[18:01:18] Agnieszka_Anderson: Witajcie!
[18:01:19] LoretteMonsieren-Araceblly: Bry!
[18:01:22] Rosalie.Snape: Dzień Dobry
[18:01:26] Meredith_Wheeler: Dobry
[18:01:26] Emma_Scott: Dzień dobry
[18:01:29] ~Susan_Raven: Dobry
[18:01:30] Lilith_Carnivean: bry
[18:01:35] Willow_Goth: dzięń dobry!
[18:01:36] Lily_Potter_143: dobry..
[18:01:40] Emma_Scott: !hufflepuff
[18:01:43] Emma_Scott: .
[18:01:47] Agnieszka_Anderson: Dzisiaj mamy zgodnie z zapowiedzią pracę na lekcji
:D
[18:01:47] Willow_Goth: dzień dobry XD*
[18:01:53] Rosalie.Snape: tak
[18:01:53] ~Susan_Raven: !ravenclaw
[18:01:56] LoretteMonsieren-Araceblly: :D
[18:01:56] ~Susan_Raven: .
[18:02:03] ** przychodzi Kylie_Nickolson...
[18:02:06] Agnieszka_Anderson: Do uzupełnienia tabelka i jedno zadanie do pokazania
w klimacie
[18:02:09] Agnieszka_Anderson: Kylie to nie twoja pora :/
[18:02:20] Agnieszka_Anderson: Na dole macie teksty odnośnie wczorajszej lekcji do
doczytania
[18:02:26] Kylie_Nickolson: Nie będę się odzywać! Nie chce mi się potem komendy
wpisywać...
[18:02:49] Agnieszka_Anderson: em
[18:02:50] Lily_Potter_143: yh..
[18:02:53] ** odchodzi Amelie
[18:02:54] Agnieszka_Anderson: nie wiem czemu nie moge wkleic linka xDD
[18:02:59] LoretteMonsieren-Araceblly: XDD
[18:02:59] Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/document/d/1GYoNSzX2FFAn
oVhgR45Rzov5t7IiwwAVb5-v8wMsB9o/edit?usp=sharing
[18:03:00] Agnieszka_Anderson: o
[18:03:08] Lily_Potter_143: agh..
[18:03:18] LoretteMonsieren-Araceblly: Eh
[18:03:21] Lily_Potter_143: neeeeee
[18:03:38] Rosalie.Snape: oho...
[18:03:42] ** odchodzi ~Susan_Raven
[18:03:49] Meredith_Wheeler: e
[18:04:12] LoretteMonsieren-Araceblly: A ty co będziesz w tym czasie robić?
[18:04:28] Agnieszka_Anderson: to co każda kobieta
[18:04:31] Agnieszka_Anderson: leżeć i pachniec
[18:04:35] LoretteMonsieren-Araceblly: XD
[18:04:39] Agnieszka_Anderson: Mer, wiesz co masz zrobić

[18:04:55] Meredith_Wheeler: ta
[18:05:01] ** przychodzi AriaCarter...
[18:05:05] LoretteMonsieren-Araceblly: oho
[18:05:31] AriaCarter: [Tylko sprawdza.]
[18:05:37] Agnieszka_Anderson: jestem
[18:05:39] Agnieszka_Anderson: XD
[18:06:08] AriaCarter: Widzę, Aga! Pięknie prowadzisz lekcje. [Zapisuje sobie żeby dać
na koniec roku Adze dyplom wzorowego nauczyciela.]
[18:06:18] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:06:19] Agnieszka_Anderson:
[18:06:28] Agnieszka_Anderson: ONIE
[18:06:40] ** przychodzi Prof_Agnieszka_Anderson...
[18:06:45] Prof_Agnieszka_Anderson: <świeci profem>
[18:07:17] AriaCarter: Teraz to już w ogóle!
[18:07:25] AriaCarter: [Umiera i zmartwychwstaje.]
[18:07:31] Prof_Agnieszka_Anderson: :O
[18:07:39] Lily_Potter_143: ja nie chce teegoo..
[18:07:46] Prof_Agnieszka_Anderson: Lily, to nie wysyłaj
[18:07:48] Prof_Agnieszka_Anderson: wpisze Ci T
[18:07:52] ** przychodzi ~Susan_Raven...
[18:08:07] Lily_Potter_143: neeee
[18:08:10] Lily_Potter_143: zrobie
[18:08:12] Lily_Potter_143: tak
[18:08:17] Prof_Agnieszka_Anderson: i tak macie już uproszczoną wersję
[18:08:17] Lily_Potter_143: zrobie.
[18:08:40] ** Prof_Agnieszka_Anderson zmienia temat na: Quidditch klasa 1: Praca
na
lekcji http://docs.google.com/document/d/1GYoNSzX2FFAnoVhgR45Rzov5t7IiwwA
Vb5-v8wMsB9o/edit?usp=sharing
[18:08:53] ** przychodzi Przemek...

[18:08:55] Przemek:
[18:08:58] Prof_Agnieszka_Anderson: ile was się tu zejdzie
[18:09:16] ** odchodzi Przemek
[18:09:52] Lily_Potter_143: a jeśli ktoś nie zrobi tych klimatów too maksymalnie jaką
ocene może dostać?
[18:09:53] ~Susan_Raven: Ugh.. trzeba to zrobić??
[18:10:04] Prof_Agnieszka_Anderson: Masz w linku w temacie xD
[18:10:45] ~Susan_Raven: Tak wiem
[18:10:48] ** przychodzi Alice_Radcliffe...
[18:10:51] Alice_Radcliffe:
[18:10:53] Prof_Agnieszka_Anderson: No to tam jest opisane co trzeba zrobić

[18:10:59] Alice_Radcliffe: Przepraszam za spóźnienie xD
[18:11:04] Lily_Potter_143: co
[18:11:07] Lily_Potter_143: ale jak
[18:11:09] Lily_Potter_143: cooo
[18:11:15] ~Susan_Raven: MUSIMY?
[18:11:19] Prof_Agnieszka_Anderson: Lily
[18:11:21] Prof_Agnieszka_Anderson: nie wiem
[18:11:22] Prof_Agnieszka_Anderson: przelicz sobie
[18:11:24] Prof_Agnieszka_Anderson: 25/30
[18:11:26] Prof_Agnieszka_Anderson: zobacz ile wychodzi %
[18:11:34] Prof_Agnieszka_Anderson: porównaj ze skalą oceniania
[18:11:38] Prof_Agnieszka_Anderson: i zobaczysz jaka to ocena
[18:11:55] Prof_Agnieszka_Anderson: Tak Susan
[18:11:59] Prof_Agnieszka_Anderson: możesz nie robić ale dostaniesz T.
[18:12:07] Prof_Agnieszka_Anderson: Nie ma nic trudnego w tym klimacie, TO NIE
MA BYC JAKIŚ WIELKI TEKST
[18:12:09] Prof_Agnieszka_Anderson: broń boże!
[18:12:25] Lily_Potter_143: ale to takie..agh..
[18:12:28] Lily_Potter_143: nie fajne
[18:12:47] ** odchodzi Lily_Potter_143
[18:13:28] ~Susan_Raven: *zastanawia sie jak to zrobić w samochodzie na telefonie*
[18:13:45] Prof_Agnieszka_Anderson: Zrób jak dojedziesz do celu
[18:14:14] ~Susan_Raven: Ok.. postaram się
[18:15:29] Meredith_Wheeler: wyaslane
[18:15:47] ** przychodzi Lily_Potter_143...
[18:15:55] Lily_Potter_143: wywalilo
[18:15:59] Prof_Agnieszka_Anderson: wowow Mer
[18:16:03] Prof_Agnieszka_Anderson: Lily zagrania są fajne :(
[18:16:08] Prof_Agnieszka_Anderson: Wiesz jak zrobić w klimacie?
[18:16:21] ** przychodzi ~Cho_Chang...
[18:16:26] Meredith_Wheeler: hm??

[18:16:38] Prof_Agnieszka_Anderson: aleś ty szybka
[18:16:49] ~Cho_Chang: Dzień dobry! Przepraszam za spóźnienie
[18:16:53] Prof_Agnieszka_Anderson: dobry

[18:17:00] Meredith_Wheeler:
[18:17:01] Meredith_Wheeler: wiadomo
[18:17:05] Prof_Agnieszka_Anderson: praca na lekcji w temacie
[18:17:34] Lily_Potter_143: ale jak zrobić ten klimat
[18:17:37] Lily_Potter_143: to zuo
[18:17:49] ** odchodzi ~Susan_Raven
[18:18:09] Prof_Agnieszka_Anderson: patrz pokażę ci dla przykładu faul
[18:18:39] Prof_Agnieszka_Anderson: [Widząc że sytuacja dla jej drużyny jest

niekorzystna postanowiła przerwać akcję przeciwnika. Zbliżyła się do ścigającej
przeciwnej drużyny i mocno złapała za ogon jej miotły]
[18:19:09] Lily_Potter_143: yhy
[18:24:14] ** odchodzi Kylie_Nickolson
[18:25:42] ** przychodzi Kylie_Nickolson...
[18:26:13] Prof_Agnieszka_Anderson: Jeśli będziecie mieć czas w święta i w
przyszłym tygodniu a ja będe na chacie to wykorzystajcie to i pozdawajcie sobie
zaległości, pozycje itp.
[18:26:14] ** przychodzi ~Susan_Raven...
[18:26:55] ~Susan_Raven: Pani profesor
[18:27:05] Prof_Agnieszka_Anderson: hm?
[18:27:10] ** odchodzi ~Cho_Chang
[18:27:31] ~Susan_Raven: Dopiero co przejechałam pół drogi :(
[18:27:39] Prof_Agnieszka_Anderson: No spokojnie
[18:27:49] Prof_Agnieszka_Anderson: Jeśli ktoś się nie wyrobił do końca lekcji
[18:27:54] Prof_Agnieszka_Anderson: to można mi to wysłać do końca dnia
[18:28:01] Prof_Agnieszka_Anderson: i normalnie będą punkty za aktywność :D
[18:28:10] ~Susan_Raven: Uffff
[18:28:47] LoretteMonsieren-Araceblly: W drugim zadaniu muszą być zagrania? Mogą
być faule?
[18:28:58] Prof_Agnieszka_Anderson: Masz napisane że zagrania
[18:28:59] Prof_Agnieszka_Anderson: to zagrania
[18:29:00] Prof_Agnieszka_Anderson: ...
[18:29:03] LoretteMonsieren-Araceblly: szkoda
[18:29:11] Prof_Agnieszka_Anderson: na faule już jest cała tabela
[18:29:14] LoretteMonsieren-Araceblly: [Chlipa.]
[18:29:23] LoretteMonsieren-Araceblly: cii
[18:29:28] Prof_Agnieszka_Anderson: Dobra, to kto skończył to może wysyłać a jak
nie to do końca dnia.
[18:29:32] Prof_Agnieszka_Anderson: Można się zwijać na kolejne zajęcia
[18:29:36] Prof_Agnieszka_Anderson: Życzę wam udanych świąt!

