła może wyprowadzić
z równowagi.
Ach, i najważniejsza plotka dla czytelników Kleksa i uczestników Dnia z Kleksem! Ostatni
DzK trwał według mojego zegarka 2 godziny 58 minut i 40 sekund. Następny ma być o 20
sekund dłuższy. Czy tak będzie? Plotkarz Naczelny radzi sprawdzić to na własnej skórze.

Prima aprilis to doskonała okazja, by się pośmiać. A czy potraficie śmiać się z samych siebie?
Tym razem w horoskopie aż roi się od wad poszczególnych znaków. Ku zastanowieniu i…
uśmiechowi!

Baran (21.03 - 20.04)
Wybuchowy, zawsze znajdzie powód, by się zdenerwować. Popatrz od
czasu do czasu w lusterko (tylko się nie przestrasz!). Raczej nie zjawi się
książę z bajki czy księżniczka na ziarnku grochu, która pocałunkiem
zmieni ten stan rzeczy. Najwyższy czas zadbać o siebie!

Byk (21.04 - 21.05)
Byki zawsze i wszystko wiedzą najlepiej. A czy tak naprawdę jest? Aż
do przesady dbają o swój wygląd. Przestrzegamy: złamany paznokieć
czy kłopoty z dobraniem koloru krawatu nie będą wystarczającym
usprawiedliwieniem twojej nieobecności na randce. Chłopak lub
dziewczyna szybciej uwierzy w to, że porwało cię ufo.

Bliźnięta (22.05 - 21.06)
Szybko obiecuje i jeszcze szybciej zapomina. Prawdziwy imprezowicz
i dusza towarzystwa, przynajmniej tak o sobie myśli. A że czasem gada
sam do siebie… Cóż, towarzystwo jest tolerancyjne. Zapowiada się okres
zabaw. Przestań się skupiać na sobie, a zainteresuj otoczeniem –
zdobędziesz nowych przyjaciół.

Rak (22.06 - 22.07)
Jesteś bardzo wrażliwym osobnikiem. Przeszkadzają ci twoje
kompleksy, dlatego zawsze potrzebujesz kogoś, kto cię pochwali.
Zbliża się prima aprilis – to dla ciebie czas próby. Niektórzy nie
poznają się na twoich żartach. Lepiej potrenuj je przed lustrem albo
przetestuj wcześniej na domownikach. Jeśli przeżyją – możesz
spróbować z kolegami!

Lew (23.07 - 23.08)
Zna swoją wartość. Niektórzy się śmieją, że ceni inteligentnych
rozmówców, dlatego często rozmawia sam ze sobą. Pokaż, że masz nie
tylko nieprzeciętną osobowość, ale i wielkie serce. Związek z Bykiem może
być początkiem romantycznej przygody, ale… zamiast go ogłuszać swym
rykiem, daj się ugłaskać, drogi Lwie!

Panna (24.08 - 23.09)
Wiecznie niezdecydowana, jak to Panna. Chciałaby, a boi się. Straszna
maruda. W tym miesiącu uwaga: nauczycielka Eliksirów wcale się na
ciebie nie uwzięła z powodu twoich włosów. Musisz się po prostu
przyłożyć do nauki. Zamiast wypłakiwać się w mankiet przyjaciółce,
zacznij odkrywać dobre strony życia.

Waga (24.09 - 23.10)
Przyjaciel wszystkich i nikogo. Bo jak można być przyjacielem kogoś,
kto zwierza się każdej napotkanej osobie i dość łatwo zmienia
zdaniem. Tym razem nie ujdzie ci to płazem. Będziesz musiał/a
podjąć trudną decyzję. Boisz się? Przecież będąc Wagą, na pewno
dobrze „rozważysz” tę sprawę!

Skorpion (24.10 - 23.11)
Zdecydowanie lepiej się z tobą przyjaźnić niż wejść ci w drogę. Długo
chowasz urazę i bywasz mściwy/a. Z twoim poczuciem humoru też jest
różnie – zależy od dnia. Uważaj: złośliwość i poczucie humoru to nie to
samo! W sprawach prywatnych niezły bałagan, za to w szkole magii same
sukcesy!

Strzelec (24.11 - 22.12)
Bezpośredni – zawsze mówi prawdę w oczy, czasem nie myśląc
o konsekwencjach. Ma dobre serce – jeśli rani, to niechcący i mimochodem.
Przed tobą kalejdoskop wydarzeń! Nikt nie jest w stanie nadążyć za
twoimi pomysłami. Identycznie z prima aprilis – strzelasz dowcipami
z szybkością karabinu maszynowego.

Koziorożec (23.12 - 20.01)
Straszny sknera, zbiera grosz do grosza i zawsze ma jakiegoś
zachomikowanego galeona. Pracowity. Za to z poczuciem humoru może
być krucho – czy ktoś poza tobą rozumie twoje żarty? Nadchodzi
spokojny czas, ale wcale nie nudny, a to za sprawą ognistego Barana,
który zabierze cię na zwariowany spacer po błoniach. Poczujesz wiosnę!

Wodnik (21.01 - 19.02)
Trochę przemądrzały, podczas dyskusji nie słucha argumentów
innych. Szkoda tylko, że często gubi wątki i myli fakty. Zamęczasz
przyjaciół swoimi prośbami o radę, a oni mają tego dość. Weź się
w garść i sam/a poszukaj odpowiedzi. Uważaj na podstępnego
Skorpiona, na pewno coś knuje!

Ryby (20.02 - 20.03)
Jeśli narzekasz na krążące plotki, może w końcu przestaniesz opowiadać
wszystkim o swoich sekretach (rzecz jasna w tajemnicy!). Bierzesz
wszystko zbyt poważnie. Wyluzuj się przynajmniej w prima aprilis,
a może płatanie figli wejdzie ci w krew i radośniej spojrzysz na życie.

W tym numerze zapraszamy Was do udziału w konkursu, który polega na odczytaniu słów
zapisanych... anagramami! Oto one:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÓPJKO ŃZYŻEC
YNZZAAKA ZKRARYOT
EABITNG RREAOKDYT
OIWSNAIRA
DAŁZKSIK AN ŁMIYTO
RZŁOKDSY ZNEALPSTI
ZKSNEOL NIAŁBO
KOIOBS DO ICDHTQADUI
AATCHK DARIAGH
RORMODIIMUT

Za każde odgadnięte słowo otrzymacie 2 punkty i 2 galeony, a jeżeli dodatkowo napiszecie,
co łączy wszystkie wyrazy – możecie liczyć na bonusowe 5 punktów i 5 galeonów!
Rozwiązania ślijcie sowami na maila gazetki redakcja.kleks@gmail.com do 6 kwietnia 2018
roku. Powodzenia!
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BABECZKI WIELKANOCNE

Składniki:









1/2 kostki masła
2 jajka
1/2 szklanki cukru
cukier wanilinowy
1/3 szklanki mleka
1 i 3/4 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta soli

Sposób wykonania:
Masło z cukrem ucieramy na puszystą masę. Dodajemy żółtka
i miksujemy. Następnie wsypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia i wlewamy mleko. Znowu miksujemy. Białka ubijamy
na sztywną pianę i delikatnie mieszamy. Ciasto wlewamy do
foremek na babeczki. Na koniec pieczemy około 25 minut
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Gotowe babeczki można
posypać cukrem pudrem dla ozdoby.
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