[18:01:28] prof_Agnieszka_Anderson: Witajcie!
[18:01:47] Willow_Goth: Dzień dobry
[18:01:50] Emma_Scott: Dzień dobry
[18:02:13] Larysa-Lapointe: Dobry :)
[18:02:20] prof_Agnieszka_Anderson: Dzisiaj rozmawiamy o mugolskim
Quidditchu
[18:02:30] ** prof_Agnieszka_Anderson zmienia temat na: LNM Rok I: Mugolski
Quidditch http://docs.google.com/presentation/d/1ul8fI5E0DTKNNI9YLd8Jy6_mTS
6TosLs3iUli8X-QMU/edit?usp=sharing
[18:02:33] prof_Agnieszka_Anderson: Tuaj prezentacja:
[18:02:33] prof_Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/presentation/d/1ul8fI
5E0DTKNNI9YLd8Jy6_mTS6TosLs3iUli8X-QMU/edit?usp=sharing
[18:03:24] prof_Agnieszka_Anderson: Na 2 slajdzie
[18:03:26] prof_Agnieszka_Anderson: mamy filmik
[18:03:30] prof_Agnieszka_Anderson: zacznijcie od obejrzenia go
[18:03:39] ** odchodzi Rosalie_Devine
[18:05:23] Elia_Will: Gdzie film
[18:05:47] prof_Agnieszka_Anderson: no jak mówiłam
[18:05:49] prof_Agnieszka_Anderson: na 2 slajdzie xD
[18:05:54] prof_Agnieszka_Anderson: Okej, jeśli wam się udało to fajnie
[18:06:04] prof_Agnieszka_Anderson: jak nie no to sobie możecie w internecie
pogooglować po lekcji.
[18:06:08] Elia_Will: Nie widzę nigdzie filmu
[18:06:20] Lilith_Carnivean: Moje dziecko kiedyś na niuconie było zniczem!
[18:06:24] prof_Agnieszka_Anderson: to może najpierw otwórz prezentację xD
[18:06:26] prof_Agnieszka_Anderson: oho!!!
[18:06:33] prof_Agnieszka_Anderson: Otworzymy sobie teraz slajd 3
[18:06:56] prof_Agnieszka_Anderson: Mamy tutaj pozycje, na jakich grają
zawodnicy
[18:06:56] Lilith_Carnivean: Owinęli ją zółtą bibułą i kazali uciekać xD
[18:07:05] Lilith_Carnivean: <już się zamyka>
[18:07:07] prof_Agnieszka_Anderson: oboże xDDDDDDD
[18:07:20] prof_Agnieszka_Anderson: Sa to takie same pozycje jak w magicznym
Quidditchu
[18:07:33] prof_Agnieszka_Anderson: ale każdy zawodnik musi mieć dodatkowy
element wyposażenia, którym jest opaska
[18:07:46] prof_Agnieszka_Anderson: i po niej wiemy na jakiej ktoś gra pozycji.
[18:07:54] prof_Agnieszka_Anderson: Jakie opaski noszą pałkarze?
[18:08:00] Meredith_Wheeler: czarne
[18:08:01] Larysa-Lapointe: czarny
[18:08:02] Willow_Goth: czarne
[18:08:03] ** przychodzi ~Susan_Raven...
[18:08:08] Emma_Scott: Czarne
[18:08:17] prof_Agnieszka_Anderson: Mer, Lar, Willow, Emma +3
[18:08:18] Elia_Will: Czarne
[18:08:19] prof_Agnieszka_Anderson: Obrońcy?
[18:08:24] Larysa-Lapointe: zielony
[18:08:26] Lilith_Carnivean: zielone
[18:08:27] Willow_Goth: zielone
[18:08:29] Elia_Will: Zielony
[18:08:34] Emma_Scott: Zielone
[18:08:40] prof_Agnieszka_Anderson: Lar, Lil, Wil, Elia, Emma, +5

[18:08:41] ~Susan_Raven: Zielony
[18:08:45] prof_Agnieszka_Anderson: Ścigający?
[18:08:49] Larysa-Lapointe: białe
[18:09:15] ~Susan_Raven: Białe?
[18:09:23] Meredith_Wheeler: bialłe
[18:09:28] Lilith_Carnivean: białe
[18:09:29] Elia_Will: Białe
[18:09:31] Willow_Goth: białe
[18:09:34] Emma_Scott: Białe
[18:09:46] ** odchodzi prof_Agnieszka_Anderson
[18:09:56] Elia_Will: Co
[18:10:24] ** przychodzi Agnieszka_Anderson...
[18:10:37] Agnieszka_Anderson: Zacial mi się laptop
[18:10:44] Agnieszka_Anderson: :/
[18:10:59] Elia_Will: Ja na telefonie xd
[18:11:08] Agnieszka_Anderson: Dobra, wlaczcie sobie 3 slajd z piłkami
[18:11:39] Agnieszka_Anderson: Kafle jak widac to takie piłki do siatkówki i normalnie
mamy 1 kafel
[18:12:00] Agnieszka_Anderson: Tluczkow jest ile?
[18:12:05] Larysa-Lapointe: 3
[18:12:09] Lilith_Carnivean: 2
[18:12:12] Willow_Goth: 3
[18:12:14] Emma_Scott: 3
[18:12:15] Elia_Will: 3
[18:12:17] ~Susan_Raven: 3
[18:12:17] Malory_Johnson: 3
[18:12:18] Lilith_Carnivean: jak to 3 oO
[18:12:28] Lilith_Carnivean: ale dobra niech Wam będzie że 3
[18:12:32] Agnieszka_Anderson: Lar, Wil, Emma, Susan, Elia, Mal+3
[18:12:56] Agnieszka_Anderson: Są 3 tluczki, żeby zawsze każda drużyna miała 1
tluczek
[18:13:02] Agnieszka_Anderson: I znicz to jest skomplikowana sprawa
[18:13:15] Agnieszka_Anderson: Bo jest to człowiek, który ma w gościach skarpete z
piłeczka
[18:13:17] Elia_Will: Ludź
[18:13:35] Agnieszka_Anderson: I trzeba mu ta skarpete zabrać xD
[18:14:14] Agnieszka_Anderson: Na kolejnym slajdzie mamy zasady gry
[18:14:51] Agnieszka_Anderson: Tu nam wychodzi główna różnica
[18:14:57] Agnieszka_Anderson: Bo zawodnicy nie latają xD
[18:15:29] Agnieszka_Anderson: Mają za to kijki, które służą za miotly i jak się je
upusci to tak jakby się z miotly spadło
[18:15:34] Elia_Will: Ehhh jakby wiedzieli jak to jest latać
[18:15:38] Larysa-Lapointe: latają ale tak zwanym piechtolotem:)
[18:15:47] ** przychodzi prof_Agnieszka_Anderson...
[18:15:55] prof_Agnieszka_Anderson: Mecz trwa 18 minut + czas na złapanie znicza
[18:16:02] prof_Agnieszka_Anderson: a skład może mieć aż 21 osób!
[18:16:10] prof_Agnieszka_Anderson: Za gola mamy 10 punktów a za zniczaA?
[18:16:16] ** odchodzi Agnieszka_Anderson
[18:16:18] Larysa-Lapointe: 30 pkt
[18:16:29] Emma_Scott: 30
[18:16:30] Willow_Goth: 30
[18:16:32] Elia_Will: 30 pkt

[18:16:36] prof_Agnieszka_Anderson: Lar, Emma, Wil, Elia +3
[18:16:47] prof_Agnieszka_Anderson: Jak widzicie obrońca może wbijać gole
[18:16:53] prof_Agnieszka_Anderson: tak jak to miało miesce w Quidditchu dawno
temu
[18:17:09] Elia_Will: Serio
[18:17:12] prof_Agnieszka_Anderson: ale tylko on może bronić, a gdy jest w polu
bramkowym nie można go zbić.
[18:17:17] Elia_Will: Tak zacofani
[18:17:25] prof_Agnieszka_Anderson: to nie jest zacofanie
[18:17:33] prof_Agnieszka_Anderson: to bardzo dobry element akurat
[18:17:56] prof_Agnieszka_Anderson: Po zbiciu tłuczkiem spadamy z miotły
[18:18:09] prof_Agnieszka_Anderson: i wtedy trzeba się pofatygować do pętli,
dotknąć ich i wsiąść ponownie.
[18:18:28] prof_Agnieszka_Anderson: Nie wolno chwytać za czyjąś miotłę i
przepychać sie poniżej pasa
[18:18:32] prof_Agnieszka_Anderson: jest to sport bardzo kontaktowy
[18:18:37] prof_Agnieszka_Anderson: więc się dzieje
[18:18:56] prof_Agnieszka_Anderson: Ok, na kolejnym slajdzie mamy opis łapania
znicza.
[18:19:43] prof_Agnieszka_Anderson: Jeśli oglądaliście filmik to widzieliście że
znicz mógł uciekać praktycznie wszędzie
[18:19:45] prof_Agnieszka_Anderson: nawet poza boisko
[18:19:50] prof_Agnieszka_Anderson: dzisiaj znicze zostają już na boisku XD
[18:20:08] prof_Agnieszka_Anderson: i na ostatnim slajdzie macie polskie drużyny
[18:20:12] prof_Agnieszka_Anderson: i fanpage polskiej ligi
[18:20:24] ** przychodzi Rosalie_Devine...
[18:20:41] prof_Agnieszka_Anderson: Jakby się wam spodobało to można się
wybrać pograć :D
[18:20:44] prof_Agnieszka_Anderson: Pytania?
[18:20:53] Emma_Scott: Brak
[18:21:03] ~Susan_Raven: Nie ma
[18:21:06] Larysa-Lapointe: dlaczego znicz nie ma miotły? przecież też lata
[18:21:11] Elia_Will: Żałuję ich tych mugoli
[18:21:20] Meredith_Wheeler: bak
[18:21:21] Meredith_Wheeler: brak
[18:21:24] ** odchodzi Rosalie_Devine
[18:21:30] prof_Agnieszka_Anderson: zawodnicy mają miotłę
[18:21:35] prof_Agnieszka_Anderson: znicz nie jest zawodnikiem
[18:21:47] Larysa-Lapointe: ale niby ma skrzydełka :)
[18:21:55] prof_Agnieszka_Anderson: ten tutaj to nie bardzo xDDDD
[18:22:08] Larysa-Lapointe: XD
[18:22:10] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:22:12] Elia_Will: Zróbmy z niego wróżkę
[18:22:15] prof_Agnieszka_Anderson: druga cześć dzisiejszej lekcji
[18:22:19] prof_Agnieszka_Anderson: to powtórzenie wiadomości.
[18:22:23] prof_Agnieszka_Anderson: No jak sobie pogooglujecie
[18:22:27] prof_Agnieszka_Anderson: muggle quidditch snitch
[18:22:31] prof_Agnieszka_Anderson: to pewnie wam wyskoczą różne znicze
[18:22:34] prof_Agnieszka_Anderson: na yt
[18:22:38] prof_Agnieszka_Anderson: jak ten znicz na monocyklu XD
[18:22:45] Elia_Will: Można iść
[18:22:49] prof_Agnieszka_Anderson: Nie?

[18:23:13] prof_Agnieszka_Anderson: Za 2 tygodnie mamy egzamin
[18:23:18] prof_Agnieszka_Anderson: ale do tej pory już nie będzie zajęć
[18:23:24] prof_Agnieszka_Anderson: więc dzisiaj szybkie powtórzenie.
[18:23:26] ~Susan_Raven: Och no
[18:23:33] prof_Agnieszka_Anderson: Pierwszym tematem była ewolucja miotły
latającej
[18:23:38] prof_Agnieszka_Anderson: pamietacie wady pierwszych mioteł?
[18:23:55] Meredith_Wheeler: lataly w przod i w tyl
[18:23:58] Meredith_Wheeler: wbijaly sie drzazgi
[18:24:01] Emma_Scott: Nie dało się skręcać
[18:24:02] Meredith_Wheeler: predkosc
[18:24:09] prof_Agnieszka_Anderson: Pięknie Mer
[18:24:11] prof_Agnieszka_Anderson: +10
[18:24:14] Larysa-Lapointe: miała drzazgi wolno latały nie skręcały i szybko się psuły
[18:24:15] ~Susan_Raven: Wbijały się dzrzazgi w ..
[18:24:15] prof_Agnieszka_Anderson: Emma +3
[18:24:21] Meredith_Wheeler:
[18:24:22] Elia_Will: Wbijały się drzazgi i latały tylko w przód i w tył i prędkość
[18:24:26] prof_Agnieszka_Anderson: Budowa miotły?
[18:24:37] Meredith_Wheeler: trzon, witki
[18:24:43] prof_Agnieszka_Anderson: nop
[18:24:44] prof_Agnieszka_Anderson: e
[18:24:48] Meredith_Wheeler: <hmm
[18:24:48] Larysa-Lapointe: rączka,siedzenie,uchwyt na nogi i witki
[18:24:54] Meredith_Wheeler: rączka, siedzenie, uchwyt na nogi, witki
[18:24:57] prof_Agnieszka_Anderson: Larysa +10
[18:24:57] ~Susan_Raven: Raczka, witki, uchwyt na nogi
[18:25:00] Elia_Will: rączka,siedzenie,uchwyt na nogi i witki
[18:25:08] Emma_Scott: Siedzenie witki rączka i uchwyt
[18:25:12] prof_Agnieszka_Anderson: Rodzaje mioteł?
[18:25:14] ~Susan_Raven: A i siedzenie
[18:25:29] Larysa-Lapointe: sportowa transportowa i wieloosobowa
[18:25:43] Elia_Will: Sportowe, transportowe i wieloosobowe
[18:25:44] prof_Agnieszka_Anderson: Larysa +5
[18:25:44] Willow_Goth: sportowa, transportowa, wieloosoboa
[18:25:46] prof_Agnieszka_Anderson: super
[18:25:51] Emma_Scott: Sportowa wieloosobowa transportowa
[18:25:56] prof_Agnieszka_Anderson: Potem rozmawialiśmy o historii Quidditcha
[18:26:02] prof_Agnieszka_Anderson: więc warto wiedzieć kto napisał teksty które
czytaliśmy
[18:26:07] prof_Agnieszka_Anderson: i co tam sie po kolei pojawiało
[18:26:12] prof_Agnieszka_Anderson: bo może być takie zadanie jak na kartkówce
[18:26:19] prof_Agnieszka_Anderson: albo dopasować stary odpowiednik do
dzisiejszego.
[18:26:30] prof_Agnieszka_Anderson: Następnie omawialiśmy piłki, tutaj na pewno
będzie opisać
[18:26:35] prof_Agnieszka_Anderson: kolor, wielkość, narzucone zaklęcia
[18:27:11] Emma_Scott: .
[18:27:15] prof_Agnieszka_Anderson: czyli dokładnie to co było na kartkówce xD
[18:27:29] prof_Agnieszka_Anderson: Która pozyja w Quidditchu jest najstarsza?
[18:27:37] Larysa-Lapointe: ja nie pisałam a bardzo chcę

[18:28:05] Meredith_Wheeler: scigajacy
[18:28:09] prof_Agnieszka_Anderson: Mer +5
[18:28:12] prof_Agnieszka_Anderson: oczywiście ścigający
[18:28:14] Elia_Will: Scigający
[18:28:29] prof_Agnieszka_Anderson: W jakim miejscu stawia się stadion do
Quidditcha?
[18:28:37] Meredith_Wheeler: w daleko od mugoli, jakies niziny
[18:28:41] Elia_Will: Z dala od mugoli
[18:28:41] Meredith_Wheeler: rozglegle tereny nizinne
[18:28:49] Willow_Goth: z dala od mugoli i na nizinie
[18:29:02] Emma_Scott: Na nizinach i z dala od mugoli
[18:29:17] ** odchodzi Elia_Will
[18:29:25] prof_Agnieszka_Anderson: jakie kurla
[18:29:27] prof_Agnieszka_Anderson: niziny XDD
[18:29:31] prof_Agnieszka_Anderson: torfowiska, wrzosowiska
[18:29:34] ** przychodzi Elia_Will...
[18:29:39] prof_Agnieszka_Anderson: z dala od siedzib mugoli
[18:29:43] prof_Agnieszka_Anderson: Mer, El, Wil, Em +3
[18:29:58] prof_Agnieszka_Anderson: Zagrania i faule na pewno dobrze pamietacie
z pracy na lekcji
[18:30:05] prof_Agnieszka_Anderson: a Quidditch mugolski był dzisiaj
[18:30:10] prof_Agnieszka_Anderson: A więc to tyle!
[18:30:21] prof_Agnieszka_Anderson: Widzimy się na Quidditchu w tygodniu
egzaminów
[18:30:26] Meredith_Wheeler: ok
[18:30:28] prof_Agnieszka_Anderson: jak widzicie lekcje są w piątek
[18:30:31] Elia_Will: Ehhhh
[18:30:31] prof_Agnieszka_Anderson: więc egzamin też tak będzie
[18:30:36] prof_Agnieszka_Anderson: warto sobie ogarnąć oceny wcześniej
[18:30:39] prof_Agnieszka_Anderson: bo potm nie będzie czasu.
[18:30:52] prof_Agnieszka_Anderson: A jeśli się zdecydujecie to można wybrać
Quidda w II klasie
[18:30:55] prof_Agnieszka_Anderson: Można lecieć
[18:30:57] prof_Agnieszka_Anderson:

