[18:00:38] prof_Agnieszka_Anderson: Hello!
[18:00:38] Larysa-Lapointe: Dobry wieczór
[18:00:42] ~Rosalie.Snape: Dobry Wieczór
[18:00:45] Natasha_Levine: Dobry1
[18:00:48] Emma_Scott: Dobry wieczór
[18:00:48] Audrey_Carver: Dobry
[18:00:50] Cathy_Crowley: Dobry wieczór! [Machnęła warkoczykami, siadając na
boisku.]
[18:00:53] Lily_Potter_143: Dobry wieczór
[18:00:54] ** przychodzi Diana__Smith...
[18:00:58] Alastoria_Malfoy: Dobry wieczór
[18:01:14] ~Susan: dobry wieczór
[18:01:16] Magnus_Muller: Dobry wieczór
[18:01:21] prof_Agnieszka_Anderson: Ostatnio nam niestety przepadły zajęcia
[18:01:26] Alastoria_Malfoy: :(
[18:01:34] Percy_Coraggio: Dobry wieczór!
[18:01:37] ~Rosalie.Snape: Niestety
[18:01:37] prof_Agnieszka_Anderson: ale nadrobimy to na pewnow trakcie roku
[18:01:48] prof_Agnieszka_Anderson: Dzisiaj lekcja organizacyjna i porozmawiamy
o miotle :d
[18:01:52] Alastoria_Malfoy: Ooo
[18:01:56] ~Rosalie.Snape: miotła
[18:01:57] Lily_Potter_143: dobrze xx
[18:02:01] Alastoria_Malfoy: [zgłasza się]
[18:02:02] ~MelanieBrown: Fajnie :D
[18:02:04] prof_Agnieszka_Anderson: Plan nauczania można znaleźć na stronie
oczywiście
[18:02:09] prof_Agnieszka_Anderson: zasady takie same jak na praktyce
[18:02:16] prof_Agnieszka_Anderson: odpowiadamy bez zgłaszania
[18:02:18] prof_Agnieszka_Anderson: pytamy bez zgłaszania
[18:02:26] prof_Agnieszka_Anderson: nie robimy zamieszania
[18:02:26] Alastoria_Malfoy: A no tak
[18:02:33] prof_Agnieszka_Anderson: i nie ma problemu XD
[18:03:09] Alastoria_Malfoy: Czy Quiddich przez wieki może nam się przydać na pani
lekcjach?
[18:03:15] ~MelanieBrown: Właśnie
[18:03:20] prof_Agnieszka_Anderson: pewnie że tak
[18:03:30] Alastoria_Malfoy: O to dobrze, że przygotowałam
[18:03:34] prof_Agnieszka_Anderson: zawsze sobie można coś doczytać
[18:03:38] ~Susan: Pani Profesor, to moja pierwsza lekcja
[18:03:52] Lily_Potter_143: oo to dobrze xx
[18:03:53] prof_Agnieszka_Anderson: To fajnie!
[18:03:54] ** odchodzi Diana__Smith
[18:03:55] Ruby_Winehause: heh * wyjmuje przygotowaną wcześniej książke *
[18:04:03] ** przychodzi Diana_Smith...
[18:04:27] prof_Agnieszka_Anderson: Hm

[18:04:32] prof_Agnieszka_Anderson: nie jeste dobra w lekcje organizacyjne
[18:04:37] ** przychodzi Seshru...
[18:04:42] prof_Agnieszka_Anderson: macie jakieś pytania?
[18:04:44] Alastoria_Malfoy: Nie
[18:04:46] Magnus_Muller: nie
[18:04:47] Larysa-Lapointe: nie
[18:04:48] Emma_Scott: Nie
[18:04:48] Percy_Coraggio: nie, brak pytań
[18:04:49] Natasha_Levine: nie
[18:04:50] Lily_Potter_143: yy ja am
[18:04:50] Audrey_Carver: Brak
[18:04:55] ~Susan: narazie nie
[18:04:57] ~MelanieBrown: Czy tak na ogół są zadania domowe? Wiem ze to praktyka
[18:05:02] Eden_Waterline: Z mojej strony brak.
[18:05:18] Ruby_Winehause: brak
[18:05:23] Lily_Potter_143: bo ogólnie można prowadzić zeszyt?
[18:05:31] prof_Agnieszka_Anderson: Em
[18:05:32] prof_Agnieszka_Anderson: piątek
[18:05:34] prof_Agnieszka_Anderson: to teoria
[18:05:37] prof_Agnieszka_Anderson: ale nie ma xD
[18:05:40] ~MelanieBrown: I czy będzie log z tej lekcji?
[18:05:56] prof_Agnieszka_Anderson: Ewentualnie coś dodatkowo albo jak nie
zdążycie pracy na lekcji dokonczyk
[18:06:00] Alastoria_Malfoy: k
[18:06:00] prof_Agnieszka_Anderson: Z każdej lekcji są logi w dzienniku
[18:06:06] prof_Agnieszka_Anderson: taki jest wymóg szkolny xD
[18:06:08] ** przychodzi Elia_Will...
[18:06:08] ~Susan: ok
[18:06:10] ~MelanieBrown: Pomyliłam przepraszam
[18:06:12] Alastoria_Malfoy: Niestety
[18:06:13] prof_Agnieszka_Anderson: Można prowadzić zeszyt jak ktoś bardzo
chce
[18:06:13] ~MelanieBrown: dobrze :3
[18:06:27] Elia_Will: Przepraszam za spóźnienie
[18:06:31] ** przychodzi Kylie_Nickolson...
[18:06:48] ** przychodzi Mike_Awens...
[18:07:02] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:07:04] prof_Agnieszka_Anderson: mam nadzieje
[18:07:06] prof_Agnieszka_Anderson: że już wszyscy xD
[18:07:13] Alastoria_Malfoy: XD
[18:07:13] ** odchodzi ~MelanieBrown
[18:07:28] Lily_Potter_143: niuuuu
[18:07:43] prof_Agnieszka_Anderson: Wpiszcie się na
listę http://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfKch4V06IOaur8w9k0pine56W
7KGUa0yRvNHcqDDvjjKzCHg/viewform
[18:07:47] Alastoria_Malfoy: Panie jest jedną z naj naucycielek, wie pani?

[18:08:18] ~Rosalie.Snape: wpisane
[18:08:26] Alastoria_Malfoy: Wpisana
[18:08:29] Lily_Potter_143: wpisana xx
[18:08:30] ~Susan: już
[18:08:34] prof_Agnieszka_Anderson: yay
[18:08:46] Ruby_Winehause: wpisana
[18:08:57] Audrey_Carver: Wpisana
[18:09:00] Magnus_Muller: wpisany!
[18:09:02] Larysa-Lapointe: wpisana
[18:09:04] prof_Agnieszka_Anderson: Ok
[18:09:13] ** przychodzi ~MelanieBrown...
[18:09:16] Alastoria_Malfoy: Sus, zmień czcionkę, błagam!
[18:09:38] Percy_Coraggio: Wpisany!
[18:09:45] ~MelanieBrown: Była lista?
[18:09:48] ~Rosalie.Snape: była
[18:09:52] Alastoria_Malfoy: tak
[18:10:00] Mike_Awens: Wpisana!
[18:10:00] ** odchodzi Mike_Awens
[18:10:05] Emma_Scott: Wpisana
[18:10:07] ~MelanieBrown: Wyślę Pami Profesor linka jeszcze raz?
[18:10:10] ~Rosalie.Snape: http://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfKch4V06IO
aur8w9k0pine56W7KGUa0yRvNHcqDDvjjKzCHg/viewform
[18:10:11] ~MelanieBrown: Pani*
[18:10:12] ~Susan: Taka może być?
[18:10:13] ** przychodzi Mike_Awens...
[18:10:23] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:10:26] ~MelanieBrown: Dziekuje <3
[18:10:27] prof_Agnieszka_Anderson: chyba już wszyscy
[18:10:31] Ruby_Winehause: tak susan XD
[18:10:38] prof_Agnieszka_Anderson: Dzisiaj tak jak mówiłam zajmiemy się miotłą
[18:10:41] Alastoria_Malfoy: tak
[18:10:46] Percy_Coraggio: Mhm!
[18:10:51] prof_Agnieszka_Anderson: Dawno dawno temu
[18:10:55] prof_Agnieszka_Anderson: zanim powstał Quidditch
[18:10:58] prof_Agnieszka_Anderson: czy inne gry miotlarskie
[18:11:03] prof_Agnieszka_Anderson: potrzebna była miotła!
[18:11:12] ** odchodzi Seshru
[18:11:15] prof_Agnieszka_Anderson: Na czym można latać oprócz miotły?
[18:11:31] Magnus_Muller: dywanie!
[18:11:31] Natasha_Levine: Dywanie
[18:11:34] ~Rosalie.Snape: na skrzydłach?
[18:11:36] ~MelanieBrown: Dywanie!
[18:11:38] Larysa-Lapointe: dywanie
[18:11:43] Percy_Coraggio: dywan!
[18:11:44] ** przychodzi Hanna_Gonne-Luma...

[18:11:44] ~Rosalie.Snape: dywanie
[18:11:47] Mike_Awens: Dywanie
[18:11:48] Emma_Scott: Dywanie
[18:11:48] Alastoria_Malfoy: W autach, podczas przemiany z zwierze lotne, dywanie
[18:11:48] Natasha_Levine: Motorze jak Hagrid
[18:11:53] Audrey_Carver: Dywanie hehe
[18:11:54] Alastoria_Malfoy: I motorze!
[18:11:54] Cathy_Crowley: Dywanie
[18:11:59] prof_Agnieszka_Anderson: (punkty z loga)
[18:11:59] ~Susan: dywan
[18:12:00] Eden_Waterline: Na dywanie
[18:12:02] prof_Agnieszka_Anderson: Okej, czyli zbierając
[18:12:07] Magnus_Muller: albo na hipogryfie!
[18:12:12] prof_Agnieszka_Anderson: dywan, miotła, auto -czy inny zaczarowany
przedmiot
[18:12:26] Hanna_Gonne-Luma: mialam ostatnio rozkmine
[18:12:29] Alastoria_Malfoy: (zw muszę wyjść z psem ;-;)
[18:12:32] prof_Agnieszka_Anderson: hipogryf, smok, testral - czyli na magicznych
stworzeniach
[18:12:36] ~Susan: trenstal
[18:12:36] Lily_Potter_143: oo hipogryfy dywany luuub wsm na wszystkim co
zaczarowane xd
[18:12:43] ** przychodzi ~kot_kotel...
[18:12:45] prof_Agnieszka_Anderson: Tylko tutaj może być problem że są
niebezpieczne
[18:12:54] ~kot_kotel: elo
[18:13:01] prof_Agnieszka_Anderson: Można też się zmienić za pomocą
transmutacji/animagii w magiczne stworzenie
[18:13:03] Hanna_Gonne-Luma: skoro dla wszystkich miotły sa znane, ale wchodzimy
w ere odkurzaczy to jak mugole przestana uzywac miotlel to czarodzieje przesiada sie
na odkurzacze?
[18:13:10] ** odchodzi ~MelanieBrown
[18:13:18] prof_Agnieszka_Anderson: albo lewitować, ale to tylko kawałek nad
ziemią :<
[18:13:18] prof_Agnieszka_Anderson: Nope
[18:13:21] prof_Agnieszka_Anderson: czarodzieje są zacofani
[18:13:30] prof_Agnieszka_Anderson: chociaż uważają że to mugole
[18:13:35] ~Rosalie.Snape: staroświeccy
[18:13:56] ** przychodzi Smerfus_Gryfek...
[18:13:59] prof_Agnieszka_Anderson: Poza tym antymugolskie środki
bezpieczenstwa zakładają że mugole mają nas nie widzieć xD
[18:14:08] prof_Agnieszka_Anderson: kurczę ale odkurzacz
[18:14:10] prof_Agnieszka_Anderson: to by bylo dobre
[18:14:10] ~kot_kotel: sory za spóźnienie
[18:14:17] prof_Agnieszka_Anderson: można by odrazu boisko wyczyścić!
[18:14:17] Hanna_Gonne-Luma: !dom

[18:14:17] Smerfus_Gryfek: Wybierz swój
dom: !gryffindor !hufflepuff !ravenclaw !slytherin
[18:14:18] Hanna_Gonne-Luma: !hania
[18:14:20] Hanna_Gonne-Luma: xDD
[18:14:24] ~Rosalie.Snape: !ravenclaw
[18:14:26] ~Rosalie.Snape: ..
[18:14:27] Larysa-Lapointe: !gryffindor
[18:14:29] Audrey_Carver: !hufflepuff
[18:14:29] Percy_Coraggio: !ravenclaw
[18:14:29] Ruby_Winehause: !gryffindor
[18:14:31] Magnus_Muller: !hufflepuff
[18:14:31] Eden_Waterline: !hufflepuff
[18:14:32] Percy_Coraggio: ...
[18:14:32] Magnus_Muller: .
[18:14:35] ~Rosalie.Snape: ..
[18:14:37] Natasha_Levine: !gryffindor
[18:14:38] Emma_Scott: ! hufflepuff
[18:14:41] Eden_Waterline: .
[18:14:43] ~Susan: !ravenclaw
[18:14:46] Elia_Will: !ravenclaw
[18:14:47] Emma_Scott: !hufflepuff
[18:14:47] prof_Agnieszka_Anderson: No więc zanim czarodzieje mieli miotły to
mieli te pozostałe sposoby które wyraźnie im nie wystarczały
[18:14:48] Percy_Coraggio: !ravenclaw
[18:14:49] Elia_Will: H
[18:14:53] prof_Agnieszka_Anderson: i miotła pojawiła się w 10 wieku
[18:14:57] ~kot_kotel: co
[18:15:00] Mike_Awens: !slytherin
[18:15:01] Lily_Potter_143: !gryffindor
[18:15:05] prof_Agnieszka_Anderson: ot wzięli sobie przedmiot i zaczarowali
[18:15:11] prof_Agnieszka_Anderson: A dlaczego akurat miotłę?
[18:15:31] Natasha_Levine: Bo łatwo ją zbudować
[18:15:31] Emma_Scott: .
[18:15:32] ~Rosalie.Snape: Miała fajny kształt
[18:15:33] Natasha_Levine: ?
[18:15:34] Larysa-Lapointe: bo była łatwo dostępna,lekka i tania
[18:15:36] ~kot_kotel: niewiem
[18:15:40] Lily_Potter_143: booooo jest najwygodniejsza i latwa do ukrycia przed
mugolami\
[18:15:47] Magnus_Muller: ponieważ był to najzwyklejszy przedmiot, który nie wzbudzał
podejrzeń wśród mugoli
[18:15:55] Elia_Will: Bo nie trafia się mugolom w oczy
[18:16:00] prof_Agnieszka_Anderson: miotła nie jest wygodna
[18:16:00] Audrey_Carver: bo mogli zwyczajnie udawać, że to zwykła miotła xD
[18:16:01] ~Susan: Z bajek mugoli o czarownicach?
[18:16:02] prof_Agnieszka_Anderson: na pewno nie pierwsza

[18:16:09] prof_Agnieszka_Anderson: bajki będą później
[18:16:13] Hanna_Gonne-Luma: kto by nie lubil drzazg w tyłku
[18:16:14] prof_Agnieszka_Anderson: dlaczego że czarodzieje to dbany
[18:16:14] Hanna_Gonne-Luma: :v
[18:16:19] Percy_Coraggio: bo jest łatwa do nabycia, oraz jest też przedmiotem hugoli,
czyli nie wzbudza podejrzeń
[18:16:19] ~Rosalie.Snape: łatwa do ukrycia
[18:16:20] Ruby_Winehause: dzbany*
[18:16:20] prof_Agnieszka_Anderson: i się pokazywali że latają
[18:16:26] prof_Agnieszka_Anderson: Ale miotła jest na pewno
[18:16:27] prof_Agnieszka_Anderson: -tania
[18:16:40] prof_Agnieszka_Anderson: -niepozorna - bo mugole również ją mają i
nią sprzątają a nie latają
[18:16:44] prof_Agnieszka_Anderson: -lekka
[18:16:45] prof_Agnieszka_Anderson: -poręczna
[18:17:06] Percy_Coraggio: (mugoli* XD)
[18:17:23] prof_Agnieszka_Anderson: No ale nie mogło być za pięknie!
[18:17:26] ~kot_kotel: xd
[18:17:32] prof_Agnieszka_Anderson: Pierwsze miotły tworzyli czarodzieje tak sami
dla siebie, na własny użytek
[18:17:42] prof_Agnieszka_Anderson: zanim ktoś się w tym wyspecjalizował
[18:17:54] prof_Agnieszka_Anderson: z tego też powodu miotły te miały no mierną
konstrukcję
[18:18:00] prof_Agnieszka_Anderson: Nie dało się szybko latać
[18:18:01] prof_Agnieszka_Anderson: ani skręcać
[18:18:08] prof_Agnieszka_Anderson: a w pupę wbijały się w drzazgi
[18:18:10] ~Rosalie.Snape: tylko prosto latać?
[18:18:15] prof_Agnieszka_Anderson: tak
[18:18:23] Ruby_Winehause: * śmieje sie pod nosem *
[18:18:29] prof_Agnieszka_Anderson: No ale halo, można było latać!
[18:18:35] ~Rosalie.Snape: czyli aby skręcić trzeba było lądować?
[18:18:55] prof_Agnieszka_Anderson: Np nad polem somsiada i zrzucić mu jakiś
pierwowzór łajnobomby!
[18:19:05] ~kot_kotel: niewiem
[18:19:06] Alastoria_Malfoy: !slytherin już jestem
[18:19:06] prof_Agnieszka_Anderson: no jakoś to trzeba było wykminić
[18:19:16] ~Rosalie.Snape: no dobra niech będzie
[18:19:20] prof_Agnieszka_Anderson: albo obierać cele
[18:19:22] prof_Agnieszka_Anderson: w linii prostej xD
[18:19:25] Hanna_Gonne-Luma: w sumie jak nad polem
[18:19:29] Hanna_Gonne-Luma: to nasiejesz pole
[18:19:33] Hanna_Gonne-Luma: ale gorzej przed domem
[18:19:34] Hanna_Gonne-Luma:
[18:19:38] Hanna_Gonne-Luma: nawieziesz*
[18:19:41] prof_Agnieszka_Anderson: oooo dobre

[18:19:41] ~Rosalie.Snape:
[18:19:44] prof_Agnieszka_Anderson: wsiadać na miotłe
[18:19:47] prof_Agnieszka_Anderson: nasionka w dłoń
[18:19:48] prof_Agnieszka_Anderson: w góre
[18:19:50] prof_Agnieszka_Anderson: siejemy
[18:19:53] Hanna_Gonne-Luma: XD
[18:19:54] prof_Agnieszka_Anderson: na końcu zsiadamy, odwrót
[18:19:56] prof_Agnieszka_Anderson: i dalej!
[18:19:56] prof_Agnieszka_Anderson: xD
[18:19:57] Alastoria_Malfoy: XD
[18:19:57] Hanna_Gonne-Luma: wyobrazilam sb to
[18:20:05] ~Rosalie.Snape: xD
[18:20:12] Alastoria_Malfoy: To by było wspaniałe widowisko
[18:20:15] ~Susan: xD
[18:20:15] Mike_Awens: xD
[18:20:22] Lily_Potter_143: xx
[18:20:25] ~kot_kotel: xd
[18:20:25] Kylie_Nickolson: Rany ja też to sobie wyobraziłam XDDD ale dobra już się

zamykam mnie tu nie ma
[18:20:30] Eden_Waterline: Właśnie to chciałam powiedzieć, Ala xD
[18:20:30] ~kot_kotel: \
[18:20:30] prof_Agnieszka_Anderson: Ale przede wszystkim miotła przyczyniła się
do powstania gier miotlarskich!
[18:20:31] Hanna_Gonne-Luma: ciekawe co z robie z czasem, ktory zaoszczedzdilam
piszac "sb"
[18:20:43] prof_Agnieszka_Anderson: Miotły możemy sobie podzielić na 3 rodzaje
[18:21:11] prof_Agnieszka_Anderson: # 1 to miotła transportowa, czyli taka zwykła
miotła latająca na której lecimy na ploty
[18:21:24] prof_Agnieszka_Anderson: # 2 miotła którą wykorzystujemy w grach
miotlarskich
[18:21:26] ~kot_kotel: kiedy bedzie lekcja bo jestem nie ogar XD
[18:21:27] prof_Agnieszka_Anderson: i jak ją nazwiemy?
[18:21:33] Larysa-Lapointe: sportowa
[18:21:35] Magnus_Muller: sportowa
[18:21:36] ~Rosalie.Snape: sportowa
[18:21:36] prof_Agnieszka_Anderson: (cały czas jest xD)
[18:21:42] Natasha_Levine: sportwoa
[18:21:44] Percy_Coraggio: miotła typu sportowego, sportowa
[18:21:45] Elia_Will: Sportowa
[18:21:46] Mike_Awens: Sportowa
[18:21:46] Alastoria_Malfoy: sportowa/wyścigowa

[18:21:47] Eden_Waterline: Sportowa
[18:21:48] Ruby_Winehause: sportowa
[18:21:50] ~Susan: sportowa
[18:21:50] Emma_Scott: Sportowa
[18:21:53] Audrey_Carver: sportowa
[18:21:57] prof_Agnieszka_Anderson: sportowa!
[18:21:57] Hanna_Gonne-Luma: miotla transportowa skojarzyla mi sie z czarodziejskim
tirem
[18:22:00] prof_Agnieszka_Anderson: Oczywiście że tak
[18:22:03] Alastoria_Malfoy: XD
[18:22:04] ~kot_kotel: sportowa
[18:22:05] prof_Agnieszka_Anderson: Hanka, mnie na początku też xDDD
[18:22:05] Hanna_Gonne-Luma: tylko ze zamiast tira jakas mega miotła
[18:22:08] ~kot_kotel: hah
[18:22:08] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:22:09] ~Rosalie.Snape: (geniusze)

[18:22:10] Hanna_Gonne-Luma:
[18:22:16] prof_Agnieszka_Anderson: i kandydatka # 3 to taka miotła dla wiecej niż
1 osoby
[18:22:19] prof_Agnieszka_Anderson: więc jak ją nazwiemy?
[18:22:25] Larysa-Lapointe: wieloosobowa
[18:22:27] ~Rosalie.Snape: pasażerska

[18:22:30] Hanna_Gonne-Luma: rodzinna
[18:22:32] Eden_Waterline: Zbiorowa?
[18:22:34] Alastoria_Malfoy: Miotła wieloosobowa
[18:22:38] Natasha_Levine: osobowa
[18:22:41] Magnus_Muller: wieloosobowa
[18:22:42] Emma_Scott: Wieloosobowa
[18:22:43] Alastoria_Malfoy: Albo pasażerska
[18:22:49] Percy_Coraggio: wieloosobowa, więcej niż na jedną osobę, zbiorowa (XD)
[18:22:52] Ruby_Winehause: wieloosobowa
[18:22:53] ~kot_kotel: XDDDDD
[18:22:57] Audrey_Carver: wieloosobowa albo pasażerska
[18:22:59] ~Susan: wieloosobowa?
[18:23:01] Elia_Will: Pasażerska/wieloosobowa
[18:23:02] Mike_Awens: Wieloosobowa
[18:23:14] prof_Agnieszka_Anderson: wieloosobowa!
[18:23:18] ~kot_kotel: wieloosobowa
[18:23:29] prof_Agnieszka_Anderson: Napomknę że najstarsza gra

[18:23:33] prof_Agnieszka_Anderson: doroczny wyścig miotlarski
[18:23:36] prof_Agnieszka_Anderson: miał miejsce już w X wieku
[18:23:38] ~kot_kotel: XDXD
[18:23:40] prof_Agnieszka_Anderson: wiec pomyślcie sobie
[18:23:42] prof_Agnieszka_Anderson: jak sie ścigali
[18:23:45] prof_Agnieszka_Anderson: na takich miotłach
[18:23:52] prof_Agnieszka_Anderson: a tam smoki są na trasie xD
[18:23:59] Audrey_Carver: xD
[18:24:06] Eden_Waterline: Lot z przeszkodami!
[18:24:08] ~kot_kotel: xd
[18:24:09] Alastoria_Malfoy: XD
[18:24:10] Mike_Awens: xD
[18:24:14] ~kot_kotel: xd
[18:24:17] Alastoria_Malfoy: Albo osy gończe
[18:24:18] ~Rosalie.Snape: wyścigi w lini prostej na wolnych miotłach xD
[18:24:20] Emma_Scott: Xd
[18:24:22] ~Susan: to musiał był wyścig ślimaków
[18:24:23] prof_Agnieszka_Anderson: przynajmniej miotła tania to nie było szkoda
jak spaliło! xD
[18:24:27] Alastoria_Malfoy: Rosalie xD
[18:24:31] Elia_Will: Xxddd
[18:24:49] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:24:51] prof_Agnieszka_Anderson: http://vignette.wikia.nocookie.net/harrypotter
/images/2/20/B%C5%82yskawica.jpg/revision/latest?cb=20100219105719&pathprefix=pl
[18:24:53] ~Rosalie.Snape: Piersze skojarzenie xD
[18:24:53] prof_Agnieszka_Anderson: Wiecie co to za miotła?
[18:25:06] Alastoria_Malfoy: Błyskawica?
[18:25:08] ~Rosalie.Snape: błyskawica
[18:25:09] Emma_Scott: Błyskawica
[18:25:10] Percy_Coraggio: Błyskawica
[18:25:10] Magnus_Muller: błyskawica
[18:25:13] ~Susan: błyskawica
[18:25:13] Larysa-Lapointe: błyskawica
[18:25:15] Eden_Waterline: Błyskawica
[18:25:18] Elia_Will: Błyskawica
[18:25:18] Alastoria_Malfoy: W linku jest nazwa
[18:25:19] Mike_Awens: Błyskawica
[18:25:25] Audrey_Carver: Błyskawica
[18:25:27] MaryPinkman: błyskawica
[18:25:30] prof_Agnieszka_Anderson: nom
[18:25:31] Lily_Potter_143: blyskawica xx
[18:25:34] prof_Agnieszka_Anderson: szału w niej nie ma
[18:25:46] Ruby_Winehause: błyskawica
[18:25:49] prof_Agnieszka_Anderson: http://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQv5CC8N1NaBmLXY9AeKTJCrSVfbqPK__0UxfeLcTbgP31LjqK
[18:25:51] prof_Agnieszka_Anderson: więc spójrzmy może
[18:25:53] prof_Agnieszka_Anderson: na nimbusa
[18:25:56] MaryPinkman: !hufflepuff
[18:26:03] prof_Agnieszka_Anderson: na jego przykładzie opiszemy sobie budowę
miotły
[18:26:05] Alastoria_Malfoy: tam nic nie ma
[18:26:06] ~Rosalie.Snape: za małe to
[18:26:11] ~Rosalie.Snape: 1piksel
[18:26:11] Lily_Potter_143: nie ma xx
[18:26:11] prof_Agnieszka_Anderson: jak ni ma jak ja mam!
[18:26:16] ~Susan: nie ma
[18:26:20] Elia_Will: Ni ma
[18:26:20] Alastoria_Malfoy: MI nie działą
[18:26:22] Ruby_Winehause: " sorry 1x1 "
[18:26:23] prof_Agnieszka_Anderson: http://vignette.wikia.nocookie.net/harrypotter
/images/6/66/Nimbus2000.jpg/revision/latest?cb=20100219100850&path-prefix=pl
[18:26:25] prof_Agnieszka_Anderson: a tu?
[18:26:31] Ruby_Winehause: mam!
[18:26:31] ~Rosalie.Snape: tak
[18:26:32] ~Susan: jest
[18:26:32] Magnus_Muller: działa
[18:26:35] Audrey_Carver: jest
[18:26:35] prof_Agnieszka_Anderson: o
[18:26:36] Alastoria_Malfoy: Jest1
[18:26:40] Alastoria_Malfoy: !*
[18:26:41] Elia_Will: ,no to nimbus
[18:26:41] Eden_Waterline: Klasyk
[18:26:42] prof_Agnieszka_Anderson: Na samej samej górze, tam gdzie jest nazwa
miotły
[18:26:46] prof_Agnieszka_Anderson: ta część nazywa się rączką
[18:26:50] Lily_Potter_143: wyglada na solidniejsza miotłe xx
[18:26:59] Alastoria_Malfoy: Ale jest wolniejsza
[18:27:01] prof_Agnieszka_Anderson: później mamy siedzenie, tam gdzie jest takie
wgłębienie
[18:27:22] prof_Agnieszka_Anderson: Stało się przyjemne gdy wynaleziono
zaklęcie poduszkujące
[18:27:26] prof_Agnieszka_Anderson: niestety dopiero w 1820 XD
[18:27:44] Alastoria_Malfoy: to rzez ten czas jak sb z tym radzono?
[18:27:48] Eden_Waterline: oł
[18:27:51] Elia_Will:
[18:27:53] Alastoria_Malfoy: przez*
[18:27:54] prof_Agnieszka_Anderson: Następnie mamy ten taki metal i to jest
uchwyt na nogi wraz z metalowym poerścieniem

[18:28:00] ~Susan: siedzono na patykach
[18:28:00] prof_Agnieszka_Anderson: który spina ostatnią część - WITKI
[18:28:04] prof_Agnieszka_Anderson: Myślę że boleśnie
[18:28:19] prof_Agnieszka_Anderson: może próbowali jakieś prawdziwe poduszki
przyczepić
[18:28:21] Alastoria_Malfoy: xD
[18:28:24] prof_Agnieszka_Anderson: ale to się mogło źle skończyć xD
[18:28:35] ~Rosalie.Snape: xD
[18:28:48] prof_Agnieszka_Anderson: Czy w temacie miotły macie jakieś
pytania/prośby/skargi/zażalenia?
[18:28:50] Mike_Awens: xD
[18:28:58] Larysa-Lapointe: nie
[18:28:58] Magnus_Muller: nie
[18:28:59] Natasha_Levine: nie
[18:29:03] Emma_Scott: Nie
[18:29:07] ~Rosalie.Snape: chyba nie
[18:29:08] Alastoria_Malfoy: Tak
[18:29:10] Lily_Potter_143: nope xx
[18:29:10] Mike_Awens: nie
[18:29:14] Audrey_Carver: niee
[18:29:17] Percy_Coraggio: nie
[18:29:28] Elia_Will: Dlaczego miotły są aż tak drogie
[18:29:31] prof_Agnieszka_Anderson: Wynalezienie miotły pozwoliło na rozwój gier
miotlarskich
[18:29:35] prof_Agnieszka_Anderson: więc za tydzień omówimy sobie
[18:29:36] ~Susan: jaki jest najnowszy model miotły?
[18:29:37] prof_Agnieszka_Anderson: początki Quidditcha!
[18:29:42] prof_Agnieszka_Anderson: DLaczego
[18:29:44] prof_Agnieszka_Anderson: ponieważ są
[18:29:45] prof_Agnieszka_Anderson: dobre!
[18:29:58] Alastoria_Malfoy: Jaka na ten momęt jest najszybsza miotła? Bo ja
słyszałam o jakiejś Błyskawocy Superme XD
[18:30:02] ** odchodzi Lily_Potter_143
[18:30:03] Alastoria_Malfoy: moment*
[18:30:05] ~Rosalie.Snape:
[18:30:16] prof_Agnieszka_Anderson: błyskawica supreme
[18:30:21] Alastoria_Malfoy: XD
[18:30:24] prof_Agnieszka_Anderson: I piorun VII
[18:30:25] ** przychodzi Lily_Potter_143...
[18:30:30] prof_Agnieszka_Anderson: konkurowały ze sobą podcza MŚ 2014
[18:30:35] Lily_Potter_143: wyrzuciło mnie
[18:30:38] ** odchodzi ~kot_kotel
[18:30:39] prof_Agnieszka_Anderson: a co powstalo później to juz JK Rowling nam
nie podała :( XD
[18:30:46] Elia_Will: Supreme uuu

[18:30:51] prof_Agnieszka_Anderson: Niestety miotły nie są kontrowersyjne
[18:30:54] prof_Agnieszka_Anderson: więc raczej nie napisze na ten temat
[18:30:56] prof_Agnieszka_Anderson: nic na twitterze
[18:30:57] prof_Agnieszka_Anderson: xD
[18:31:03] Alastoria_Malfoy: Błyskawiczny piorun Superme ! nowa generacja!
[18:31:10] prof_Agnieszka_Anderson: Okej, możecie lecieć na kolejne zajęcia
[18:31:11] prof_Agnieszka_Anderson: i widzimy się
[18:31:13] prof_Agnieszka_Anderson: w środę!
[18:31:16] Alastoria_Malfoy: Paaaa!

