[18:35:24] prof_Agnieszka_Anderson: Oho
[18:35:33] prof_Agnieszka_Anderson: no nic
[18:35:41] prof_Agnieszka_Anderson: Sam pewnie sie zgłosi potem
[18:35:44] prof_Agnieszka_Anderson: Kylie mi brakuje
[18:35:53] prof_Agnieszka_Anderson: cusz
[18:35:54] prof_Agnieszka_Anderson: Nath
[18:35:55] prof_Agnieszka_Anderson: gotowa?!
[18:36:01] Nathalina_Maloy: Chyba tak ;x
[18:36:02] prof_Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSdPoArU3MhfWzWyIUHO_Mqp2YzovBZgOQN4OudO0ziC1SO5VQ/viewform
[18:36:05] prof_Agnieszka_Anderson: to powodzenia
[18:36:11] Nathalina_Maloy:
[18:36:17] AriaCarter: Kylie chyba jeszcze u mnie siedzi ;v
[18:36:21] prof_Agnieszka_Anderson: Jakbyś miała pytania to na priv
[18:36:29] prof_Agnieszka_Anderson: to wina pani dyrektor że ułożyła egzamin
na więcej niż 30 minut
[18:37:03] AriaCarter: Oj tam, na przerwie zostanie. xD
[18:37:07] ** odchodzi Crispin_Stewart
[18:37:55] ** przychodzi Kylie_Nickolson...
[18:37:59] ** Kylie_Nickolson IP: 176.103.170.91 ()
[18:38:02] Kylie_Nickolson: Jestem! Żyję
[18:39:04] prof_Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSdPoArU3MhfWzWyIUHO_Mqp2YzovBZgOQN4OudO0ziC1SO5VQ/viewform
[18:39:53] ** przychodzi Crispin_Stewart...
[18:39:53] AriaCarter: [14:48:50] Crispin_Stewart: Spalcie mnie i prochy
rozrzucajcie nad AMR abym mógł Was straszyć i wiecznie uczyć
WoHP. [14:56:43] Crispin_Stewart: Tak się bawi, tak się bawi A! M! R!
[18:40:00] ** odchodzi Crispin_Stewart
[18:41:07] prof_Agnieszka_Anderson: ludzie którzy uważają że miotła ma trzon
powinni dostać tym trzonem w łeb
[18:43:02] prof_Agnieszka_Anderson: >podaj wielkość piłki
[18:43:07] prof_Agnieszka_Anderson: >duża, mała, średnia
[18:43:08] prof_Agnieszka_Anderson:
[18:46:49] prof_Agnieszka_Anderson: >W jakim miejscu wytyczysz boisko
[18:46:54] prof_Agnieszka_Anderson: >pod boiskiem trawka, pod pętlami
piaseczek,wymiary 180 stóp na 500 stóp, kształt elipsy, zabezpieczamy
zaklęciem repello mugoletum przed mugolami i WŁALA
[18:46:57] prof_Agnieszka_Anderson: i włala kurła xD
[18:51:21] prof_Agnieszka_Anderson: I cyk I rok sprawdzony
[18:55:06] Kylie_Nickolson: Mamy podać nazwiska tych ludziów ze zdjęć ?
[18:55:50] prof_Agnieszka_Anderson: najlepiej by było
[18:56:04] Kylie_Nickolson: No to będzie wesoło...
[18:57:30] prof_Agnieszka_Anderson: 1 i 3
[18:57:33] prof_Agnieszka_Anderson: podpowiadają stroje
[18:57:38] prof_Agnieszka_Anderson: a przy 2 są bracia
[18:57:47] prof_Agnieszka_Anderson: zawodnicy z brytyjskiej ligi
[18:59:01] ** przychodzi ~Susan_Raven...
[18:59:01] ** ~Susan_Raven IP: 37.47.2.107 (public-gprs351018.centertel.pl)

[19:01:02] *** użytkownik: Alice_Radcliffe, obecny w pokoju: amr_transmutacja,
obecny w pokoju: amr_stadion, obecny w pokoju: krysztalowa_komnata, obecny w
pokoju: amr_hufflepuff, zalogowany przez: 3g,43min, brak aktywności przez: 2m,32sek,
ip: 85.221.128.171

[19:02:14] Kylie_Nickolson: Co to za dziwna gra te Stich coś tam
[19:02:41] prof_Agnieszka_Anderson: stichstock
[19:02:54] prof_Agnieszka_Anderson: Hanka chyba nie omówiła na lekcji?
[19:03:17] prof_Agnieszka_Anderson: To zaznaczcie to zdanie że jest dobre XD
[19:04:17] ** odchodzi Alice_Radcliffe
[19:04:33] prof_Agnieszka_Anderson: Kończy wam sie czas
[19:04:35] Kylie_Nickolson: Tego swiven cosia też nie było XD
[19:04:42] prof_Agnieszka_Anderson: ale jak potrzebujecie chwile dłużej to
piszcie
[19:04:45] prof_Agnieszka_Anderson: nie zaznaczaj
[19:04:47] prof_Agnieszka_Anderson: złę jest xD
[19:04:51] Kylie_Nickolson: Okej xD
[19:07:50] ** odchodzi ~Susan_Raven
[19:08:15] Użytkownik ~Susan_Raven, do którego chcesz wysłać wiadomość
prywatną, nie jest zalogowany
[19:08:28] Nathalina_Maloy: Wysłałam
[19:10:02] prof_Agnieszka_Anderson: oki!
[19:10:20] prof_Agnieszka_Anderson: Kylie to też zmierzaj do konca

