[18:34:18] Prof_Agnieszka_Anderson: Dobra, I klasa zmyka na swoje zajęcia
[18:34:19] Prof_Agnieszka_Anderson:
[18:34:19] Rosalie.Snape: tak wiem
[18:34:32] Rosalie.Snape: Do widzenia
[18:34:34] ** odchodzi Rosalie.Snape
[18:34:42] ** odchodzi Lily_Potter_143
[18:35:45] Hanna_Gonne-Luma: XD
[18:35:47] Prof_Agnieszka_Anderson: No nie ma wyjścia
[18:35:54] Hanna_Gonne-Luma: !kolor #ff0000
[18:35:54] ** odchodzi Willow_Goth
[18:35:54] ► Użytkownik Willow_Goth został wyrzucony z
pokoju amr_stadion przez Prof_Agnieszka_Anderson
[18:35:54] ** przychodzi ~Cho_Chang...
[18:35:57] ** odchodzi ~Susan_Raven
[18:35:57] ► Użytkownik ~Susan_Raven został wyrzucony z
pokoju amr_stadion przez Prof_Agnieszka_Anderson
[18:36:08] ~Cho_Chang: Do kiedy można wysyład?
[18:36:11] ** odchodzi Lilith_Carnivean
[18:36:23] Agnieszka_Anderson: .
[18:36:25] ** odchodzi Alice_Radcliffe
[18:36:27] Agnieszka_Anderson: Do dzisiaj
[18:36:35] ** odchodzi Emma_Scott
[18:36:35] ► Użytkownik Emma_Scott został wyrzucony z
pokoju amr_stadion przez Prof_Agnieszka_Anderson
[18:36:35] Prof_Agnieszka_Anderson: .
[18:36:35] Prof_Agnieszka_Anderson: .
[18:36:57] Prof_Agnieszka_Anderson: Czekajcie bo coś mnie zlagowało mocno
[18:37:01] Prof_Agnieszka_Anderson: .
[18:37:06] Hanna_Gonne-Luma: [Czeka grzecznie.]
[18:37:28] ** odchodzi Agnieszka_Anderson
[18:37:33] Prof_Agnieszka_Anderson: No masakra
[18:37:33] Prof_Agnieszka_Anderson: Hania zaczynaj
[18:37:33] Prof_Agnieszka_Anderson: a ja ogłoszenia parafialne na koniec
[18:37:43] Kylie_Nickolson: *czeka i liczy, że dziś nie musi się męczyd*
[18:37:45] ** odchodzi LoretteMonsieren-Araceblly
[18:37:45] ► Użytkownik LoretteMonsieren-Araceblly został wyrzucony z

pokoju amr_stadion przez Prof_Agnieszka_Anderson
[18:37:52] Hanna_Gonne-Luma: Dzieo dobry Wszystkim! [Skłoniła się w kierunku
uczniów.]
[18:37:59] Nathalina_Maloy: Dobry!
[18:38:00] Karoline_Grey: Bry!
[18:38:03] ** odchodzi ~Cho_Chang
[18:38:06] Karoline_Grey: !gryffindor
[18:38:08] Karoline_Grey: .
[18:38:14] Nathalina_Maloy: !slytherin
[18:38:15] Nathalina_Maloy: .
[18:38:20] Kylie_Nickolson: Bry!
[18:38:21] Hanna_Gonne-Luma: Pokolorujcie się pięknie! !dom
[18:38:22] Smerfus_Gryfek: Wybierz swój
dom: !gryffindor !hufflepuff !ravenclaw !slytherin
[18:38:27] Kylie_Nickolson: !gryffindor
[18:38:32] Hanna_Gonne-Luma: Kto ma ochotę zrobid listę?
[18:38:50] Karoline_Grey: Ja mogę
[18:38:59] Hanna_Gonne-Luma: O!
[18:39:08] Hanna_Gonne-Luma: Super!
[18:39:21] Hanna_Gonne-Luma: Wyślij prosze na maila prof. Anderson z logiem!
[18:39:29] Karoline_Grey: Oki!
[18:39:32] Hanna_Gonne-Luma: Podam Ci go pozniej na priv!
[18:39:37] Karoline_Grey: Mam
[18:39:47] Hanna_Gonne-Luma: To jeszcze lepiej! Zaczynamy.
[18:40:24] Hanna_Gonne-Luma: Dziś porozmawiamy o innych grach miotlarskich
niż Quidditch. Będę Wam najpierw dawad linki do podręcznika prof. Anderson, a
później będziemy sobie omawiad poszczególne gry. [Przeczesała włosy ręką.]
[18:40:55] Hanna_Gonne-Luma: Zacznijmy
od Aingingen! http://agaanderson.weebly.com/aingingein.html [Podaje ucznią
pergamin.]
[18:40:56] Smerfus_Gryfek: Można by popatrzed ;)
[18:42:19] Hanna_Gonne-Luma: Gra pochodzi z Irlandi. Gra się w nią
następująco: gracze biorą piłke, która nazywa się dom i przelatuje na miotłach
przez rząd płonących beczek bez dna ustawionych na wysokich
tyczkach. [Opowiada głośno.] Wracając do piłki wiecie z czego jest stworzona?
[18:42:19] Kylie_Nickolson: *dziewczyna zaczęła czytad z uwagą*
[18:43:11] Karoline_Grey: Z koziego woreczka żólciowego

[18:43:17] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:43:21] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:43:25] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:43:26] Nathalina_Maloy: z koziego woreczka żółciowego
[18:43:29] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:43:36] Hanna_Gonne-Luma: Stop!
[18:43:49] Hanna_Gonne-Luma: Dokładnie tak! +3
[18:44:29] Hanna_Gonne-Luma: Dobra zawodnik ma już ten dom i przelatuje
przez te beczki, ale musi go przerzucid przez ostatnią z beczek. Kto
wygrywa? [Przeleciała wzrokiem po sali.]
[18:44:29] Kylie_Nickolson: Z koziego woreczka żółciowego...
[18:45:20] Kylie_Nickolson: Ten kto zrobił to najszybciej i się nie podpalił...
[18:45:23] Nathalina_Maloy: ten który zrobi to jak najszybciej i nie będzie płonął
[18:45:26] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:45:31] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:45:34] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:45:38] Karoline_Grey: Osoba, która zrobiła to najszybciej i nie spłonęła
[18:45:39] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:45:47] Hanna_Gonne-Luma: Stop
[18:46:09] Hanna_Gonne-Luma: Zawodnik, który zrobił wszystko w najkrótszym
czasie i nie zajął się ogniem. + 3[Uśmiechnęła się.] Trudne zadanie.
[18:46:34] Hanna_Gonne-Luma: Lecimy dalej.
[18:46:58] Hanna_GonneLuma: Creaothceann. http://agaanderson.weebly.com/creaothcean.html [Podaj
e ucznią pergamin.]
[18:46:58] Smerfus_Gryfek: Można by popatrzed ;)
[18:47:58] Kylie_Nickolson: *spojrzała na kolejny pergamin i zaczęła czytad*
[18:48:29] Hanna_Gonne-Luma: Gra pochodząca ze Szkocji, wywodząca się z
tradycji celtyckich. Częśd czarodziejów uznaje ją za najbardziej niebezpieczną
grą. [Dodała poważnym głosem.] Raczej nie próbujcie w nią grad.
[18:48:58] Hanna_Gonne-Luma: Gra w niej 12 zawodników, a każdym ma
przywiązany do głowy mosiężny lub żelazny kociołek. Gdy zabrzmiał róg to co się
działo?
[18:50:18] Karoline_Grey: Gracz podrywają się do góry, a z wysokości około 100
mil zaczynały spadad kamienie
[18:50:38] Hanna_Gonne-Luma: Dokłdnie tak!
[18:50:43] Hanna_Gonne-Luma: +5 dla Ciebie!

[18:50:49] Nathalina_Maloy: gracze zaczęli się podrywad do góry a z wysokości
100 mil zaczęły spadad kamienie na ziemie!
[18:50:55] Hanna_Gonne-Luma: i dla Ciebie!
[18:51:21] Hanna_Gonne-Luma: Zadaniem zawodników było łapanie kamieni,
bądź unikanie uderzeo ich. [Podrapała się po głowie.] Gra miała dużoooo
wypadków śmiertelnych, ale cały czas cieszyła się popularnością do roku 1762 w
którym została zakazana. Próbowali ją przywrócid, ale nigdy tak się nie stało.
[18:51:26] Kylie_Nickolson: Gracze podrywali się wtedy w powietrze, a z
wysokości 100 mil na ziemię zaczynały spadad kamienie
[18:51:39] Kylie_Nickolson: *znów na opóźniony zapłon*
[18:51:41] Hanna_Gonne-Luma: Rozumiecie?
[18:51:56] Nathalina_Maloy: mhm
[18:52:01] Kylie_Nickolson: *grała w nią w drugiej szkole na lekcji z Agą*
[18:52:06] Hanna_Gonne-Luma: +3 na pocieszenie [Usmiecha sie ciepło do
uczennicy.]
[18:52:35] Hanna_GonneLuma: Shuntbumps. http://agaanderson.weebly.com/shuntbumps.html [Podaje
ucznią pergamin.]
[18:52:36] Smerfus_Gryfek: Skoro Hanna_Gonne-Luma poleca, to chyba warto ;)
[18:53:17] Prof_Agnieszka_Anderson: (my sobie za tydzien zagramy w coś)
[18:53:35] Hanna_Gonne-Luma: Inaczej Łomot! [Klasnęła w dłonie.] Gra
powstała w mieście Devon w Anglii. W grze nie chodzi o nic innego jak o
zepchnięcie przeciwnika z miotły. Kto wygrywa?
[18:53:40] Hanna_Gonne-Luma: (pokera?)
[18:54:00] Nathalina_Maloy: wygrywa ta osoba, która utrzyma się do kooca na
miotle
[18:54:04] Kylie_Nickolson: (błagam nie karty... Kojarzą mi się tylko z tarotem i
wróżkami...)
[18:54:10] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:54:14] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:54:17] Kylie_Nickolson: Osoba, która utrzyma się na miotle do kooca gry
[18:54:19] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:54:23] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:54:27] Karoline_Grey: osoba, która utrzyma się do kooca na miotle
[18:54:30] Hanna_Gonne-Luma: Stop! +3
[18:54:35] Kylie_Nickolson: *jest dumna, bo napisała na czas*
[18:54:51] Hanna_Gonne-Luma: Jakie wy mądre! [Zaśmiała się.]

[18:55:15] Hanna_Gonne-Luma: Ok ostatnia gra
Quodpot. http://agaanderson.weebly.com/quodpot.html [Podaje pergamin.]
[18:55:15] Smerfus_Gryfek: Polecam ;)
[18:56:05] Hanna_Gonne-Luma: Może wiecie kto stworzył tą gre?
[18:56:29] Karoline_Grey: Abraham Peasegood
[18:56:31] Nathalina_Maloy: Abraham Peasegood
[18:56:33] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:56:36] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:56:38] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:56:40] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:56:46] Hanna_Gonne-Luma: Stop! +3
[18:56:54] Kylie_Nickolson: Abraham Peasegood
[18:56:59] Kylie_Nickolson: Nie nadążam z czytaniem...
[18:57:08] Hanna_Gonne-Luma: +1 [Puszcza oczko uczennicy.]
[18:57:23] Kylie_Nickolson: *postanawia już nie czytad tych tekstów*
[18:57:37] Hanna_Gonne-Luma: Według legendy przyjechał on z Europy do
Ameryki ze sprzętem do quidditcha, w celu utworzenia nowej drużyny. Legenda
głosi, że kafel, który trzymał w kuflu, zetknął się w jego torbie z jakimś innym
przedmiotem. W wyniku tego zetknięcia kafel po wyciągnięciu wybuchł mu
prosto w twarz. [Zakaszlała.] Wiecie, co to był za przedmiot?
[18:57:56] Karoline_Grey: Różdżka
[18:58:00] Kylie_Nickolson: Różdżka
[18:58:01] Nathalina_Maloy: różdżka
[18:58:06] Hanna_Gonne-Luma: [Patrzy w kierunku panny Nickolson.]
[18:58:10] Hanna_Gonne-Luma: 3
[18:58:12] Hanna_Gonne-Luma: 2
[18:58:13] ** odchodzi Amelie
[18:58:14] Hanna_Gonne-Luma: 1
[18:58:16] Hanna_Gonne-Luma: 0
[18:58:39] ** przychodzi Amelie...
[18:58:43] Kylie_Nickolson: Ja tym razem wysłałam! Nie czytanie się sprawdza!
[18:58:57] Hanna_Gonne-Luma: Doskonale, była to jego różdżka! Dotknął on nią
kafla, a gdy go wyjął z kufla nastąpił wybuch. [Przechadzając się po boisku
mówiła dalej.] Nie było to na
[18:59:05] Hanna_Gonne-Luma: (+3 dla Was)
[18:59:32] Hanna_Gonne-Luma: pewno przyjemne doświadczenie, ponieważ
kafel eksplodował mu prosto w twarz. Na szczęście miał on duże poczucie

humoru, więc zaczarował w ten sam sposób kilka skórzanych piłek. Wiecie, jak
się nazywają?
[18:59:50] Karoline_Grey: Quod
[18:59:56] Kylie_Nickolson: Quod
[19:00:00] Smerfus_Gryfek:
Wybiła godzina 19.
[19:00:00] Nathalina_Maloy: Quod
[19:00:16] Hanna_Gonne-Luma: Jasne, że tak! +3 Są to quody! Nie wiem, po co ja
z Wami lekcję prowadzę, jak wszystko wiecie. [Zaśmiała się] Teraz szybciutko
przedstawię Wam zasady gry.
[19:00:47] Hanna_Gonne-Luma: Na boisku gra jedenastu zawodników.
Oczywiście, skoro jest to gra miotlarska, to zawodnicy latają na miotłach. Podają
sobie quoda, czyli tą piłkę, która gdy za długo trzyma się ją w ręce to wybucha!
[19:00:57] ** odchodzi AriaCarter
[19:01:40] Hanna_Gonne-Luma: Zawodnik, przez którego piłka wybuchnie, musi
opuścid boisko. Pozostali gracze grają dalej, lecz z nową piłką. Wszyscy starają
się wrzucid piłkę do kociołka z roztworem, który zapobiega jej wybuchowi.
Każdy, kto wrzuci quoda do kociołka zdobywa punkt dla drużyny. [Uśmiechnęła
się w kierunku uczniów, licząc, że wszystko dokładnie zrozumieli.] Wszystko jasne?
[19:01:48] Kylie_Nickolson: Mhm
[19:01:50] Nathalina_Maloy: Tak
[19:02:03] Karoline_Grey: Tak
[19:02:21] Hanna_Gonne-Luma: To bardzo się cieczę! Oddaje Was zatem w ręce
pani profesor. Dziękuje za lekcje!
[19:02:25] Prof_Agnieszka_Anderson: Doprz
[19:02:28] Prof_Agnieszka_Anderson: Ja bym chciała prosid
[19:02:36] Prof_Agnieszka_Anderson: o trochę uczciwości względem mnie
[19:02:40] Prof_Agnieszka_Anderson: bo ja wiem że czasem musicie wyjśd nagle
[19:02:43] Prof_Agnieszka_Anderson: i mnie to nie przeszkadza
[19:02:47] Prof_Agnieszka_Anderson: ale jak się ze mną umawiacie że coś
doślecie
[19:02:51] Prof_Agnieszka_Anderson: to dosyłajcie
[19:02:56] Prof_Agnieszka_Anderson: :/
[19:03:10] Prof_Agnieszka_Anderson: Widzicie się w środę z Hanią na Quidditchu
[19:03:19] Prof_Agnieszka_Anderson: i w piątek się widzimy na lekcji i będziemy
grad w jakąś grę miotlarską
[19:03:26] Prof_Agnieszka_Anderson: w zależności ile was będzie to wybierzemy

w jaką :D
[19:03:35] Prof_Agnieszka_Anderson: Udanych świąt
[19:03:43] Karoline_Grey: Wzajemnie!
[19:03:47] Hanna_Gonne-Luma: Ze mną? [Mdleje.]
[19:03:47] Kylie_Nickolson: *zastanawia się czy to ona czegoś nie dostała*
[19:03:57] ** odchodzi Amelie
[19:03:58] Karoline_Grey: To ja...
[19:04:00] Nathalina_Maloy: Nawzajem
[19:04:03] Karoline_Grey: Przepraszam!
[19:04:09] Prof_Agnieszka_Anderson: I ponadrabiajcie zaległości

