[18:35:53] prof_Agnieszka_Anderson: Witam 2 klasę!
[18:35:59] Hanna_Gonne-Luma: i HANIE
[18:36:01] Sam_Clarsson: Hej hej hej
[18:36:07] Nathalina_Maloy: Hej!
[18:36:10] Hanna_Gonne-Luma: dzien dobry pani profesor
[18:36:17] prof_Agnieszka_Anderson: Kylie_Nickolson
[18:36:18] prof_Agnieszka_Anderson: nie śpimy!
[18:36:24] Nathalina_Maloy:
[18:36:25] Kylie_Nickolson: Żyję!
[18:36:26] Hanna_Gonne-Luma: zgubilam soczek
[18:36:27] Kylie_Nickolson: Dobry!
[18:36:31] prof_Agnieszka_Anderson: Zapomniałam zapowiedzieć kartkówki
ostatnio :(
[18:36:40] Nathalina_Maloy:
[18:36:41] prof_Agnieszka_Anderson: Ale mam nadzieje że nie pogniewacie się na
niezapowiedzianą! xD
[18:36:49] Sam_Clarsson: Serio
[18:36:50] prof_Agnieszka_Anderson: Bo ma tylko 8 bardzo prostych pytań!
[18:36:56] Hanna_Gonne-Luma: 80*
[18:37:02] prof_Agnieszka_Anderson: 8
[18:37:02] Hanna_Gonne-Luma:
[18:37:03] Nathalina_Maloy:
[18:37:05] prof_Agnieszka_Anderson:
[18:37:08] prof_Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dkOBBO1VW5s2HPVA9cDbRCW97ynYiV9CB5GNO0dU7OaPlOHg/viewform
[18:37:10] Hanna_Gonne-Luma: dolozylam 72
[18:37:15] prof_Agnieszka_Anderson: proszę mnie nie pozywać
[18:37:16] prof_Agnieszka_Anderson: czas do 18.50!
[18:44:19] ** odchodzi Kylie_Nickolson
[18:46:00] ** przychodzi Karoline_Grey...
[18:46:04] prof_Agnieszka_Anderson: Karoline
[18:46:09] prof_Agnieszka_Anderson: Spóźniłaś się
[18:46:10] prof_Agnieszka_Anderson: na zabawę!
[18:46:11] prof_Agnieszka_Anderson: xD
[18:46:27] Karoline_Grey:
[18:46:38] prof_Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dkOBBO1VW5s2HPVA9cDbRCW97ynYiV9CB5GNO0dU7OaPlOHg/viewform
[18:46:52] Karoline_Grey: Czy to jakaś kartkówka?
[18:46:57] ** odchodzi Sam_Clarsson
[18:47:11] Nathalina_Maloy: XD

[18:47:59] prof_Agnieszka_Anderson: nom
[18:48:00] prof_Agnieszka_Anderson: XD
[18:48:20] Karoline_Grey:
[18:48:53] ** przychodzi Kylie_Nickolson...

[18:48:53] Karoline_Grey:
[18:48:57] Kylie_Nickolson: Żyję!
[18:49:24] prof_Agnieszka_Anderson: Kylie i Nath mam
[18:49:31] prof_Agnieszka_Anderson: no to Sam jeszcze a i tak jej tu nie ma
[18:49:45] prof_Agnieszka_Anderson: Więc zaczniemy sobie już temat
[18:49:47] prof_Agnieszka_Anderson: którym dzis jest
[18:49:49] prof_Agnieszka_Anderson: sędziowanie
[18:50:17] prof_Agnieszka_Anderson: Żyjecie? XD
[18:50:23] Hanna_Gonne-Luma: nie
[18:50:25] Nathalina_Maloy: A tak

[18:50:27] Nathalina_Maloy:
[18:50:36] prof_Agnieszka_Anderson: bo będziesz też pisać kartkówki
[18:50:44] Kylie_Nickolson: Napisałam przed chwilą, że żyję! xD
[18:50:48] prof_Agnieszka_Anderson: to do Hanki!
[18:50:49] prof_Agnieszka_Anderson: xD
[18:50:54] prof_Agnieszka_Anderson: Okej, sędziowanie
[18:51:14] prof_Agnieszka_Anderson: Nie jest to łatwa sztuka!
[18:51:23] prof_Agnieszka_Anderson: Należała zawsze do najdzielniejszych
czarodziejów.
[18:51:37] prof_Agnieszka_Anderson: w 1357 nieszczęśnik Cyprian Youdle zmarł w
trakcie meczu
[18:51:44] prof_Agnieszka_Anderson: ponieważ ktoś trafił go zaklęciem
uśmiercającym
[18:51:49] Nathalina_Maloy: ;o
[18:51:58] prof_Agnieszka_Anderson: prawdopodobnie publika, ale no nie złapano
sprawcy.
[18:52:06] prof_Agnieszka_Anderson: Ostatnio mówiłam wam o Nugencie Potts
[18:52:09] prof_Agnieszka_Anderson: któremu przebiła strzala nos
[18:52:21] prof_Agnieszka_Anderson: i były też inne przypadki, np zmieniano im
miotły w świstoklik
[18:52:24] prof_Agnieszka_Anderson: i nagle sędzia znikał
[18:52:29] prof_Agnieszka_Anderson: i znajdował się na Saharze xD
[18:52:32] Nathalina_Maloy: xd

[18:52:39] prof_Agnieszka_Anderson: Jakie cechy powinien mieć dobry sędzia?
[18:52:44] Kylie_Nickolson: Można i tak XD
[18:53:03] Kylie_Nickolson: Powinien być sprawiedliwy, rozsądny, spostrzegawczy,
uważny, bezstronny
[18:53:18] Nathalina_Maloy: powinien być cierpliwy, spostrzegawczy i sprawiedliwy tak
myśle
[18:53:56] prof_Agnieszka_Anderson: +10 dla was obu
[18:54:01] prof_Agnieszka_Anderson: Eee
[18:54:03] prof_Agnieszka_Anderson: kto zrobi listę? xD
[18:54:11] Nathalina_Maloy: Ja moge
[18:54:14] prof_Agnieszka_Anderson: ok
[18:55:01] prof_Agnieszka_Anderson: No i musi mieć na pewno
[18:55:03] prof_Agnieszka_Anderson: dobry wzrok XD
[18:55:06] prof_Agnieszka_Anderson: Koncentrację
[18:55:08] prof_Agnieszka_Anderson: podzielną uwagę
[18:55:12] prof_Agnieszka_Anderson: i dobrze latać na miotle!
[18:55:22] prof_Agnieszka_Anderson: W Wielkiej Brytanii sędziów powołuje
DCZGiS
[18:55:29] prof_Agnieszka_Anderson: po przejściu testów latania, znajomosci
przepisow
[18:55:34] prof_Agnieszka_Anderson: i wykazaniu się opanowaniem,
[18:55:42] prof_Agnieszka_Anderson: Na większych meczach, takich ME, MŚ
[18:55:44] ** odchodzi Karoline_Grey
[18:55:47] prof_Agnieszka_Anderson: są sędziowie pomocniczy na liniach
[18:55:58] prof_Agnieszka_Anderson: i pilnują żeby zawodnicy nie wylatywali poza
boisko.
[18:56:12] prof_Agnieszka_Anderson: Pomyślmy teraz nad wadami pracy sędziego!
[18:56:41] prof_Agnieszka_Anderson: Jedną z nich jest naciągnięcie mięśni szyi
[18:56:46] prof_Agnieszka_Anderson: od ciągłego obracania głowy
[18:56:48] prof_Agnieszka_Anderson: ale co jeszcze!
[18:56:58] Hanna_Gonne-Luma: dupa boli
[18:57:00] Hanna_Gonne-Luma: pupa*
[18:57:03] Hanna_Gonne-Luma:
[18:57:08] prof_Agnieszka_Anderson: a co, masz miotłe bez zaklęcia
poduszkującego?
[18:57:21] Hanna_Gonne-Luma:
[18:57:25] Hanna_Gonne-Luma: to mialo sie nie wydac
[18:57:27] prof_Agnieszka_Anderson: No halo dziewczyny
[18:57:34] prof_Agnieszka_Anderson: Ryzyko śmiertelne
[18:57:36] prof_Agnieszka_Anderson: Presja
[18:57:42] prof_Agnieszka_Anderson: :/
[18:57:46] Kylie_Nickolson: Aaa my miałyśmy odpowiadać ?
[18:57:48] prof_Agnieszka_Anderson: To może wymyślicie jakieś zalety!

[18:57:49] prof_Agnieszka_Anderson: no
[18:57:50] prof_Agnieszka_Anderson: XD
[18:58:01] Nathalina_Maloy: Nie może spokojnie ogladać meczu bo musi się skupić nad
sędziowaniem
[18:58:07] prof_Agnieszka_Anderson: tak to jest wada

[18:58:09] Kylie_Nickolson: Władza
[18:58:14] prof_Agnieszka_Anderson: w siatkowce też to tak działa
[18:58:19] prof_Agnieszka_Anderson: że zupełnie inaczej się na ten mecz patrzy xD
[18:58:21] prof_Agnieszka_Anderson: Władza!
[18:58:25] prof_Agnieszka_Anderson: Może być sława
[18:58:29] prof_Agnieszka_Anderson: niekoniecznie dobra xD
[18:58:31] prof_Agnieszka_Anderson: Co jeszcze
[18:58:47] Nathalina_Maloy: Wady czy zalety mamy mówić?
[18:58:49] prof_Agnieszka_Anderson: Zalety
[18:59:16] prof_Agnieszka_Anderson: Wysokie wynagrodzenie, na meczach
międzynarodowych przynajmniej!
[18:59:20] prof_Agnieszka_Anderson: Co jeszcze?
[18:59:24] Kylie_Nickolson: Właśnie to chciałam pisać...
[18:59:26] prof_Agnieszka_Anderson: XD
[18:59:46] prof_Agnieszka_Anderson: Może też być dodatkowe wynagrodzenie jak
przekupny :V
[18:59:53] Kylie_Nickolson: Osobiście zna się zawodników!
[18:59:58] prof_Agnieszka_Anderson: o!
[18:59:59] Nathalina_Maloy: Nikt mu nie zajmie miejsca na meczu
[19:00:03] prof_Agnieszka_Anderson: albo można poderwać LV
[19:00:06] prof_Agnieszka_Anderson: :V*
[19:00:13] prof_Agnieszka_Anderson: pięknie
[19:00:15] prof_Agnieszka_Anderson: +10 dla was obu
[19:00:21] prof_Agnieszka_Anderson: na koniec chciałabym żebyście mi napisały
krotko
[19:00:28] prof_Agnieszka_Anderson: czy chciałybyście być sędzio i dlaczego
[19:00:32] prof_Agnieszka_Anderson: wyślijcie mi to na maila
[19:00:36] prof_Agnieszka_Anderson: i dam za to punkty
[19:00:38] prof_Agnieszka_Anderson: i to wszystko na dziś!
[19:00:56] prof_Agnieszka_Anderson: Za tydzień miotła sportowa

[19:00:59] Nathalina_Maloy: A do której godziny mamy to wysłac?

[19:01:01] Kylie_Nickolson: ...
[19:03:21] Kylie_Nickolson: I ta cisza XD
[19:05:00] Kylie_Nickolson: Nauczycielka nam umarła chyba...
[19:05:08] Kylie_Nickolson: Nath rób reanimację!
[19:05:09] Nathalina_Maloy:

[19:05:16] Nathalina_Maloy: Nie umim

[19:06:02] Kylie_Nickolson: Ja też nie
, trudno umrze
[19:09:51] prof_Agnieszka_Anderson: trza mi było
[19:09:54] prof_Agnieszka_Anderson: węgla dorzucić :(
[19:09:55] prof_Agnieszka_Anderson: dzisiaj!
[19:09:56] prof_Agnieszka_Anderson: xD
[19:10:15] Nathalina_Maloy: No dobra
[19:10:19] Nathalina_Maloy:

