[19:46:03] prof_Agnieszka_Anderson: No dobrze
[19:46:04] ** przychodzi Malory_Johnson...
[19:46:06] prof_Agnieszka_Anderson: witam przybyłych
[19:46:09] Rosalie.Snape: są jeszcze może na opcm
[19:46:14] ** przychodzi Anica_Duquesne...
[19:46:15] prof_Agnieszka_Anderson: no to ich problem
[19:46:17] Malory_Johnson: Witam witam
[19:46:18] ** przychodzi Alice_Radcliffe...
[19:46:22] Lily_Potter_143: dobry
[19:46:22] prof_Agnieszka_Anderson: bo tak jak się umawialiśmy dzisiaj piszemy
kartkówkę
[19:46:25] prof_Agnieszka_Anderson: i od tego sobie zaczniemy
[19:46:26] Lily_Potter_143: cooooo
[19:46:28] Rosalie.Snape: niestety
[19:46:29] prof_Agnieszka_Anderson: Noooo
[19:46:29] LoretteMonsieren-Araceblly: Okiś!
[19:46:31] Malory_Johnson: Co
[19:46:33] Lily_Potter_143: jaka kartkówka..
[19:46:37] prof_Agnieszka_Anderson: a potem będzie o środkach ochrony przed
mugolami i boisku
[19:46:39] Rosalie.Snape: ostatnio było mówione
[19:46:41] LoretteMonsieren-Araceblly: Prosta!
[19:46:42] Anica_Duquesne: 1 moja lekcja i juz kartkowka? XD
[19:46:45] prof_Agnieszka_Anderson: Jak się słucha na zajęciach to się wie :)
[19:46:48] prof_Agnieszka_Anderson: Anica, to nie musisz pisać :D
[19:46:55] prof_Agnieszka_Anderson: Macie 6 pytań, niby 10 minut
[19:46:57] Anica_Duquesne: Supcio
[19:46:58] prof_Agnieszka_Anderson: ale piszcie do pełnej
[19:47:01] prof_Agnieszka_Anderson: byle oceny były dobre
[19:47:02] prof_Agnieszka_Anderson: :D
[19:47:08] prof_Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe
4w0NNgilKXuWHoZzLJc6zxJk6wdlvuQ1E_5MModja4tpQzg/viewform
[19:47:32] ** przychodzi ~Susan_Raven...
[19:47:35] ** prof_Agnieszka_Anderson zmienia temat na: 19.45, Quidd klasa I:
Antymugolskie środki bezpieczeństwa i boisko. ||
KARTKÓWKA http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4w0NNgilKXuWHoZzL
Jc6zxJk6wdlvuQ1E_5MModja4tpQzg/viewform do 20.00
[19:48:07] ** przychodzi Lilith_Carnivean...
[19:48:08] Emma_Scott: Nie działa mi
[19:48:36] prof_Agnieszka_Anderson: działa działa
[19:48:41] prof_Agnieszka_Anderson: normalny formularz google
[19:48:47] prof_Agnieszka_Anderson: nie wiem czemu by miał nie działać xD
[19:48:49] prof_Agnieszka_Anderson: Powodzenia!
[19:48:51] Emma_Scott: Teraz działa xd
[19:49:03] Lilith_Carnivean: o kwa kartówka a ja spóźnioa jeszcze
[19:49:07] Lilith_Carnivean:
[19:56:22] prof_Agnieszka_Anderson: 4 minutki!
[20:00:02] prof_Agnieszka_Anderson: minutka!
[20:00:07] ** odchodzi Anica_Duquesne
[20:00:13] prof_Agnieszka_Anderson: wysyłamy
[20:01:01] LoretteMonsieren-Araceblly: Już

[20:01:03] ** przychodzi Anica_Duquesne...
[20:01:06] Rosalie.Snape: wysłane
[20:01:17] Emma_Scott: Już
[20:01:59] Lilith_Carnivean: i tak będzie T
[20:02:05] prof_Agnieszka_Anderson: mówiłam
[20:02:08] prof_Agnieszka_Anderson: że mają być ładne oceny
[20:02:08] LoretteMonsieren-Araceblly: Nie było takie trudne
[20:02:09] prof_Agnieszka_Anderson: a nie T! xD
[20:02:24] Emma_Scott: Było
[20:02:26] Lilith_Carnivean: Ja nie umiem w tę kartkówkę
[20:02:27] Lilith_Carnivean:
[20:02:33] prof_Agnieszka_Anderson: Łatwiej się nie da xD
[20:02:34] LoretteMonsieren-Araceblly: Tylko nie byłam pewna w ostatnim kto był kim
[20:02:45] LoretteMonsieren-Araceblly: cusz
[20:02:51] prof_Agnieszka_Anderson: Susan i Malory
[20:02:55] LoretteMonsieren-Araceblly: CHyba trafiłam
[20:02:57] prof_Agnieszka_Anderson: proszę nie testować mojej cierpliwości
[20:02:58] Lilith_Carnivean: To oxznacza tylko żem za tępa
[20:03:06] LoretteMonsieren-Araceblly: Tak (:
[20:03:09] Lilith_Carnivean: 4 obrońca bo to wood
[20:03:10] prof_Agnieszka_Anderson: nie przesadzajcie xD
[20:03:11] Rosalie.Snape: Aga nie wstawiaj moniżej Z
[20:03:16] LoretteMonsieren-Araceblly: UPS
[20:03:19] Malory_Johnson: Już wysłałam
[20:03:22] LoretteMonsieren-Araceblly: POWALIŁĄM OSOBY
[20:03:24] Lilith_Carnivean: XD
[20:03:29] prof_Agnieszka_Anderson: Nie wysłałaś/nie doszlo
[20:03:34] LoretteMonsieren-Araceblly: I NAISAŁAM ŻE TO...
[20:03:37] Malory_Johnson: Jak to
[20:03:43] LoretteMonsieren-Araceblly: tu tu tu
[20:03:43] Malory_Johnson: Jak to nie doszło
[20:03:46] prof_Agnieszka_Anderson: no nie ma
[20:03:51] prof_Agnieszka_Anderson: Dobrze, zaczynamy lekcję.
[20:03:55] prof_Agnieszka_Anderson: BOISKO DO QUIDDITCHA
[20:03:59] prof_Agnieszka_Anderson: Na pewno wiecie jak wygląda
[20:04:01] prof_Agnieszka_Anderson: jaki masz kształt?
[20:04:02] Malory_Johnson: Wysłałam, przysięgam
[20:04:03] LoretteMonsieren-Araceblly: Cedric Diggory
[20:04:05] Rosalie.Snape: elipsy
[20:04:06] Lilith_Carnivean: elipsą jest
[20:04:15] LoretteMonsieren-Araceblly: Elispsy
[20:04:17] Malory_Johnson: Elipsa
[20:04:22] Emma_Scott: Elipsy
[20:04:27] Lily_Potter_143: elipsy
[20:04:39] prof_Agnieszka_Anderson: (ale tam bylo zadanie na jakich pozycjach
grali a nie jak się nazywali XD)
[20:04:42] ** odchodzi Anica_Duquesne
[20:04:45] prof_Agnieszka_Anderson: Elipsy, owalu, jaja
[20:04:48] prof_Agnieszka_Anderson: super
[20:04:53] ** przychodzi Anica_Duquesne...
[20:05:04] prof_Agnieszka_Anderson: Lor, Ros, Lil, Mal, Em, Lily +5
[20:05:16] prof_Agnieszka_Anderson: Boisko do Quidditcha ma długość 500 stóp,

szerokość 180 stóp
[20:05:26] LoretteMonsieren-Araceblly: A na cm?
[20:05:26] prof_Agnieszka_Anderson: i na środku mamy koło środkowe do
wypuszczania piłek o średnicy 2 stóp.
[20:05:28] Lily_Potter_143: psze paniii
[20:05:41] prof_Agnieszka_Anderson: Prędzej na metry, ale jak chcesz to sama
sobie przelicz xD
[20:05:55] prof_Agnieszka_Anderson: Całość otoczona jest trybunami
[20:05:57] prof_Agnieszka_Anderson: a jakie jest podłoże?
[20:06:04] LoretteMonsieren-Araceblly: A ile to jedna stopa?
[20:06:07] Rosalie.Snape: piasek?
[20:06:11] prof_Agnieszka_Anderson: ask uncle google
[20:06:24] LoretteMonsieren-Araceblly: Trawia/Piasek/Ziemia
[20:06:26] Malory_Johnson: Piasek, chyba
[20:06:31] LoretteMonsieren-Araceblly: Jedno z 3
[20:06:33] Malory_Johnson: Chociaż to zależy
[20:06:34] Lilith_Carnivean: trawa
[20:06:34] Lily_Potter_143: piach lub trawa chyba
[20:06:42] Lily_Potter_143: piach raczej
[20:06:47] prof_Agnieszka_Anderson: trawa raczej xD
[20:06:54] Lily_Potter_143: trawa?
[20:06:59] Lily_Potter_143: a może..
[20:07:00] prof_Agnieszka_Anderson: No trawa
[20:07:01] Lilith_Carnivean: no aby mieli miękko jak spadną
[20:07:04] prof_Agnieszka_Anderson: jak na stadionie piłkarskim
[20:07:04] Rosalie.Snape: ale piasek troche
[20:07:05] Malory_Johnson: No to trawa
[20:07:09] prof_Agnieszka_Anderson: Nie, nie ma piasku XD
[20:07:12] Hanna_Gonne-Luma: XD
[20:07:13] prof_Agnieszka_Anderson: Quidditch przez wieki/książki HP
[20:07:18] Rosalie.Snape: jak się z butów naniesie
[20:07:18] prof_Agnieszka_Anderson: mówią o trawie
[20:07:23] prof_Agnieszka_Anderson: co oczywiście ignorują filmy HP
[20:07:23] Lily_Potter_143: kiedy będzie poprawa..?
[20:07:23] Malory_Johnson: Jak bede w empiku to kupie
[20:07:28] Rosalie.Snape: no to niech będzie trawa
[20:07:28] prof_Agnieszka_Anderson: i chyba w 1 częsci
[20:07:32] Hanna_Gonne-Luma: a moze jest quidditch plazowy
[20:07:33] Hanna_Gonne-Luma: DDDDDDD
[20:07:36] Malory_Johnson: xD
[20:07:36] prof_Agnieszka_Anderson: jest trawa a piasek jest pod pętlami
[20:07:43] prof_Agnieszka_Anderson: Nie będzie poprawy!
[20:07:44] Rosalie.Snape: czyli piasek jest
[20:07:49] Alice_Radcliffe: może wyrwali trawę
[20:07:50] Malory_Johnson: czemu tylko pod pętlami?
[20:07:54] Lily_Potter_143: ou
[20:07:57] prof_Agnieszka_Anderson: Nie wiem, zapytajcie reżysera xD
[20:07:59] prof_Agnieszka_Anderson: Nie, nie ma piasku xD
[20:08:01] Rosalie.Snape: bo im szkoda pieniędzy
[20:08:05] Lily_Potter_143: xD
[20:08:08] prof_Agnieszka_Anderson: Możesz się upierać przy piasku Ros, to twoje

0 na egzaminie nie moje xD
[20:08:17] Rosalie.Snape: niech będzie trawa
[20:08:20] prof_Agnieszka_Anderson: super
[20:08:20] prof_Agnieszka_Anderson: !
[20:08:27] Rosalie.Snape: jednak punkty na egzaminie ważniejsze
[20:08:27] Lilith_Carnivean: może mu zabrakło funduszy na pokolorowanie w trakcie
montażu
[20:08:28] Lilith_Carnivean: XD
[20:08:32] prof_Agnieszka_Anderson: I na obu końcach mamy pętle
[20:08:40] prof_Agnieszka_Anderson: Wcześniej były to kosze bramkowe
[20:08:46] prof_Agnieszka_Anderson: ktore zmieniono na jednowymiarowe pętle w
1884 roku
[20:08:51] LoretteMonsieren-Araceblly: 15040cm na 5414.4cm
[20:08:56] prof_Agnieszka_Anderson: albo
[20:08:58] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[20:08:59] prof_Agnieszka_Anderson: chwila
[20:09:14] LoretteMonsieren-Araceblly: Zaraz owiem
[20:09:28] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[20:09:29] prof_Agnieszka_Anderson: 1883
[20:09:36] prof_Agnieszka_Anderson: a w 1884 wprowadzono ogłupianie
[20:09:41] prof_Agnieszka_Anderson: tak mi właśnie nie pasowało to xD
[20:09:49] LoretteMonsieren-Araceblly: tak
[20:09:54] prof_Agnieszka_Anderson: http://pokazywarka.pl/c6ehsc/
[20:09:57] prof_Agnieszka_Anderson: Tutaj mamy tekst na ten temat
[20:10:18] LoretteMonsieren-Araceblly: "Oddajcie nam nasze kosze"?
[20:10:36] prof_Agnieszka_Anderson: no
[20:10:38] prof_Agnieszka_Anderson: jak widać xD
[20:10:39] LoretteMonsieren-Araceblly: ok
[20:11:01] LoretteMonsieren-Araceblly: JA korzystam z ":Quidditch przez wieki"
[20:11:12] LoretteMonsieren-Araceblly: I chce wiedzieć co czytać
[20:11:13] Rosalie.Snape: przeczytane
[20:11:21] Lily_Potter_143: tez xd
[20:12:11] LoretteMonsieren-Araceblly: Ja się zastanawiam jak wyglądały te kosze
małe
[20:12:16] prof_Agnieszka_Anderson: Pewnie śmiesznie xD
[20:12:17] LoretteMonsieren-Araceblly: i dużę
[20:12:23] prof_Agnieszka_Anderson: wrrr mało czasu mamy
[20:12:29] prof_Agnieszka_Anderson: I jak wiemy mamy też pola bramkowe
[20:12:32] prof_Agnieszka_Anderson: których nie opuszcza obronca
[20:12:35] prof_Agnieszka_Anderson: nie wiemy kiedy sie pojawiły
[20:12:40] prof_Agnieszka_Anderson: ale na pewno były już w 1620 roku.
[20:12:46] prof_Agnieszka_Anderson: Dobra, ochrona przed mugolami.
[20:12:48] Malory_Johnson: (Ale zleciało)
[20:13:03] prof_Agnieszka_Anderson: Czarodzieje byli nieostrożni i pokazywali się
z miotłami
[20:13:13] prof_Agnieszka_Anderson: co możn wywnioskować z tego że mugole
przedstawiają czarownice z miotłą
[20:13:21] prof_Agnieszka_Anderson: dlatego trzeba było coś podziałać i
wprowadzano ograniczenia
[20:13:30] prof_Agnieszka_Anderson: najpierw że nie można grać 50 mil, potem że
100 od siedzib mugoli

[20:13:39] prof_Agnieszka_Anderson: a potem że nigdzie tam gdzie mogą nas
zobaczyć.
[20:14:06] prof_Agnieszka_Anderson: W 1398 roku Zachariasz Mumps sporządził
pierwszy pełny opis gry w Quidditcha i on nam radził żeby grać na
wrzosowiskach/torfowiskach, z dala od mugoli i najlepiej po zmroku.
[20:14:13] prof_Agnieszka_Anderson: I dzisiaj wybieramy właśnie takie tereny na
budowę stadionu.
[20:14:24] prof_Agnieszka_Anderson: Oprócz tego zabezpieczamy go
odpowiednimi zaklęciami antymugolskimi
[20:14:28] prof_Agnieszka_Anderson: przychodzą wam jakieś do głowy?
[20:14:59] Rosalie.Snape: mam kiepską pamięć do zaklęć dlatego nie
[20:15:05] Malory_Johnson: Nie, mi nie xd
[20:15:17] LoretteMonsieren-Araceblly: nie
[20:15:18] Alice_Radcliffe: repello mugoletum
[20:15:27] Lilith_Carnivean: Mugoletum coś było
[20:15:30] Lily_Potter_143: granie w nocy ale to nie zaklecie
[20:15:30] Meredith_Wheeler: repello mugoletum
[20:15:31] Rosalie.Snape: repello mugoletum
[20:15:36] Lilith_Carnivean: repello!
[20:15:42] prof_Agnieszka_Anderson: <hoy>
[20:15:44] Malory_Johnson: Repello Mugoletum
[20:15:44] prof_Agnieszka_Anderson:
*
[20:15:52] Alice_Radcliffe: może cave inimicum też
[20:15:53] prof_Agnieszka_Anderson: Alice, Mer, Lilith, Ros, Mal +5
[20:15:57] prof_Agnieszka_Anderson: Może też Salvio Hexia być
[20:16:08] prof_Agnieszka_Anderson: o tak
[20:16:10] prof_Agnieszka_Anderson: to też dobre
[20:16:11] prof_Agnieszka_Anderson: Alice +5
[20:16:18] prof_Agnieszka_Anderson: Ogółem jak w Czarze Ognia były MŚ opisane
[20:16:21] Alice_Radcliffe: ale jestem dobra!
[20:16:27] prof_Agnieszka_Anderson: to tam było mówione że stadion jest
zabezpieczony w ten sposób
[20:16:37] prof_Agnieszka_Anderson: że jak mugole się zbliżają to przypominają
sobie np. że zostawili żelazko
[20:16:38] LoretteMonsieren-Araceblly: Jakieś tworzące iluzje
[20:16:39] prof_Agnieszka_Anderson: i się wracają do domu
[20:16:54] LoretteMonsieren-Araceblly: też mogłoby być
[20:17:02] prof_Agnieszka_Anderson: Dobra, jutro będzie praca na lekcji
[20:17:02] Alice_Radcliffe: oo, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, słodko
[20:17:17] prof_Agnieszka_Anderson: więc dorzucę tam tekścik o antymugolskich
środkach obrony
[20:17:19] Lily_Potter_143:
yhy
[20:17:21] prof_Agnieszka_Anderson: żebyście sobie coś więcej poczytali
[20:17:25] prof_Agnieszka_Anderson: ale to co wam potrzebne już powiedziałam
xD
[20:17:29] LoretteMonsieren-Araceblly: Albo takie jak jest nałożone na Hogwart
[20:17:29] prof_Agnieszka_Anderson: żebyście mieli
[20:17:31] prof_Agnieszka_Anderson: jakieś oceny

[20:17:32] prof_Agnieszka_Anderson:
[20:17:38] Malory_Johnson: Ołkej
[20:17:39] LoretteMonsieren-Araceblly: okej
[20:17:40] prof_Agnieszka_Anderson: Mer, dopisz każdemu co ma jakieś punkty
+10
[20:17:45] LoretteMonsieren-Araceblly: jestem już cicho
[20:17:46] prof_Agnieszka_Anderson: Pytania?
[20:17:50] LoretteMonsieren-Araceblly: nie
[20:17:52] Malory_Johnson: Nie
[20:18:00] Emma_Scott: Brak
[20:18:02] Lily_Potter_143: nie
[20:18:06] Lilith_Carnivean: Czy ta kartkówka może nie być na ocenę? ;/
[20:18:13] Lilith_Carnivean: <ważne pytanie>
[20:18:18] prof_Agnieszka_Anderson: nope
[20:18:21] prof_Agnieszka_Anderson: musicie mieć jakieś oceny XD
[20:18:23] Lilith_Carnivean: ;/
[20:18:25] Malory_Johnson: Lilith, fajbie by było XD
[20:18:28] Hanna_Gonne-Luma: xD
[20:18:29] Malory_Johnson: Fajnie*
[20:18:29] prof_Agnieszka_Anderson: SKorzystajcie z tego że przyszły tydzien jest
wolny
[20:18:30] Rosalie.Snape: a może nie być wstawiona ocena poniżej Z
[20:18:30] Hanna_Gonne-Luma:
[20:18:35] prof_Agnieszka_Anderson: i pozdawajcie sobie pozycje
[20:18:41] prof_Agnieszka_Anderson: Jak zasłużysz na Z to dostaniesz Z XD
[20:18:48] prof_Agnieszka_Anderson: Zaraz będę sprawdzać
[20:18:49] ** przychodzi Smerfus_Gryfek...
[20:18:49] Hanna_Gonne-Luma: !hania
[20:18:57] Rosalie.Snape: A jak nizej to nie wstawiaj
[20:18:57] prof_Agnieszka_Anderson: więć jak sobie znajdziecie w dziennikach
poprzednik link do dziennika docs
[20:19:00] prof_Agnieszka_Anderson: to tam wskoczą te oceny
[20:19:04] prof_Agnieszka_Anderson: WSTAWIAM WSZYSTKIE

[20:19:05] prof_Agnieszka_Anderson:
[20:19:05] Lilith_Carnivean: aleee z jednego przedmiotu można nie zdać!
[20:19:07] Hanna_Gonne-Luma: !hania
[20:19:10] prof_Agnieszka_Anderson: no to lepiej
[20:19:11] prof_Agnieszka_Anderson: nie z tego
[20:19:13] prof_Agnieszka_Anderson: !
[20:19:13] Lily_Potter_143: można?
[20:19:14] prof_Agnieszka_Anderson: xD
[20:19:16] LoretteMonsieren-Araceblly: Ja dalej myślę, jakim cudem pomyliłam Wooda
i Diggoriego
[20:19:18] prof_Agnieszka_Anderson: przesadzacie
[20:19:21] Lilith_Carnivean: No własnie mam plan z tego xD

[20:19:22] prof_Agnieszka_Anderson: Ja sie dalej zastanawiam
[20:19:22] Hanna_Gonne-Luma: xDDD
[20:19:24] prof_Agnieszka_Anderson: po co pisałaś
[20:19:25] prof_Agnieszka_Anderson: kto to
[20:19:28] ** odchodzi Anica_Duquesne
[20:19:29] Malory_Johnson: XD
[20:19:31] prof_Agnieszka_Anderson: jak pytanie było na jakiej grał pozycji
[20:19:32] prof_Agnieszka_Anderson: XDDDD
[20:19:36] LoretteMonsieren-Araceblly: Bo tak mi łatwiej było
[20:19:39] Lily_Potter_143: jaki Diggory..?
[20:19:42] Lily_Potter_143: co

[20:19:44] LoretteMonsieren-Araceblly:
[20:19:44] prof_Agnieszka_Anderson: ale to nie daje punktów xD
[20:19:49] prof_Agnieszka_Anderson: Dobra, ja idę sprawdzać
[20:19:52] prof_Agnieszka_Anderson: a wy możecie lecieć
[20:19:53] prof_Agnieszka_Anderson: widzimy sie jutro

