[18:00:25] prof_Agnieszka_Anderson: Witam na pierwszej lekcji Quidditcha
[18:00:26] Alastoria_Malfoy: Leee
[18:00:31] LucyOlsen: Dzień dobry!
[18:00:31] Hanna_Gonne-Luma:
[18:00:32] Taehyung_Poe: Dobry!
[18:00:34] ~Audrey_Carver: Dzień Dobry!
[18:00:35] Ruby_Winehause: dobry!
[18:00:36] NooraAmalieSaetre: Dzień dobry!
[18:00:36] Emma_Scott: Dzień dobry
[18:00:37] Alastoria_Malfoy: Dobry wieczór
[18:00:38] Eden_Waterline: Dzień dobry!
[18:00:38] Malory_Johnson: Eee dobry!
[18:00:38] Sam_Clarsson: Dobryyyy!
[18:00:38] ~Natalq: Dzień Dobry
[18:00:39] Cathy_Crowley: [Po wybiciu godziny 18, zajęła miejsce na ziemi, na boisku,
bo w sumie to czemu nie, i zaczęła uważnie słuchać nauczycielki.] Dobry wieczór.
[18:00:39] magenta02: Witam!
[18:00:40] Susan_Dreamet: Dzień dobry! :)
[18:00:40] Magnus_Muller: Dobry wieczór.
[18:00:42] Costantia_Wilkinson:
[18:00:42] Alice_Monson: Dzień dobry!
[18:00:43] Karoline_Grey: Dobry wieczór!
[18:00:44] Natalie.Blood: Dzień dobry
[18:00:47] Kalla_Malchance: Witam
[18:00:49] ~Elizabeth_Williams: Dzień dobry
[18:00:51] LucyOlsen: *do kogo mogę się dosiąść * szepcze
[18:00:56] Costantia_Wilkinson: (do mnie)
[18:00:58] magenta02: Siadaj ze mną
[18:00:59] ~Cho_Chang: Do mnie
[18:01:01] Alice_Radcliffe: Dzień dobry!!
[18:01:03] ~Elizabeth_Williams: Do mnie
[18:01:08] prof_Agnieszka_Anderson: Nazywam się Agnieszka Anderson i
będziemy mieli w tym roku razem zajęcia z Quidditcha!
[18:01:10] prof_Agnieszka_Anderson: Alice
[18:01:12] Alastoria_Malfoy: Fajnu
[18:01:16] Alice_Radcliffe:
[18:01:21] prof_Agnieszka_Anderson: Mamy w tygodniu 2 godziny zajęć:
[18:01:25]
[18:01:27] Ruby_Winehause: jaj ( nie mogłam sie doczekać tych zajęć
[18:01:29] ~Elizabeth_Williams: Jej
[18:01:29] prof_Agnieszka_Anderson: środa - praktyka, gramy
[18:01:32] NooraAmalieSaetre: Phi lizus
[18:01:32] Costantia_Wilkinson: jupi! Nie mogę sie doczekac

[18:01:37] prof_Agnieszka_Anderson: piątek - nie gramy
[18:01:38] Alastoria_Malfoy: Ja wolę teorie
[18:01:44] prof_Agnieszka_Anderson: w piątki będzie bardziej teoria
[18:01:47] Kalla_Malchance: Praktyka super
[18:01:54] ** przychodzi Raven_Cane...
[18:01:55] Hanna_Gonne-Luma: [21:32:45] Raven_Cane: przeczytałam, że to są
Kochanki Hanki
[18:02:02] Lilith_Carnivean: !hufflepuff
[18:02:03] prof_Agnieszka_Anderson: Oprócz tego od 2 tygodnia rozpocznie się
weekendowy kurs gry w Shuntbumps, po którym odbędą się szkolne mistrzostwa
[18:02:03] Costantia_Wilkinson: *patrzy z ukosa na alastorie* Teoria to nudyy
[18:02:06] prof_Agnieszka_Anderson: serdecznie zapraszam :D
[18:02:15] prof_Agnieszka_Anderson: Teoria tez będzie fajna!
[18:02:18] Hanna_Gonne-Luma: ja tez
[18:02:18] Kylie_Nickolson: Dzień dobry! (Zagapiłam się)
[18:02:29] prof_Agnieszka_Anderson: Wraz ze mną zajęcia prowadzić będzie moja
stażystka - Hanna Gonne-Luma
[18:02:35] Eden_Waterline:

[18:02:36] Hanna_Gonne-Luma:
[18:02:37] Cathy_Crowley: [Bije brawa, bo czemu nie.]
[18:02:37] ~Audrey_Carver: a ja tam lubie i teorie i praktyke xD
[18:02:39] NooraAmalieSaetre: Dzień dobry!

[18:02:39] Lilith_Carnivean: Hania
[18:02:41] Magnus_Muller:
[18:02:42] LucyOlsen: Praktyka górą, prawda? *zapytała Constantiny siedzącej obok*
[18:02:43] Karoline_Grey:
[18:02:44] Susan_Dreamet:
[18:02:45] Kalla_Malchance:
[18:02:45] ** przychodzi Victoria_Morgan...
[18:02:47] ~Cho_Chang:

[18:02:48] ~Natalq:
[18:02:49] Malory_Johnson:
[18:02:51] ~Elizabeth_Williams:

[18:02:54] Sam_Clarsson:
[18:02:55] Hanna_Gonne-Luma: ale mnie lubią

[18:02:58] Hanna_Gonne-Luma:
[18:02:58] Victoria_Morgan: !slytherin
[18:03:01] Kylie_Nickolson:
[18:03:01] Emma_Scott:
[18:03:02] Alastoria_Malfoy: Nie odzywaj się nieproszona, puchonko *patrzy obojętnie,
lecz z nutą wyższości na Constantine)
[18:03:02] Ruby_Winehause:
[18:03:04] Costantia_Wilkinson: Dokładnie haha to sie w sumie dopiero okaze bo nigdy
na miotle nie siedzialam
[18:03:05] ~Audrey_Carver:
[18:03:18] Cathy_Crowley: [Spogląda na Alastorię, unosząc brew do góry.] Uspokój się,
ś l i z g o n k o.
[18:03:19] Karoline_Grey: jak można CIe nie lubić Hania!
[18:03:20] Kylie_Nickolson: !gryffindor
[18:03:21] Kylie_Nickolson: .
[18:03:23] Costantia_Wilkinson: Hoho, juz mam wroga *mysli*
[18:03:30] Hanna_Gonne-Luma: mnie sie nie da nie lubic
[18:03:33] Larysa_Lapointe: !gryffindor
[18:03:42] Ruby_Winehause: zgadzam sie
[18:03:42] Victoria_Morgan: Mhm
[18:03:42] ~Elizabeth_Williams: Nie no fajnie
[18:03:44] prof_Agnieszka_Anderson: Praktyka jest razem dla I i II klasy a teoria w
piątki jest osobno.
[18:03:50] Cathy_Crowley: [Poklepała Constantię po ramieniu i uśmiechnęła się do niej
miło, wracając po chwili wzrokiem do prof. Anderson.]
[18:03:50] NooraAmalieSaetre: [Patrzy na Constastię, a na jej twarzy widnieje
prześmiewczy uśmiech.]
[18:03:52] Ruby_Winehause: nie da sie ciebie nie lubić
[18:03:56] prof_Agnieszka_Anderson: Wpisujemy się na
listę: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh5QdMaNGwTsO6RE1fvKZ5bde
eeXicGfCgXxJnNcDS9ywoSQ/viewform
[18:04:07] ** przychodzi Suzane_Black...
[18:04:23] Hanna_Gonne-Luma: wpisana
[18:04:24] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:04:24] Cathy_Crowley: [Wpisała się szybciutko i zaczęła rozglądać po boisku.]
[18:04:30] ** przychodzi ~Lili_Roehr...

[18:04:30] Eilanel_Dorren: *wpisała się*
[18:04:34] LucyOlsen: Ta jest!
[18:04:34] magenta02: Pani profesor mam problem, nie chce działać mi lista
[18:04:40] ~Natalq: Gotowe
[18:04:41] Ruby_Winehause: już zapisałam sie
[18:04:44] ~Lili_Roehr: Witam
[18:04:46] Natalie.Blood: *wpisała się *
[18:04:47] Suzane_Black: Przepraszam za spóźnienie
[18:04:47] ** odchodzi Kalla_Malchance
[18:04:48] ~Audrey_Carver: Gotowee
[18:04:49] prof_Agnieszka_Anderson: to napisz mi imię i nazwisko na priv
[18:04:49] Susan_Dreamet: Już
[18:04:49] April_Williams: *zgłasza sie*
[18:04:50] Lilith_Carnivean: Midge_dales
[18:04:51] NooraAmalieSaetre: [Podpisała się swoim niewyraźnym pismem, po czym
podała listę dalej.]
[18:04:55] Larysa_Lapointe: *wpisała się*
[18:04:56] ~Lili_Roehr: Jak mogę się zapisać?
[18:04:57] Alastoria_Malfoy: *wpisuje się zamaszystym ruchem ręki
[18:04:59] Alastoria_Malfoy: *
[18:05:00] Malory_Johnson: *wpisała się szybko i zwróciła wzrok w kierunku
nauczycielki*
[18:05:01] Victoria_Morgan: *wpisała się*
[18:05:03] Kylie_Nickolson: *spojrzała zdziwiona na swoją pierwszą listę obecności z
Quidditcha, ale wpisała się szybko i podała ją dalej*
[18:05:05] Eden_Waterline: *wpisuje się na listę, nie mogąc się doczekać latania na
miotle*
[18:05:07] ** przychodzi Midge_Dales...
[18:05:09] prof_Agnieszka_Anderson: Jeśli ktoś ma inne imię i nazwisko niż nick to
dopiszcie na liście też nick ;_
[18:05:14] Midge_Dales: (Ja?)
[18:05:21] Lilith_Carnivean: (lekcja dla obu klas)
[18:05:31] Cathy_Crowley: [Westchnęła, na zachowanie co niektórych, a następnie
uśmiechnęła się do swoich kochanych Puchonków, zaciskając dłonie na spodniach
znajdujących się na dolnej części jej ciała.]
[18:05:33] Sam_Clarsson: Czyli miałam napisać Samanta?
[18:05:38] ** przychodzi Przemek...

[18:05:38] Przemek:
[18:05:39] ~Cho_Chang: Lili na górze jest link
[18:05:41] prof_Agnieszka_Anderson: Nie xD
[18:05:42] Magnus_Muller: [Magnus szybko wpisał swoje personalia na listę obecności,

po czym podał listę kolejnej osobie, a sam zaczął wpatrywać się w bezchmurne niebo]
[18:05:46] ~Lili_Roehr: help
[18:05:48] prof_Agnieszka_Anderson: Jak jest znacznie różny XD
[18:05:57] April_Williams: Przepraszam a ja mam pytanie takie małe chyba że pytania
potem
[18:06:01] ** przychodzi Kalla_Malchance...
[18:06:05] prof_Agnieszka_Anderson: Jak macie pytania to zadawajcie
[18:06:08] Midge_Dales: Nadal nie rozumiem co tu robię jak nie mam rozszerzenia, ale
ja tam mogę chodzić xD
[18:06:09] prof_Agnieszka_Anderson: Nie trzeba się zgłaszać.
[18:06:14] Kalla_Malchance: Przepraszam wywaliło mnie
[18:06:15] Suzane_Black: !rav
[18:06:19] Suzane_Black: .
[18:06:20] ~Lili_Roehr: Nie mam listy
[18:06:24] prof_Agnieszka_Anderson: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dh5QdMaNGwTsO6RE1fvKZ5bdeeeXicGfCgXxJnNcDS9ywoSQ/viewform
[18:06:24] ** odchodzi Przemek
[18:06:25] prof_Agnieszka_Anderson: Tu jest lista
[18:06:26] ~Elizabeth_Williams: !rav
[18:06:26] Kalla_Malchance: Czy można prosić jeszcze raz o linka z listą?
[18:06:31] Lilith_Carnivean: Agi spytaj XD
[18:06:41] ** przychodzi ~MelanieBrown...
[18:06:44] prof_Agnieszka_Anderson: No tak jak mówię
[18:06:48] prof_Agnieszka_Anderson: u mnie na lekcjach się nie trzeba zgłaszać
[18:06:50] April_Williams: No bo ja bym chciała wiedzieć co to jest Shuntbumps i jak w
tym wziąc udział, oraz czy szkole miestrzostwa sa miedzy domami czy "druzynami"
[18:06:51] NooraAmalieSaetre: Nie mogę się już doczekać drugiej klasy, przynajmniej
będzie większe rozgarnięcie
[18:06:57] prof_Agnieszka_Anderson: nie robimy za dużego bałaganu i będzie
fajnie
[18:06:58] ~Elizabeth_Williams: Fajnie
[18:07:03] Cathy_Crowley: Mhm!
[18:07:04] prof_Agnieszka_Anderson: April, Shuntbumps to taka gra miotlarska
[18:07:07] prof_Agnieszka_Anderson: dowiesz się na kursie na czym polega :D
[18:07:09] ~MelanieBrown: !huff
[18:07:11] prof_Agnieszka_Anderson: A mistrzostwa są indywidualne
[18:07:20] ~MelanieBrown: Oki

[18:07:24] Victoria_Morgan:
[18:07:27] ~MelanieBrown: !hufflepuff
[18:07:29] April_Williams: indywiduwalne?
[18:07:31] Ruby_Winehause: o to na pewno bede grała ( może )
[18:07:31] prof_Agnieszka_Anderson: No tak

[18:07:35] prof_Agnieszka_Anderson: walczysz sama przeciwko komuś xD
[18:07:37] ** odchodzi Sam_Clarsson
[18:07:38] ~MelanieBrown: Ja chyba tez
[18:07:44] ** przychodzi Sam_Clarsson...
[18:07:45] April_Williams: uuu podoba mi się!
[18:07:46] ~Lili_Roehr: Dziękuję już się wpisałam
[18:07:47] Malory_Johnson: A to ciekawie
[18:07:52] ~Elizabeth_Williams: Nie rozumiem
[18:07:55] Alastoria_Malfoy: April, jak chcesz wiedzieć więcej to kup sb "Quiddich przez
wieki", tam jest wszystko ladnie opisane
[18:07:58] LucyOlsen: *zgłasza się* A co jeśli ktoś wejdzie na miotłe bez zgody?
[18:08:06] ~MelanieBrown: Ja już to czytałam
[18:08:18] prof_Agnieszka_Anderson: to niech nie wchodzi :/
[18:08:27] Malory_Johnson: Logiczne
[18:08:29] Midge_Dales: Profesor Anderson xD
[18:08:31] ~Lili_Roehr: !Gryffindor

[18:08:34] Kylie_Nickolson: Zjem go
[18:08:36] Alice_Radcliffe:
[18:08:38] NooraAmalieSaetre: Ewentualnie zajrzyj do internetu. [Dopowiedziała,
uśmiechając się.]
[18:08:40] LucyOlsen: Aha, ale czy w sensie są ujemne punkty?
[18:08:49] prof_Agnieszka_Anderson: Na zajęcia praktyczne najlepiej jest
przychodzić na komputerze i pobrać sobie specjalny program do gry o którym
powiem za chwilę.
[18:08:59] prof_Agnieszka_Anderson: Można też grać na telefonie na appce - bo
ona ma autozamianę
[18:09:00] April_Williams: Alastoria chcesz mi p owiedziec że jest tam opisane jak grać
w tę gre na chatcie tak? :3
[18:09:03] Suzane_Black: !ravenclaw
[18:09:10] Alastoria_Malfoy: Ja nmg pobierać programów :(
[18:09:11] prof_Agnieszka_Anderson: Jak ktoś będzie siedział na komputerze przez
applet albo na telefonie przez applet to może mieć problem.
[18:09:23] Malory_Johnson: Szkoda
[18:09:27] NooraAmalieSaetre: Jak grać na chacie będzie opisane na lekcjach
[18:09:28] LucyOlsen: :(
[18:09:33] Kylie_Nickolson: Pora na drugi rok z problemem XD
[18:09:35] LucyOlsen: Komputer jest u góry
[18:09:38] ~Elizabeth_Williams: Applet
[18:09:38] ** odchodzi ~MelanieBrown
[18:09:39] prof_Agnieszka_Anderson: Nom, będziemy się uczyć na lekcjach jak
grać
[18:09:46] Ruby_Winehause: to ja bede miała problem
[18:09:49] prof_Agnieszka_Anderson: na stronie szkoły są zasady gry jakby ktoś

chciał poczytać.
[18:09:58] Alastoria_Malfoy: NIe chce mi się :)
[18:10:00] prof_Agnieszka_Anderson: Oczywiście jak ktoś nie ma komputera i nie
może grać jak należy
[18:10:02] Kylie_Nickolson: Ale pierwszą klasę zdałam na W korzystając tylko z
telefonu

więc nie martw się Ruby

[18:10:03] Midge_Dales: Bo ja to w sumie nie wiem czy mam się na listę wpisywać
[18:10:05] prof_Agnieszka_Anderson: to i tak bedzie mógł zaliczyć przedmiot
[18:10:10] Costantia_Wilkinson: A ta znowu się wymądrza
[18:10:10] ~Lili_Roehr: Ja mam tylko telefon
[18:10:11] NooraAmalieSaetre: Kylie, pora na trzeci rok w pierwszej klasie
[18:10:15] prof_Agnieszka_Anderson: tylko nie będziecie mogli grać w meczach bo
to już nie wyjdzie :/
[18:10:21] ~Cho_Chang: .
[18:10:21] prof_Agnieszka_Anderson: można na telefonie tylko z aplikacji
[18:10:21] NooraAmalieSaetre: [Zgłasza się.]
[18:10:25] prof_Agnieszka_Anderson: jak to sie ta apka nazywa
[18:10:26] prof_Agnieszka_Anderson: ?
[18:10:28] Costantia_Wilkinson: *mysli ze alastoria powinna sie juz zamknąć*
[18:10:30] Ruby_Winehause: prosze pani, a ja jak będe miała " ten problem " to też
będe mogła zaliczyć?
[18:10:32] Kylie_Nickolson: Polfan
[18:10:33] Alice_Radcliffe: wilczek
[18:10:34] Alice_Radcliffe: ?
[18:10:35] Midge_Dales: Polfan
[18:10:36] prof_Agnieszka_Anderson: Wilczek nie
[18:10:38] Suzane_Black: Polfan
[18:10:39] NooraAmalieSaetre: IceQ 5.14 się nada czy musi być koniecznie ta druga
wersja?
[18:10:39] Hanna_Gonne-Luma: polfan
[18:10:39] prof_Agnieszka_Anderson: polfan?
[18:10:42] Alice_Radcliffe: aa dobra
[18:10:43] prof_Agnieszka_Anderson: niech bedzie że tak to jest
[18:10:44] Cathy_Crowley: mhm
[18:10:45] Alice_Radcliffe: to ja jestem dinozaurem
[18:10:46] Alastoria_Malfoy: (You got a problem :) )
[18:10:55] prof_Agnieszka_Anderson: RUby, tak, będziesz mogła.
[18:11:02] prof_Agnieszka_Anderson: to na apce polfan
[18:11:02] Ruby_Winehause: to dobrze :)
[18:11:04] prof_Agnieszka_Anderson: jest autozamiana
[18:11:05] prof_Agnieszka_Anderson: i nie ma problemu
[18:11:09] prof_Agnieszka_Anderson: A na komputer iceq 5.05
[18:11:13] Kylie_Nickolson: Na mecze będę przychodzić na polfanie jak będą, ale tak
normalnie to wygodniej mi na applecie xd

[18:11:15] Midge_Dales: Ja mam pytanie!
[18:11:17] Cathy_Crowley: (Costantia, Alastoria, weźcie może zluzujcie, nwm. Głupie te
żarty czy nieżarty._
[18:11:19] Cathy_Crowley: )*
[18:11:20] Alastoria_Malfoy: Mi Iceq nie dzieła
[18:11:20] prof_Agnieszka_Anderson: nie trzeba się zgłaszać xD
[18:11:25] ** przychodzi ~MelanieBrown...
[18:11:27] NooraAmalieSaetre: Dokładnie Cathy
[18:11:29] Midge_Dales: Bo mój status jest nieuregulowany
[18:11:32] ~Elizabeth_Williams: Jak się nazywa Polflan
[18:11:36] Midge_Dales: to mam się na tą listę wpisywać czy nie xD
[18:11:37] Alastoria_Malfoy: Polfan
[18:11:40] ~MelanieBrown: !hufflepuff
[18:11:40] Victoria_Morgan: *przewraca oczymi *
[18:11:46] prof_Agnieszka_Anderson: A jestes zapisana na Quidda? xD
[18:11:54] ~MelanieBrown: A jak się zapisać?
[18:11:54] ~Lili_Roehr: A jak mam aplikacje Polfan to jak mam wejść? Bo ja zawszę
loguję się przez strone
[18:11:56] Midge_Dales: właśnie tu jest status nieuregulowany
[18:12:00] ~Elizabeth_Williams: Chyba nie
[18:12:00] prof_Agnieszka_Anderson: I klasa nie musi
[18:12:01] Midge_Dales: bo nie wiem czy jestem xD
[18:12:04] prof_Agnieszka_Anderson: to wpisz sie w razie czego
[18:12:08] Malory_Johnson: Czy z tego przedmiotu będą logi?
[18:12:13] ~MelanieBrown: A jak się wpisać ?
[18:12:16] Alastoria_Malfoy: O własinie
[18:12:17] Midge_Dales: Bo dyktatorka miała rozmawiać z dyktatorem
[18:12:19] prof_Agnieszka_Anderson: z każdego przedmiotu sa logi w dzienniku
[18:12:20] Ruby_Winehause: jak sie nazywa nazwa na komputer?
[18:12:24] Midge_Dales: i mi nie powiedzieli w końcu XD
[18:12:32] LucyOlsen: A jaka jest ta apka na ktorej mozna grac w Quida
[18:12:39] prof_Agnieszka_Anderson: Na wszystkie pytania które zadajecie
odpowiedziałam chwilę temu.
[18:12:45] Lilith_Carnivean: iceq
[18:12:47] prof_Agnieszka_Anderson: Więc teraz nic nie piszcie a ja to wypiszę w
punktach.
[18:12:49] ** przychodzi ~kate_potter...
[18:13:13] prof_Agnieszka_Anderson: 1. Program na kompuer - Iceq 5.05, do
pobrania z mojej strony tutaj: http://agaanderson.weebly.com/dopobrania.html NIE TERAZ, PO ZAJĘCIACH.
[18:13:19] prof_Agnieszka_Anderson: 2. Na telefonie - aplikacja "Polfan"
[18:13:36] Ruby_Winehause: nie stety nie moge jej pobrać :( ale jakoś dam rade
[18:13:37] prof_Agnieszka_Anderson: 3. Jeśli ktoś nie może być na odpowiednim
programie/aplikacji to i tak może zdać, tylko nie będzie miał jak zagrać w meczach.
[18:13:39] ~kate_potter: przepraszam za spóżnienie czy jest lista

[18:13:44] ** odchodzi ~MelanieBrown
[18:13:49] prof_Agnieszka_Anderson: 4. Tutaj jest lista
obecności http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh5QdMaNGwTsO6RE1fvK
Z5bdeeeXicGfCgXxJnNcDS9ywoSQ/viewform
[18:13:54] prof_Agnieszka_Anderson: Koniec ogłoszeń parafialnych.
[18:13:59] Alastoria_Malfoy: XD
[18:13:59] LucyOlsen: Amen
[18:14:04] Ruby_Winehause: to ja mecze będe grała na telefonie :)
[18:14:05] Malory_Johnson: Amen XD
[18:14:10] Ruby_Winehause: i mam rozwiązanie
[18:14:12] NooraAmalieSaetre: Bogu dzięki
[18:14:14] LucyOlsen: Chwila chwila
[18:14:18] prof_Agnieszka_Anderson: Teraz można zadać pytania.
[18:14:36] LucyOlsen: To te mecze sa na polfan czy w tym probramie na kimoa
(przepraszam nie kapuje)
[18:14:38] Lilith_Carnivean: Nie gram meczy nie musze iceqa 5.05 tak? idealnie!
[18:14:38] ** przychodzi Seshru...
[18:14:40] ~kate_potter: !gryffindor
[18:14:42] ~kate_potter: .
[18:14:47] ** odchodzi Susan_Dreamet
[18:14:48] April_Williams: Będą jakies mecze drużynowe grane czy tylko
indywidualnie?
[18:14:52] Kylie_Nickolson: Klasa II też ma teorię ? xd bo nie pamiętam xd
[18:14:56] Sam_Clarsson: Tak
[18:14:58] Sam_Clarsson: XD
[18:14:58] prof_Agnieszka_Anderson: Tak, ma w piątki.
[18:14:59] Alastoria_Malfoy: Trzeba chodzić na mecze?
[18:15:06] ** odchodzi Suzane_Black
[18:15:06] prof_Agnieszka_Anderson: Mecze będziemy grali na lekcjach
[18:15:08] NooraAmalieSaetre: Lucy, który wybierzesz bo na apce i na chacie jest ta
sama rozmowa
[18:15:10] Sam_Clarsson: !ravenclaw
[18:15:13] prof_Agnieszka_Anderson: a oprócz tego będą rozgrywki szkolne.
[18:15:18] Sam_Clarsson: ,
[18:15:18] LucyOlsen: LucyOlsen To te mecze sa na polfan czy w tym probramie na
kompa (przepraszam nie kapuje)
[18:15:19] Seshru: Przepraszam za spóźnienie
[18:15:22] Alastoria_Malfoy: Ale te między domami
[18:15:27] ** przychodzi Suzane_Black...
[18:15:27] Lilith_Carnivean: A te na lekcji będą obowiazkowe?
[18:15:30] ** odchodzi ~Elizabeth_Williams
[18:15:36] prof_Agnieszka_Anderson: No lekcje są obowiązkowe xD
[18:15:39] Hanna_Gonne-Luma: XD
[18:15:41] Lilith_Carnivean:
[18:15:43] Eilanel_Dorren: *zgłasza się* Pani profesor, wróciłam.

[18:15:43] prof_Agnieszka_Anderson: Jak ktoś będzie się cały rok obijał
[18:15:47] prof_Agnieszka_Anderson: to nie mój problem tylko jego xD
[18:15:50] Seshru: 1 ma łaczone z 2?
[18:15:52] ** przychodzi ~Elizabeth_Williams...
[18:15:56] Alastoria_Malfoy: A te mecze między domami, to trzeba przychodzić?
[18:15:56] Ruby_Winehause: yay rozgrywki!!! ( nwm dlaczego tak lubie ten przedmiot
CICHO )
[18:15:57] prof_Agnieszka_Anderson: Lucy, możesz i na kompie i na telefonie.
[18:16:01] prof_Agnieszka_Anderson: Seshru, tylko praktyke
[18:16:02] prof_Agnieszka_Anderson: teorie osobno
[18:16:07] Seshru: Okay, dzieki
[18:16:07] prof_Agnieszka_Anderson: Alastoria, nie, nie musisz przychodzić xD
[18:16:11] Alastoria_Malfoy: Jest
[18:16:12] prof_Agnieszka_Anderson: Nie musisz być w składzie drużyny
[18:16:16] prof_Agnieszka_Anderson: możesz przyjść jako kibic!
[18:16:18] Lilith_Carnivean: Aleee czy mecze na nich będa obowiazkowe, czy jak zdam
wszystko inne a nie będę w nich uczestniczyć to czy zdam do następniej klasy
[18:16:31] prof_Agnieszka_Anderson: Będe wystawiać oceny za grę na pozycjach
[18:16:34] Ruby_Winehause: A ŻEBY BYĆ W SKŁADZIE TO CO TRZEBA ZROBIĆ?
BO TAK BARDZO CHCE
[18:16:37] prof_Agnieszka_Anderson: Jak je zdobędziesz to zdasz XD
[18:16:45] prof_Agnieszka_Anderson: No
[18:16:45] NooraAmalieSaetre: Caps lock off
[18:16:46] Lilith_Carnivean: >.>
[18:16:47] prof_Agnieszka_Anderson: grać xD
[18:16:51] Hanna_Gonne-Luma: trzeba udowodnic swoją meskość
[18:16:52] Alastoria_Malfoy: Ale ja wcale tam nie chce przychodzić, nie przepadam za
Quiddichem. Może raz wpadnę zobaczyć jak to wygląda.
[18:16:59] Ruby_Winehause: sorrki za capslooka
[18:16:59] prof_Agnieszka_Anderson: No to nie przychodź.
[18:17:02] April_Williams: *zastanawia sie cicho w myslach nad zachowaniem osób
pytających "czy mozna przychodzic" po co sie zapisały skoro to ich pierwsze pytanie?*
[18:17:06] Lilith_Carnivean: dobra czyli wychodzi na to że jak nie będę chodzi to
wyjdzie na to samo
[18:17:08] Alastoria_Malfoy: Oh yeah !
[18:17:18] Lilith_Carnivean: bedę grać z 5.14 najwyżej
[18:17:25] Suzane_Black: Wyrzuciło mnie *westchnęła*
[18:17:25] prof_Agnieszka_Anderson: Odnośnie ocen.
[18:17:26] Eilanel_Dorren: Osoby, które nie będą w składzie drużyny, za co będą mogły
dostawać oceny?
[18:17:36] Suzane_Black: !ravenclaw
[18:17:40] Eilanel_Dorren: O, idealnie. Zawsze z pytaniem jestem na czas :)
[18:17:41] prof_Agnieszka_Anderson: Żeby zdać trzeba mieć 3 oceny i 30 procent
obecności, tak mówią zasady szkolne.
[18:17:54] Cathy_Crowley: [Poprawia się na miejscu, słuchając uważnie nauczycielki i
jednej z ważniejszych kwestii - jej zdaniem.]

[18:17:54] prof_Agnieszka_Anderson: Te 3 oceny to: 1 z teorii, 1 z praktyki +
dowolna jedna
[18:18:02] prof_Agnieszka_Anderson: Średnia musi wychodzić na 2 żebym dała
Okropnego
[18:18:06] Malory_Johnson: Mhm
[18:18:09] prof_Agnieszka_Anderson: Jeśli ktoś będzie miał same oceny z teorii a
nic z praktyki - troll
[18:18:10] LucyOlsen: A dzisiaj bedzie jakis konkurs na punkty?
[18:18:14] prof_Agnieszka_Anderson: w odwrotną stronę to samo.
[18:18:20] ~kate_potter: a jak będzie wyglądać praktyka dla osób które nie mają tych
programów?
[18:18:23] Alastoria_Malfoy: A jak zarabiać punkty
[18:18:30] prof_Agnieszka_Anderson: Tak samo jak dla tych co mają
[18:18:38] prof_Agnieszka_Anderson: będziemy się dobierać do praktyk w takie
pary
[18:18:49] prof_Agnieszka_Anderson: żeby była np osoba z apletu+ osoba z
apletu
[18:18:57] prof_Agnieszka_Anderson: albo osoba z apki polfna z taką samą osobą
[18:19:00] Eilanel_Dorren: Nie było mnie przez chwilę, o jaki program chodzi?
[18:19:01] Alastoria_Malfoy: Kate, kopiuj wklej najlepiej
[18:19:02] Ruby_Winehause: bym wysłała lenny'ego ale jestem na kompie
[18:19:03] Hanna_Gonne-Luma: ja moge na osobnym boisku robic z tymi bez programu
:v
[18:19:13] Kylie_Nickolson: *spojrzała na Mal spojrzeniem mówiącym, że nie ma
wyboru i będzie z nią w parze*
[18:19:13] prof_Agnieszka_Anderson: (taki jest plan XD)

[18:19:19] Hanna_Gonne-Luma:
[18:19:32] prof_Agnieszka_Anderson: Oceny z tej części są za gre na pozycjach
[18:19:32] Midge_Dales: Moją ulubioną pozycją w Quidditchu jest pętla
[18:19:41] prof_Agnieszka_Anderson: PRzy omawianiu danej pozycji bede mówić
jak wygląda zaliczenie
[18:19:44] Hanna_Gonne-Luma: obrona znaczy?
[18:19:44] Eilanel_Dorren: *patrzy na Alastorię* A Ty kogo sobie bierzesz do pary na
praktykę?
[18:19:46] Hanna_Gonne-Luma: xDDDDDD
[18:19:49] prof_Agnieszka_Anderson: oprócz tego można zgarnąć ocenę za
rozgrywki
[18:19:54] Malory_Johnson: *Zauważając spojrzenie siostry, już wiedziała o co chodzi.
Przewróciła oczami*
[18:19:55] Alastoria_Malfoy: A chcesz ze mną , Elia?
[18:19:56] prof_Agnieszka_Anderson: i wystawiam ocenę z aktywność całoroczną.

[18:19:56] Eden_Waterline: Eilanel, może zobacz sobie w logu, bo nie sądzę, żeby pani
chciała wszystko tłumaczyć od nowa
[18:19:56] LucyOlsen: Prze pani zniknal ten link do aplikavji
[18:20:01] Midge_Dales: Nie, ja się nadaję tylko na bycie pętlą!
[18:20:01] prof_Agnieszka_Anderson: Czy jeszcze jakieś pytania?
[18:20:07] Eilanel_Dorren: A chcę, Alastorio.
[18:20:18] Midge_Dales: Jestem gruba i mam małą dziurę
[18:20:20] Midge_Dales: w sensie z rąk
[18:20:23] Midge_Dales: jak splotę
[18:20:23] Eilanel_Dorren: Eden, nie ogarniam jak przewinąć log wyżej, więc jeśli
będzie log zapisany to zobaczę później.
[18:20:26] LucyOlsen: Przepraszam ale zniknal link do aplikacji
[18:20:26] Cathy_Crowley: Brak! [Pokręciła głową na 'nie
[18:20:27] Alastoria_Malfoy: No to git, i mów na mnie As, Błagam
[18:20:28] ~Lili_Roehr: To jak chcę na apce wejść to mam wpisać amr_stadion?
[18:20:29] Cathy_Crowley: '.]*
[18:20:38] prof_Agnieszka_Anderson: Brak, świetnie!
[18:20:43] Eilanel_Dorren: Ok, As *śmieje się*
[18:20:47] prof_Agnieszka_Anderson: To może sobie teraz rozdamy trochę
punktów!
[18:20:51] Seshru: Umknęly mi mecze
[18:20:52] LucyOlsen: Ale chwila bo zniknal link do aplikacji :(
[18:20:53] Alastoria_Malfoy: Jea
[18:20:54] Magnus_Muller:
[18:20:56] NooraAmalieSaetre: Tak!
[18:20:57] Seshru: Sa zaplanowane?
[18:20:59] prof_Agnieszka_Anderson: Nie dawałam linku do aplikacji
[18:21:01] Ruby_Winehause: ou yea
[18:21:01] ~Natalq: Tak
[18:21:02] prof_Agnieszka_Anderson: więc ci nic nie zniknęło xD
[18:21:03] Suzane_Black: Tak
[18:21:03] prof_Agnieszka_Anderson: Nie są
[18:21:08] LucyOlsen: Nie? To co to było XD
[18:21:10] Malory_Johnson: Uuu, punkciki
[18:21:12] Cathy_Crowley: [Czeka na punkty.]
[18:21:14] Eden_Waterline: Taak
[18:21:15] prof_Agnieszka_Anderson: w sensie
[18:21:17] prof_Agnieszka_Anderson: są w planach
[18:21:18] Kylie_Nickolson: Punkciki ? Always
[18:21:19] prof_Agnieszka_Anderson: ale nie ma rozpisanych dat
[18:21:20] Costantia_Wilkinson: no do pobrania
[18:21:22] prof_Agnieszka_Anderson: zobaczymy co ty wyjdzie
[18:21:23] Midge_Dales: punkty?
[18:21:27] Seshru: Dzięki
[18:21:29] Midge_Dales: a, mecze xD

[18:21:31] prof_Agnieszka_Anderson: Litości.
[18:21:33] Seshru: Oby cos wyszlo ;)
[18:21:33] prof_Agnieszka_Anderson: OKEJ
[18:21:36] prof_Agnieszka_Anderson: bez zgłaszania
[18:21:40] prof_Agnieszka_Anderson: Piszemy odpowiedź.
[18:21:49] prof_Agnieszka_Anderson: Jakie są piłki w Quidditchu?
[18:21:55] Midge_Dales: Znicz złoty, kafel, tłuczki
[18:21:55] April_Williams: tłuczki znicz kafel
[18:21:56] ~kate_potter: kafel
[18:21:58] ~Lili_Roehr: Tłuczek
[18:21:59] Alice_Radcliffe: złoty znicz, kafel, tłuczki
[18:22:00] Alastoria_Malfoy: kafele, tłuczki i zn icz
[18:22:00] ~Lili_Roehr: Kafel
[18:22:01] ~Cho_Chang: Kafel znicz tłuczek
[18:22:01] NooraAmalieSaetre: tłuczek, złoty znicz, kafel
[18:22:01] Lian_Kengsley: ZŁoty znicz, kafel, tłuczek
[18:22:02] Magnus_Muller: kufel, tłuczek, złoty znicz
[18:22:03] Cathy_Crowley: Tłuczkki, Złoty Znicz, Kafel
[18:22:03] ~Natalq: Znicz Tłuczki i kafel
[18:22:03] Taehyung_Poe: Katel, tłuczki, złoty znicz
[18:22:04] Eilanel_Dorren: Znicz, kafel i tłuczek
[18:22:05] Eden_Waterline: Znicz, tłuczki, kafel
[18:22:05] ~Lili_Roehr: Słoty znicz
[18:22:05] ~kate_potter: tłuczek znicz
[18:22:07] Suzane_Black: Kafel, tłuczek, złoty znicz
[18:22:08] Sam_Clarsson: Tłuczek x2, złoty znicz, kafel
[18:22:08] Larysa_Lapointe: Kafel,tłuczek złoty znicz
[18:22:08] Seshru: Tłuczki, kafel, złoty znicz
[18:22:09] ~Elizabeth_Williams: Znicz złoty, kafel, tłuczki
[18:22:09] Taehyung_Poe: *kafel
[18:22:10] Emma_Scott: Znicz tłuczek kafel
[18:22:11] Magnus_Muller: kafel^^
[18:22:12] Ruby_Winehause: tłuczki, złoty znicz, kafel
[18:22:12] Malory_Johnson: Tłuczwk, kafel
[18:22:12] Eilanel_Dorren: tłuczki*
[18:22:14] Alice_Monson: złoty znicz, kafel, tłuczki
[18:22:17] Malory_Johnson: tłuczek*
[18:22:21] Natalie.Blood: Tłuczek, znicz,kafel
[18:22:21] ~Audrey_Carver: znicz, tłuczki, kafel
[18:22:22] Karoline_Grey: Kafel, złoty znicz, tłuczki
[18:22:22] Suzane_Black: Tłuczki*
[18:22:22] Kylie_Nickolson: Tłuczki, złoty znicz, kafel
[18:22:23] Kalla_Malchance: Tłuczeki, kafel, złoty znicz
[18:22:26] LucyOlsen: Złoty znicz kafel
[18:22:27] Hanna_Gonne-Luma: podswietlilo mi kazde slowo znicz

[18:22:28] ~Natalq: złoty znicz tłuczek i kafel
[18:22:28] LucyOlsen: Tłyczek
[18:22:28] Hanna_Gonne-Luma: xDD
[18:22:29] ~Lili_Roehr: Złoty znicz*
[18:22:31] LucyOlsen: Tłuczek
[18:22:44] Seshru: Hanna, skad ja to znam xDD
[18:22:44] magenta02: Tłuczki, złoty znicz i kafel
[18:22:45] Victoria_Morgan: Tłuczek, złoty znicz
[18:22:46] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:22:48] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:22:48] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:22:49] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:22:51] Seshru: Tylko u mnie "strzela"
[18:23:03] prof_Agnieszka_Anderson: kafel, tłuczek i złoty znicz!
[18:23:11] prof_Agnieszka_Anderson: Punkty wam rozdam z loga.
[18:23:14] prof_Agnieszka_Anderson: A jakie są pozycje?
[18:23:21] Midge_Dales: Szukający, ścigający, pałkarz, obrońca
[18:23:26] Eilanel_Dorren: Pałkarz, obrońca, szukający i ścigający
[18:23:27] NooraAmalieSaetre: ścigający, szukający, pałkarz, obrońca
[18:23:27] April_Williams: obronca szukająci scigający pałkarz
[18:23:28] Taehyung_Poe: Ścigający, Pałkarz, Obrońca, Szukający
[18:23:32] Kylie_Nickolson: Szukający, ścigający, obrońca i pałkarz
[18:23:32] Ruby_Winehause: szukający,ścigający, pałkarz obrońca
[18:23:33] Magnus_Muller: ścigający, pałkarz, obrońca i szukający
[18:23:33] Eden_Waterline: Szukający, pałkarz, obrońca, ścigający
[18:23:34] ~Audrey_Carver: ściagjący, szukający, pałkarz, obrońca
[18:23:34] Alastoria_Malfoy: Szukający,pałkarz, ścigający i obrońca
[18:23:35] Lian_Kengsley: obrońca, pałkarz, szukający
[18:23:36] Malory_Johnson: Szukający, obrońca, pałkarz, ścigający
[18:23:37] ~Lili_Roehr: Obrońca, szukający, pałkarz
[18:23:38] Cathy_Crowley: Szukający, ścigający, pałkarz, obrońca.
[18:23:39] Larysa_Lapointe: obrońca,ścigający,pałkarz,szukający
[18:23:40] ~Natalq: Szukający obrańca ścigający pałkarz
[18:23:40] Sam_Clarsson: Szukający, ściągający x2, pałkarz x2, obrońca
[18:23:40] Costantia_Wilkinson: pałkarz, obrońca, ścigający, rozgrywający
[18:23:42] ~Cho_Chang: Szukający ścigający obrońca pałkarze
[18:23:44] Kalla_Malchance: szukający, obrońca, pałkarz, ścigający
[18:23:44] Emma_Scott: Obrońca szukający pałkarz ścigający
[18:23:50] Alice_Radcliffe: szukający, pałkarze, ścigający, obrońca
[18:23:50] ~Audrey_Carver: ścigający*
[18:23:50] Alice_Monson: szukający, obrońca, pałkarz, ścigający
[18:23:51] Lilith_Carnivean: Pałkarz, obrońca, szukający i ścigający
[18:23:51] Suzane_Black: Ścigający, szukający, obrońca, palkarz
[18:23:52] Victoria_Morgan: Szukający, obrońca, pałkarz
[18:23:52] LucyOlsen: Szukajacy ścigający obrońca pałkarz
[18:23:53] Karoline_Grey: Szukający, Pałkarz, Ścigający, Obrońca

[18:23:54] Natalie.Blood: Szukający, ściagajacy, piłkarz, obrońca
[18:23:55] ~Lili_Roehr: Ścigający
[18:24:01] Victoria_Morgan: Ścigający
[18:24:03] Natalie.Blood: *pałkarz
[18:24:07] ~kate_potter: szukający pałkarz ścigający obrończ
[18:24:11] ~Elizabeth_Williams: Szukający, pałkaż ścigający obrońca
[18:24:23] Seshru: Scigający, pałkarze, szukający, obrońca
[18:24:26] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:24:26] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:24:27] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:24:27] Hanna_Gonne-Luma: !dom
[18:24:28] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:24:28] Smerfus_Gryfek: Wybierz swój
dom: !gryffindor !hufflepuff !ravenclaw !slytherin
[18:24:29] LucyOlsen: A no i kapitan
[18:24:36] Midge_Dales: !slytherin
[18:24:37] prof_Agnieszka_Anderson: ścigający, pałkarze, szukajcy i obrońca
[18:24:40] prof_Agnieszka_Anderson: Kapitan to funkcja
[18:24:44] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:24:48] LucyOlsen: Ahhh no tak
[18:24:49] prof_Agnieszka_Anderson: Znacie jakiś szukających z HP?
[18:24:53] Midge_Dales: Harry Potter
[18:24:59] Hanna_Gonne-Luma: xD
[18:24:59] Alice_Radcliffe: Harry Potter, James Potter
[18:24:59] Natalie.Blood: Harry Potter
[18:24:59] LucyOlsen: Harry Potter XD
[18:25:00] ~Lili_Roehr: Harry Potter
[18:25:00] ~Natalq: Harry Potter
[18:25:01] Emma_Scott: Harry Potter
[18:25:04] ~Elizabeth_Williams: Draco Malfoy
[18:25:05] April_Williams: Harry Potter - Ginny Wesley
[18:25:06] Costantia_Wilkinson: Draco Malfoy
[18:25:08] Kalla_Malchance: Harry potter, draco malfoy, james potter
[18:25:09] Malory_Johnson: Harry Potter, Draco Malfoy
[18:25:09] Eilanel_Dorren: Harry Potter, James Potter(?)
[18:25:09] ~Lili_Roehr: Drako Malfoy
[18:25:10] Eden_Waterline: Harry Potter, Draco Malfoy
[18:25:10] NooraAmalieSaetre: Harry, James Potter, Draco Malfoy
[18:25:11] Alastoria_Malfoy: Mój tate, Cedrick, Haryy, Ginny
[18:25:14] April_Williams: Cedric Diggory
[18:25:15] Larysa_Lapointe: Harry Potter Droco Malfoy
[18:25:16] ~Natalq: Draco Malfoy
[18:25:18] ~Natalq: Ginny
[18:25:20] April_Williams: James Potter
[18:25:20] ~Audrey_Carver: harry Potter, Draco Malfoy, James Potter, Minerwa
McGonagall i Cho Chang xD

[18:25:20] Lian_Kengsley: Harry POtter
[18:25:20] Lilith_Carnivean: Harry potter, james potter, draco malfoy, ginny weasley,
cho chang
[18:25:21] Malory_Johnson: James Potter
[18:25:21] Taehyung_Poe: Draco Malfoy, Harry Potter, Cedric Diggory
[18:25:21] Ruby_Winehause: harry potter, hames potter, draco malfoy, ginny weasley
[18:25:22] LucyOlsen: Draco malfoy
[18:25:23] Alastoria_Malfoy: I Cho Cjang
[18:25:24] ~Cho_Chang: Harry Potter James Potter Wood Ginny Draco
[18:25:25] Sam_Clarsson: Harry Potter, Ginny Weasley, Draco Malfoy, James Potter,
Cho Chang, Cedric Diggory
[18:25:26] ~Lili_Roehr: James Potter
[18:25:26] Alice_Radcliffe: Ginny Weasley, Draco Malfoy
[18:25:26] Suzane_Black: Draco Malfoy, Harry Potter, Cedric Diggory, Cho
Chang, Ginny Weasley
[18:25:27] ~Natalq: James Potter
[18:25:28] Kylie_Nickolson: Harry Potter, Draco Malfoy, Cho Chang, James Potter,
Ginny Weasley, Cedrik Digorry
[18:25:28] Eilanel_Dorren: Draco Malfoy również
[18:25:33] Alice_Radcliffe: Cho Chang
[18:25:37] Natalie.Blood: James Potter
[18:25:37] Alice_Radcliffe: Cedrik Digory
[18:25:38] Alastoria_Malfoy: Mój tate jest wszędzie
[18:25:38] Cathy_Crowley: Draco Malfoy, Harry Potter, Cho Chang, Cedrik Diggory
[18:25:38] ~Cho_Chang: Cho xd
[18:25:41] LucyOlsen: Cho Chang, Ginny Weasley
[18:25:42] Magnus_Muller: Ginny Weasley, Harry Potter, Draco Malfoy, JamesPotter,
Cho Chang i Cedric Diggory
[18:25:42] Hanna_Gonne-Luma: Wiktor Krum :v
[18:25:43] NooraAmalieSaetre: Cho Chang i Cedrik Diggory
[18:25:47] Cathy_Crowley: James Potter
[18:25:51] Victoria_Morgan: Harry Potter, Draco Malfoy, Ginny Wesley, James Potter
[18:25:52] Eilanel_Dorren: I kojarzy mi się, że była wzmianka kiedyś (nie dam sobie
ręki uciąć), ze Severus też grał..
[18:25:53] NooraAmalieSaetre: o i Victor Krum chyba
[18:25:54] Hanna_Gonne-Luma: on szukal?
[18:25:57] LucyOlsen: No sporo było
[18:25:57] Hanna_Gonne-Luma: bo nie pamietam
[18:25:59] Hanna_Gonne-Luma: xDDD
[18:26:00] ~Cho_Chang: Cedrik
[18:26:02] ~Lili_Roehr: Cedrik Diggory
[18:26:02] Ruby_Winehause: + cho chang, cedrik diggory
[18:26:06] Midge_Dales: nie wiem, ale był przystojny
[18:26:06] Malory_Johnson: Cedrick Diggory, Cho Chang, Ginny Weasley
[18:26:07] Victoria_Morgan: Chyba Victor Krum
[18:26:11] Suzane_Black: Wiktor Krum, James Potter

[18:26:12] Alice_Monson: Harry Potter, Draco Malfoy, James Potter, Cedrik Diggory
[18:26:14] ~kate_potter: harry potter
[18:26:22] ~kate_potter: wiktor krum
[18:26:25] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:26:26] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:26:26] Cathy_Crowley: Wiktor Krum
[18:26:27] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:26:27] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:26:29] ~kate_potter: draco malfoy
[18:26:32] prof_Agnieszka_Anderson: oczywiście że Wiktor Krum szukał :/
[18:26:39] Hanna_Gonne-Luma: wiedzialam
[18:26:40] Alastoria_Malfoy: Czemu każdy yu mówi o moim ojcu? To troche straszne
[18:26:42] ~Audrey_Carver: Victor Krum na 100%, przecież to on złapał znicz na
mistrzostwach świata w Czarze Ognia xD
[18:26:46] Alastoria_Malfoy: tu*
[18:26:49] Lilith_Carnivean: A Minerwa nie była przypadkiem też ? Tylko nie pamiętam
na jakiej pozycji
[18:26:49] prof_Agnieszka_Anderson: o właśnie!
[18:26:51] NooraAmalieSaetre: Alastoria skończ
[18:26:53] prof_Agnieszka_Anderson: a znacie obrońców?
[18:26:59] ~Audrey_Carver: Oliver Wood
[18:27:01] April_Williams: Wood <3
[18:27:04] Seshru: Ja
[18:27:04] Midge_Dales: Oliver Wood
[18:27:05] ~Natalq: Oliver Wood
[18:27:06] Magnus_Muller: Ronald Weasley
[18:27:06] Taehyung_Poe: Oliver Wood
[18:27:07] NooraAmalieSaetre: oooo Ron
[18:27:08] Eilanel_Dorren: Ron Weasley był obrońcą?
[18:27:09] April_Williams: Ron Weasley
[18:27:09] ~Natalq: Ron
[18:27:11] LucyOlsen: Ron
[18:27:12] Cathy_Crowley: Oliver Wood, Ronald Weasley
[18:27:12] ~Elizabeth_Williams: Wood
[18:27:13] Taehyung_Poe: Ron Weasley
[18:27:13] Eilanel_Dorren: Oliver Wood
[18:27:14] Ruby_Winehause: oliwer wood, ron weasley
[18:27:14] Natalie.Blood: Oliver Wood
[18:27:15] Sam_Clarsson: Em, Oliver Wood, Ronald Weasley
[18:27:16] Costantia_Wilkinson: Ron Weasley swego czasu
[18:27:17] Seshru: Oliver Wood
[18:27:17] Eilanel_Dorren: Ha! :D
[18:27:19] Magnus_Muller: i Oliver Wood

[18:27:19] Victoria_Morgan: Ron Wesley, Oliver Wood
[18:27:20] Alice_Radcliffe: Oliver Wood, Ron Weasley
[18:27:20] Suzane_Black: Oliver Wood, Ron Weasley
[18:27:20] Larysa_Lapointe: Oliver Wood,Ronald Weasley
[18:27:22] Eden_Waterline: Oliver Wood, Ron Weasley
[18:27:22] Kalla_Malchance: Wood, ron Weasley
[18:27:23] Karoline_Grey: Oliver Wood
[18:27:23] Alastoria_Malfoy: Oliver wood, i chyba też Ron Weasley
[18:27:23] prof_Agnieszka_Anderson: oczywiście że był
[18:27:24] NooraAmalieSaetre: Ron, Oliver Wood
[18:27:26] LucyOlsen: Miles
[18:27:27] Lilith_Carnivean: Oliwer Wood, Ron Weasley, ten idiota ze skythu z krzywym
zgryzem
[18:27:28] Malory_Johnson: Oliver Wood, Ron Weasley
[18:27:29] ~Elizabeth_Williams: Olivier Wood
[18:27:29] ~kate_potter: oliver wood ron weasley
[18:27:34] Lilith_Carnivean: slythu*
[18:27:36] Emma_Scott: Olivier wood
[18:27:36] ~Cho_Chang: Oliver Wood, Ron Weasley
[18:27:37] Eilanel_Dorren: Tak, a McLaggen chciał być, ale Mionka go zmiotła :D
[18:27:40] Alastoria_Malfoy: I Flint chyba
[18:27:42] LucyOlsen: Cormac
[18:27:48] ~Lili_Roehr: Oliver Wood Rom Weaslay
[18:27:49] Cathy_Crowley: Marcus Flint
[18:27:54] Alice_Monson: Oliver Wood, Ron Weasley
[18:27:54] Cathy_Crowley: Cormac McLaggen
[18:27:59] Lilith_Carnivean: o Flint właśnie!
[18:28:01] Lilith_Carnivean: XD
[18:28:01] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:28:02] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:28:03] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:28:04] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:28:06] ~Cho_Chang: Flint
[18:28:06] ~Lili_Roehr: Marcus Flinyt
[18:28:08] Eilanel_Dorren: As.. Myślę, że każdy się po cichu podkochuje w Draco,
hiihii
[18:28:08] April_Williams: McLaggen nie był chyba nie?
[18:28:10] prof_Agnieszka_Anderson: Był chwilę na zastępsto xD
[18:28:15] April_Williams: Flint to pałkarz
[18:28:17] Alastoria_Malfoy: CIii
[18:28:22] ** przychodzi Przemek...

[18:28:23] Przemek:
[18:28:29] Alastoria_Malfoy: Eila, to nie smaczne
[18:28:31] prof_Agnieszka_Anderson: FLint był
[18:28:34] prof_Agnieszka_Anderson: ścigającym
[18:28:34] prof_Agnieszka_Anderson: XD
[18:28:39] Alastoria_Malfoy: Ciiii
[18:28:41] Ruby_Winehause: nie każdy, ja w potterze ;-; hehe
[18:28:41] Lilith_Carnivean: to może nie, aleee i tak był brzydki ich obrońca!
[18:28:41] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:28:45] Kylie_Nickolson: Nie napisałam, bo się zagapiłam na inny chat XD
[18:28:51] April_Williams: a no tak!
[18:28:52] prof_Agnieszka_Anderson: A na jakiej pozycji wy chcielibyście
najbardziej zagrać i dlaczego?
[18:29:01] LucyOlsen: Szukający!
[18:29:04] April_Williams: ścigający bo lubie odliczac i najlepiej mi to wychodzi <3
[18:29:12] Alice_Radcliffe: ścigający chyba najbardziej

[18:29:18] Magnus_Muller: najbardziej mi odpowiada ławka rezerwowych
[18:29:18] Suzane_Black: Ścigający lub obrońca
[18:29:19] Malory_Johnson: Szukający- bo lubię szukać XD
[18:29:21] NooraAmalieSaetre: Ścigający
[18:29:22] ~Audrey_Carver: Obrońca, zawsze stoje na bramce na wf ;-;
[18:29:23] Taehyung_Poe: Szukający, bo już grałem; no chyba, że ścigający
[18:29:23] Hanna_Gonne-Luma: jak lubisz odliczac to chyba liczydelko na meczu

[18:29:24] Lilith_Carnivean: pałkarz. bo nie trzeba dużo robić i zazwyczaj i tak tej
pozycji nie ma
[18:29:24] Alice_Monson: ścigający
[18:29:26] ~kate_potter: jako szukający ponieważ grał na niej harry potter
[18:29:26] ~Elizabeth_Williams: Obrońca
[18:29:27] Eilanel_Dorren: Chciałabym zagrać jako szukający! Mam dobry wzrok i
szybko ogarniam sytuacje. Myślę, że jestem wstanie zlapać znicz, ale..
[18:29:27] ~Cho_Chang: Szukający/Ścigający
[18:29:27] Alastoria_Malfoy: Żadna najlepiej, wole ważyć eliksiry
[18:29:27] Midge_Dales: Ścigający! Mniej odpowiedzialne niż szukający
[18:29:29] ~Natalq: Szukający, ponieważ lubię coś ganieć i czegoś szukać

[18:29:30] Larysa_Lapointe: najbardziej jako obrońca
[18:29:31] Alice_Radcliffe: albo obrońca też
[18:29:31] Kalla_Malchance: Szukający, ponieważ uwilbiam olbrzymie prędkości, a
takich można doświadczyć w pogoni xa zniczem
[18:29:34] Costantia_Wilkinson: ja chce byc obronca, jako dziecko gdy gralam w
mugolską pilke nozmna zawsze bylam bramkarzem i wydaje mi sie ze to podobna
funkcja i moge sie nadac
[18:29:35] prof_Agnieszka_Anderson: liczydło to dobra pozycja
[18:29:35] magenta02: Szukający, ponieważ umiem dużo dostrzec
[18:29:38] Ruby_Winehause: ścigającym - bo jest dużo skupienia można bardzo szybko
latać nie stać w miejscu i mam jeden konkretny cel, głównie ode mnie zależy czy
wygramy
[18:29:41] Emma_Scott: Szukający ponieważ znicz Dale 100pkt
[18:29:49] Eilanel_Dorren: Pałkarz to też dobra pozycja, bo mam silne rączki i
szybką reakcje, jak już wyżej wspomniałam
[18:29:50] ** przychodzi ~Nina_Lestrange...
[18:29:54] prof_Agnieszka_Anderson: znicz daje 150! xD
[18:29:57] Eden_Waterline: Ja jakbym grała to może byłabym obrońcą, bo to takie fajne
xD. Można uratować zespół w ostatniej chwili!
[18:30:00] prof_Agnieszka_Anderson: a gol dyszkę
[18:30:01] Cathy_Crowley: Hm, osobiście bardzo lubię pałkarza, bo ciągle na nim gram,
aczkolwiek ostatnio grałam na ścigającym i również mi się spodobało. Myślę, że ta
adrenalina, to napięcie powoduje, ze tyle osób chce być ścigającym.
[18:30:04] Malory_Johnson: To nawet lepiej
[18:30:06] Victoria_Morgan: Szukający, bo lubię skupiać się na powierzonym mi
zadaniu, także lubię rywalizację i kto pierwszy ten lepszy
[18:30:09] Emma_Scott: Aaaaa xd
[18:30:11] Victoria_Morgan:
[18:30:14] LucyOlsen: W tym daje też wygraną (zazwyczaj)
[18:30:22] Alastoria_Malfoy: Ale jak już to oczywiste , że pałkarz, bo można waić kijem
w piki
[18:30:23] Magnus_Muller: a jak już to chyba tylko szukający, bo chyba jak już to tylko
w tym mógłbym być dobry.
[18:30:36] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:30:37] ** odchodzi ~Nina_Lestrange
[18:30:40] Seshru: Obrona. Nie wiesz co to stres, póki nie grasz na obronie.
[18:30:44] NooraAmalieSaetre: A tak szczerze to wcale bym nie grała, nie lubię gier
zespołowych
[18:30:45] April_Williams: 150 pkt za znicz nie pomoze jak scigacze dobre!
[18:30:47] Eilanel_Dorren: *dźga As w łokieć* wejdź do dormitoirium *szepcze*
[18:30:52] prof_Agnieszka_Anderson: Oj to prawda.
[18:30:56] Karoline_Grey: Oj tak Ses!
[18:31:05] prof_Agnieszka_Anderson: Jak ktoś się nie wpisał na listę to jest
tutaj http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh5QdMaNGwTsO6RE1fvKZ5bde
eeXicGfCgXxJnNcDS9ywoSQ/viewform
[18:31:07] LucyOlsen: True

[18:31:10] prof_Agnieszka_Anderson: Tak jak mówilam, punkty dam z loga
[18:31:16] Midge_Dales: Nie wiesz co to stres póki nie bronisz rzutów Agi :(
[18:31:19] prof_Agnieszka_Anderson: I zapraszam w piątek na teorię :D

