[18:35:16]
[18:35:31]
[18:35:33]
[18:35:38]
[18:35:39]
[18:35:44]
[18:35:45]
[18:35:53]
[18:35:58]
[18:36:01]

prof_Agnieszka_Anderson:
Karoline_Grey: Dobry!
Kylie_Nickolson: Bry!
Karoline_Grey: !gryffindor
Karoline_Grey: .
Kylie_Nickolson: !gryffindor
Kylie_Nickolson: .
prof_Agnieszka_Anderson:
prof_Agnieszka_Anderson:
prof_Agnieszka_Anderson:

Witajcie

Słuchajcie
popatrzcie w plan 1 klasy
i powiedzcie mi

[18:36:02] Kylie_Nickolson: Jaki pikny róż
[18:36:05] prof_Agnieszka_Anderson: czy ejst szansa dorzucić gdzieś praktykę
[18:36:08] prof_Agnieszka_Anderson: tak żeby wam też pasowała
[18:36:15] ** przychodzi Crispin_Stewart...
[18:36:15] Karoline_Grey: [20:17:45] prof_Crispin_Stewart: A ja wracam pod
Kazbiela. *Przewrócił oczami.*
[18:36:39] ** odchodzi Amelie_Carter
[18:37:20] prof_Agnieszka_Anderson: nooo
[18:37:23] prof_Agnieszka_Anderson: i co?
[18:37:45] Kylie_Nickolson: Potrzebuję czasu, żeby to przeanalizować xd
[18:38:19] ** odchodzi Hanna_Gonne-Luma
[18:38:20] ** przychodzi Hanna_Gonne-Luma...
[18:38:33] prof_Agnieszka_Anderson: a analizujecie w ogóle? xD
[18:39:05] Karoline_Grey: Mi pasuje poniedziałek 20:20 i piatek 20:20
[18:39:19] prof_Agnieszka_Anderson: nic więcej?
[18:39:25] Kylie_Nickolson: Mi poniedziałek nie pasuje...
[18:39:49] prof_Agnieszka_Anderson: dobra, to zrobimy tak
[18:39:51] Karoline_Grey: I środa 19:45
[18:39:52] prof_Agnieszka_Anderson: że odrobię z nimi
[18:39:55] prof_Agnieszka_Anderson: o
[18:39:56] prof_Agnieszka_Anderson: a środa?
[18:40:07] Kylie_Nickolson: Sekunda
[18:40:18] Kylie_Nickolson: Mam zielki...
[18:40:37] prof_Agnieszka_Anderson: no dobra, to ja tam wpiszę
[18:40:40] prof_Agnieszka_Anderson: a tobie usprawiedliwimy :/
[18:41:03] prof_Agnieszka_Anderson: albo w sumie mogę sać
[18:41:03]
[18:41:05]
[18:41:06]
[18:41:08]
[18:41:14]
[18:41:22]
[18:41:28]
[18:41:32]
[18:41:44]
[18:41:47]
[18:41:49]
[18:41:51]

Kylie_Nickolson: Meh, a chciałam 100% frekwencji
prof_Agnieszka_Anderson: dać*
prof_Agnieszka_Anderson: na 1830
prof_Agnieszka_Anderson: 18.30
prof_Agnieszka_Anderson: bo przełozyłam szkołe obok na wtorek
prof_Agnieszka_Anderson: i będą 2 lekcje z rzędu
Karoline_Grey: Ale I klasa ma zielarstwo
prof_Agnieszka_Anderson: ...
prof_Agnieszka_Anderson: aha
prof_Agnieszka_Anderson: bo to ta luka dziwna xD
prof_Agnieszka_Anderson: no to dam na 19.45
prof_Agnieszka_Anderson: nie ma wyjścia :/

[18:41:55] prof_Agnieszka_Anderson: Kylie, nie policzę ci tego, spokojnie xD
[18:42:09] Kylie_Nickolson: To dobrze xD
[18:42:16] prof_Agnieszka_Anderson: Dobrze, dzisiaj miotła sportowa!
[18:42:25] prof_Agnieszka_Anderson: A więc
[18:42:30] Karoline_Grey: Aga, przepraszam ale ja spadam jednak
[18:42:30] prof_Agnieszka_Anderson: <wręcza pracę na
lekcji> http://docs.google.com/document/d/1gVqTkaOt98VkOyKgxPlpHPXTbJ
o7NeYj8bncPixPFMs/edit?usp=sharing
[18:42:39] prof_Agnieszka_Anderson: To nadrób potem :/
[18:42:43] prof_Agnieszka_Anderson: przepraszam
[18:42:50] prof_Agnieszka_Anderson: <wykrzywia swoją twarz w wyrazie
smutku i niezadowolenia>
[18:42:54] prof_Agnieszka_Anderson: o tak
[18:42:57] Kylie_Nickolson: Wiem! Przyjdę i tu i tu, ale będę troszkę mniej aktywna
[18:43:06] prof_Agnieszka_Anderson: Zadanie 1 uzupełnić czerwone pola w
tabelce na podstawie tekstu
[18:43:12] prof_Agnieszka_Anderson: Zadanie 2 znaleźć nazwy tych mioteł
[18:43:16] Kylie_Nickolson: Zapomniałam, że się da być naraz w dwóch miejscach
[18:43:21] prof_Agnieszka_Anderson: pod tabelką macie do pooglądania miotły i
karty czarodziejów
[18:43:29] ** odchodzi Karoline_Grey
[18:43:32] prof_Agnieszka_Anderson: Odpowiedzi wysyłacie mi na maila
aga.anderson.nowakowska@gmail.com
[18:43:33] prof_Agnieszka_Anderson: Jasne?
[18:43:51] Kylie_Nickolson: Miało nie być tabelek....
[18:44:02] prof_Agnieszka_Anderson: ale ta jest
[18:44:04] Kylie_Nickolson: Załamałam się aktualnie...
[18:44:05] prof_Agnieszka_Anderson: naprawdę fajna!
[18:44:13] prof_Agnieszka_Anderson: zostawiłam do uzupełnienia
[18:44:16] prof_Agnieszka_Anderson: takie łatwiutke pola
[18:44:19] prof_Agnieszka_Anderson: <szczerzy zęby>
[18:44:24] Kylie_Nickolson: Dla kogo fajna dla tego fajna...
[18:44:33] prof_Agnieszka_Anderson: a te trudne/długie już wypisałam!
[18:45:19] Kylie_Nickolson: ...
[18:45:29] Kylie_Nickolson: Życz mi powodzenia...
[18:45:41] prof_Agnieszka_Anderson: Trzymam kciuki!
[18:45:46] prof_Agnieszka_Anderson: nic trudnego, będą wybitne!
[18:46:14] Kylie_Nickolson: Ej czy naprawdę tylko ja tu jestem....
[18:46:19] prof_Agnieszka_Anderson: nie
[18:46:21] prof_Agnieszka_Anderson: jest jeszcze Hania
[18:46:23] prof_Agnieszka_Anderson: i Crispin
[18:46:24] prof_Agnieszka_Anderson: i ja
[18:46:24] Kylie_Nickolson: Tylko ja tak cierpię ?
[18:46:30] prof_Agnieszka_Anderson: <szczerzy zęby ponownie>
[18:46:35] prof_Agnieszka_Anderson: widzisz jak ja cierpię? ^
[18:46:56] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:47:00] Crispin_Stewart: Jestem też. *Popił herbatę z termosu w pufki.*
[18:47:16] prof_Agnieszka_Anderson: <spala węgiel>
[18:48:41] Kylie_Nickolson: Drogi panie dyrektorze i kochana stażystko... Męczcie się
ze mną

[18:48:51]
[18:49:54]
[18:49:59]
[18:50:15]
[18:50:34]

Kylie_Nickolson: Rany klawiatura mi jeszcze dodatkowo laguje....
prof_Agnieszka_Anderson: Spoko
prof_Agnieszka_Anderson: wyrób się po prostu dzisiaj
prof_Agnieszka_Anderson: <jej twarz wyraża emotkę "XD" >
Kylie_Nickolson: Ja cierpię aktualnie wewnętrznie...

[18:52:31] Kylie_Nickolson: Dasz mi chociaż punkty ? Za oddychanie ?
[18:52:32] prof_Agnieszka_Anderson: wybacz
[18:52:34] prof_Agnieszka_Anderson: wolno cierpieć
[18:52:36] prof_Agnieszka_Anderson: tylko klimatycznie
[18:52:48] Kylie_Nickolson: *cierpi klimatycznie*
[18:52:53] prof_Agnieszka_Anderson: za prace na lekcji ci dam
[18:52:57] prof_Agnieszka_Anderson: spoko
[18:54:05] prof_Agnieszka_Anderson: <czuje ból w kolanie>
[18:54:05] Hanna_Gonne-Luma: [Cierpi strasznie, ale myśli tylko juz o weekendzie i o
tym winie co ma w kieszeni szaty.]
[18:54:27] prof_Agnieszka_Anderson: <wystawia Crispinowi fakturę za
spotkania AA Hanki>
[18:54:46] Kylie_Nickolson: *zastanawia się jak ciuchcia może czuć ból w kolanie*
[18:55:12] prof_Agnieszka_Anderson: Ciuchio też sie psują koła
[18:57:58] Kylie_Nickolson: *sprawdza czy jej nie wywaliło*
[18:59:12] prof_Agnieszka_Anderson: <nie wywala uczniów>
[18:59:49] Kylie_Nickolson: *często wywala ją jej własny telefon*
[18:59:54]
[19:02:19]
[19:02:33]
[19:03:29]
[19:03:31]
[19:03:41]
[19:03:44]
[19:03:51]
[19:03:54]
słońca>
[19:03:56]
[19:04:01]
[19:04:02]
[19:04:04]

Smerfus_Gryfek:
Wybiła godzina 19.
** odchodzi Hanna_Gonne-Luma
** przychodzi Hanna_Gonne-Luma...
prof_Agnieszka_Anderson: No to Kylie
prof_Agnieszka_Anderson: doślij mi dzisiaj
prof_Agnieszka_Anderson: punkty będą, nie martw się!
prof_Agnieszka_Anderson: I miłego weekendu
Kylie_Nickolson: To już koniec ?
prof_Agnieszka_Anderson: <odjeżdża w stronę zachodzącego
prof_Agnieszka_Anderson:
prof_Agnieszka_Anderson:
prof_Agnieszka_Anderson:
prof_Agnieszka_Anderson:

No teoretycznie tak
ale jak sie nie wyrobiłaś to wiesz
żaden problem
xD

