1. WPROWADZENIE – STR. 3
2. CZAT JAKO NAJWAŻNIEJSZA FORMA
WSPÓŁŻYCIA MAGICZNEGO – STR. 3
3. „JAK MOGĘ ZDOBYĆ GALEONY?” – STR. 6
4. LEKCJE, OCENY, DZIENNIKI,
NAUCZYCIELE – STR. 7
5. PUNKTY, ZACHOWANIE I SZLABANY –
STR. 10
6. QUIDDITCH I POJEDYNKI – STR. 11

Na stronie Wirtualnego Hogwartu znajduje się mnóstwo odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania i wiele wskazówek dotyczących każdego z działów zainteresowań
młodych adeptów magii. Pomimo tego w głowach nowych osób często pojawia się odczucie,
które najlepiej opisuje „Nie ogarniam”.
Wirtualny Hogwart jest częścią Świata Magii, czyli społeczności, którą w jakimś
stopniu łączy zamiłowanie do twórczości J. K. Rowling. Często pada pytanie „Jak się w to
gra?”, odpowiedzi na nie zna naprawdę nikt. Najlepszą odpowiedzą jest jednak „W to się
nie gra, tutaj się jest”. Tak samo i my mamy nadzieję, że będziesz tu razem z nami!
Jeżeli w Twojej głowie pojawiły się właśnie bardziej szczegółowe pytania dotyczące
Wirtualnego Hogwartu (w skrócie – „WH”), to bardzo dobrze. W kolejnych rozdziałach
postaramy się omówić wszystkie kwestie, które na samym początku wymagają
wyjaśnienia.

Wirtualny Hogwart, a nawet i cały Świat Magii (nazywany najczęściej „ŚM”),
funkcjonuje głównie za pomocą pokojów czatowych. To tam toczy się całe szkolne życie,
od lekcji po zabawy. Cały proces tego jak założyć nick oraz wejść na czat znajduje się pod
tym linkiem:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/25
Co ważne, Twoje imię i nazwisko nie musi, a wręcz raczej nie powinno być identyczne
z tym prawdziwy. Z drugiej strony, niechętnie są też widziani setni Hermiona_Granger lub
Draco_Malfoy. Nasza rada? Bądź kreatywny! Wyobraźnia to jeden z najcenniejszych
atrybutów uczniów Wirtualnego Hogwartu, a ciekawy i nietuzinkowy pseudonim to
świetny sposób na jej pokazanie.
Wszystkie zajęcia oraz zabawy odbywają się na czacie w określonych pokojach, które
możecie odnaleźć na stronie WH. Poniżej po lewej stronie podamy nazwę danego pokoju a

po prawej joiny, czyli frazę, którą należy wpisać w okno programu czatowego. Ich lista
prezentuje się następująco:










Sala lekcyjna – klasa I - /join wh_sala_1
(Odbywają się tu niektóre lekcje w klasie I)

Sala lekcyjna – klasa II - /join wh_sala_2
(Odbywają się tu niektóre lekcje w klasie II)

Sala lekcyjna – klasa III - /join wh_sala_3
(Odbywają się tu niektóre lekcje w klasie III)

Wielka Sala - /join wh_wielka _sala
(Odbywają się tu spotkania Klubu Pojedynków oraz ważne
eventy szkolne)

Lochy - /join wh_lochy
(Odbywają się tutaj niektóre lekcje, np. Eliksiry, Czarna
Magia i WoMMiR)

Błonia - /join wh_blonia
(Odbywają się tu lekcje OnMS)

Cieplarnia - /join wh_cieplarnia
(Odbywają się tu lekcje Zielarstwa)

Wieża
Astronomiczna
/join
wh_wieza_astronomiczna
(Odbywają się tu lekcje Astronomii)

Wieża Północna - /join wh_wieza_polnocna
(Odbywają się tu lekcje Starożytnych Run oraz
Wróżbiarstwa)

Stadion Quidditcha - /join wh_stadion
(Odbywają się tu mecze Quidditcha)

Sala treningowa - /join wh_treningi
(Odbywają się tu treningi Quidditcha)

Biblioteka - /join wh_biblioteka
(Odbywają się tu niektóre lekcje, np. Językoznawstwo,
WoHP)
Dormitorium Gryffindoru -/join wh_gryffindor
(tylko dla uczniów Gryffindoru)
Dormitorium Hufflepuffu - /join wh_hufflepuff
(tylko dla uczniów Hufflepuffu)
Dormitorium Ravenclawu - /join wh_ravenclaw
(tylko dla uczniów Ravenclawu)
Dormitorium Slytherinu - /join wh_slytherin
(tylko dla uczniów Slytherinu)
Pokój nauczycielski - /join wh_nauczyciele
(tylko dla nauczycieli)
Pokój redakcji Kleksa - /join wh_kleks
(tylko dla członków redakcji „Kleksa”)
Pokój Specjalistów - /join wh_specjalisci
(tylko dla Specjalistów)

Istnieją też pokoje tożsame dla Rowlingowskiego Hogsmeade, które są przydatne do
weekendowych wypadów, o których wspomnimy w rozdziale trzecim. Są to:
 Rynek Główny -/join wh_hogsmeade
 Pub Pod Trzeba Miotłami - /join wh_trzy_miotly
 Gospoda Pod Świńskim Łbem - /join wh_swinski_leb
 Miodowe Królestwo - /join wh_miodowe_krolestwo
 Herbaciarnia Pani Puddifoot - /join wh_herbaciarnia
 Wrzeszcząca Chata - /join wh_wrzeszczaca_chata
 Stacja Kolejowa - /join wh_stacja_kolejowa
Raczej nie trzeba tłumaczyć pochodzenia tych nazw. Nie są to
sale, których używa się codziennie i próżno szukać tam
związanych

z

Wirtualnym

Hogwartem

ludzi

poza

wyznaczonymi datami wypadów w te miejsca.
Jednak najważniejszym pokojem w Wirtualnym Hogwarcie
jest:
Pub Czarownica - /join pub_czarownica
Jest to miejsce, w którym Uczniowie oraz Nauczyciele spotykają się przed, po i
czasem w trakcje lekcji. To tu nawiązuje się najwięcej znajomości i mają miejsce
najważniejsze wydarzenia. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę w WH, to miejsce jest
najlepszym, by się wstępnie zaaklimatyzować. I – wierz nam – początki zawsze są
najtrudniejsze.

Jedna z rozmów w Pubie Czarownica z 2016 roku

Pytanie „Jak mogę zdobyć galeony?” jest jednym z częściej zadawanych przez
nowych uczniów. Jest wiele nietypowych metod ich zdobywania, o czym często można
wczytać w newsach na stronie szkoły. Uwaga! Galeony nie są dodawane automatycznie,
więc może minąć kilka dni, aby zostaPoniżej przedstawiamy cztery najczęstsze metod
otrzymywania pieniężnego wynagrodzenia. Są to Konkursy, Olimpiady, Wypady do
Hosmeade oraz Dni z „Kleksem”.

Na stronie Wirtualnego Hogwartu bardzo często można przeczytać o zorganizowaniu
nowego konkursu. Konkursy to forma pracy sprawdzająca kreatywność bądź spryt ucznia,
które oprócz galeonów zostają nagrodzone punktami. Jednego dnia może to być krzyżówka
bazująca na historii Hogwartu a innego praca plastyczna o temacie magicznych stworzeń.
Wszystko zależy od pomysłu Nauczycieli oraz Specjalistów.
Informacja o konkursie pojawia się na stronie w newsie, w którym oprócz tematu
samej pracy jest zaznaczony czas na jej wykonanie oraz sposób na przesłanie
Nauczycielowi (najczęściej jest to forma mailowa). Po zakończeniu konkursu uzyskane
punkty oraz galeony zostają dodane na Twoje konto.

W Wirtualnym Hogwarcie, jak i całym Świecie Magii można spotkać takie formy
sprawdzania wiedzy, jakimi są olimpiady przedmiotowe. Mają one na celu wyłonienie
najbardziej obiecujących uczniów. Nawet jeśli w pierwszej klasie nie uczęszczasz na
Starożytne Runy bądź Opiekę nad Magicznymi Stworzeniami śmiało możesz wystartować
w olimpiadzie z tego przedmiotu.
Nagrody za udział w olimpiadzie są naprawdę wysokie, za pierwsze miejsce można
zdobyć wiele punktów i galeonów. Co więcej, nazwiska uczestników, którzy znaleźli się na
podium mają honorowe miejsce w szkolnej Izbie Pamięci.

Wypady do Hogsmeade opierają się na konkursach, zabawach przeprowadzanych w
pokojach czatowych (o których wspomniano w rozdziale drugim) przez Nauczycieli oraz
Uczniów. Jest to jeden z lepszych sposobów na wzbogacenie się oraz dobre spędzenie czasu
z innymi WuHarianami.
Zazwyczaj news o „wypadzie do Hogsmeade” pojawia się z kilkudniowym
wyprzedzeniem. Najczęściej wyprawy te odbywają się w weekendy od około godziny 17:00
do późnych wieczornych godzin, a niekiedy nawet nocnych. Gier, na które możesz trafić
jest naprawdę mnóstwo, zasady każdej

z nich przedstawia prowadzący przed

rozpoczęciem rozgrywki.

Dzień z „Kleksem” jest podobny do Wypadów do Hogsmeade. Organizowany jest
przeze redaktora naczelnego oraz chętnych redaktorów gazetki (do której czytania gorąco
zachęcamy). Odbywa się w soboty, również zazwyczaj od godziny 17:00. Trwa jednak
znacznie krócej niż Wypad do Hogsmeade oraz oprócz galeonów można na nim zdobyć
również punkty. Zabawy są przeróżne, lecz ich tematyka skupia się wokół „Kleksa”.

Dokładnie daty kiedy odbędzie się dany event odnajdziecie
w prawej części strony w zakładce „WAŻNE DATY”.

Głównym założeniem Wirtualnego Hogwartu, jako szkoły magii jest edukowanie
młodych adeptów magii. Tematy poruszane na lekcjach pochodzą za równo z
potterowskiego świata jak i tego realnego, który dobrze znacie.
Czym są lekcje w Wirtualnym Hogwarcie? Są to spotkania na czacie, na których
kompetentne (zazwyczaj) osoby prezentują zagadnienia z danego tematu. Zajęcia odbywają
się przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), zazwyczaj w godzinach 18:00-

21:15. W pierwszej klasie jest ich mniej (zazwyczaj dwie 35-minuowej lekcje dziennie), w
klasie drugiej i trzeciej jest ich więcej, zależnie od wybranych przedmiotów. Na samym
początku może wydawać się to sporym obciążeniem, lecz mamy dobrą wiadomość – nie
trzeba (chociaż wypada!) chodzić na wszystkie lekcje, 31% obecności oraz posiadanie
minimum trzech ocen wystarczy, aby zaliczyć rok. Jeżeli jednak posiadasz spore ambicje
i chęć, da się z łatwością zaliczyć wszystkie zajęcia na wysokie oceny.
Kim są te z początku mrożące krew w żyłach postaci z dumnymi „prof_” przed
nickiem? Są młodymi ludźmi, niekoniecznie starszymi od Ciebie, którzy zdążyli już
skończyć jakąś szkołę magii, przejść selekcję dyrekcji i którzy nauczają nowe pokolenia.
Jeżeli skończysz trzyetapową, trwającą mugolski rok, edukację w Wirtualnym Hogwarcie i
dasz się zapamiętać jako osoba solidna oraz znająca się na temacie, być może zostaniesz
jednym z nich.
Jak wyglądają lekcje? Na samym początku pojawia się prawdziwe zatrzęsienie
uczniów – nawet do 100 osób w pierwszej klasie, z czasem jednak ta liczba znacznie spada.
Na zajęciach Nauczyciel najczęściej pojawia się kilka minut przez ich rozpoczęciem. Jeżeli
tak się nie stanie można na niego poczekać, w innym przypadku powiadomić o tym kogoś
z Dyrekcji.
Zakładając optymistyczny scenariusz, gdzie nauczyciel przybył na zajęcia na samym
początku pojawia się lista obecności. Wykonuje ją Nauczyciel bądź Uczeń, jeśli zostanie
o to poproszony. Wpis na liście gwarantuje obecność oraz zdobyte punkty z aktywności.
Podczas zajęć Uczniowie mogą zgłaszać się do odpowiedzi na zadane pytania.
Przyjęło się, że używa się do tego emotki, która powstaje poprzez wpisanie „<jaja>”.

Istnieje kilka form pracy na zajęciach – mogę pojawić się quiz, przygotowanie
prezentacji na dany temat. Najczęściej jednak Nauczyciel odpowiada o danym
zagadnieniu, niekiedy kierując pytania w stronę uczniów. Na zajęciach może również
zostać zadana praca domowa, której poprawne wykonanie wiąże się z dobrymi ocenami.
Jej brak może oznacza otrzymanie Trolla – najgorszej możliwej oceny.
Będąc w temacie ocen warto wspomnieć o skali oceniania w Wirtualnym Hogwarcie.
Jest ona bardzo podobna do tej, która wstępuje w mugolskich szkołach:







Wybitny (mugolska 6)
Powyżej Oczekiwań (mugolska 5)
Zadowalający (mugolska 4)
Nędzny (mugolska 3)
Okropny (mugolska 2)
Troll (mugolska 1)

Więcej na temat oceniania uczniów można znaleźć w tym linku:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/4
Jednak nie tylko uczniowie są oceniani! Dotyczy to również Nauczycieli, których
obowiązki są punktowane. Ich zasady można znaleźć tutaj:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/28
Istnieją również trzy przydatne dla uczniów podstrony,
które można odnaleźć po zalogowaniu się do panelu ucznia.
Są to dzienniki szkolne, które odnajdziecie w „Notatki z
lekcji”, oraz pod tym linkiem:
http://whogwart.pl/schoolbook
Są one na bieżąco (najczęściej w ciągu 3 dni od lekcji)
uzupełniane. Zawierają najważniejsze zagadnienia poruszone
na zajęciach, a także ewentualną pracę domową.
Oprócz dzienników warto zaglądać do kategorii „Twoje
oceny”, w której odnajdziecie swoje noty otrzymane za dane
formy sprawdzania wiedzy:
http://whogwart.pl/schoolbook/option/student-marks
Wcześniej

wspominaliśmy,

że

obecność

na

wszystkich

lekcjach

nie

jest

obowiązkowa. Jeśli wiesz, że nie będziesz mógł pojawić się na jakiś zajęciach warto jest
napisać usprawiedliwienie do nauczycieli:
http://whogwart.pl/exemptions/option/add

W całej sadze Harry’ego Pottera wielką rolę odgrywała rywalizacja punktowa między
Domami. Puchar Domów był nagrodą, która już od pierwszych dni szkoły stanowiła
swojego

rodzaju

mechanizm

napędowy

do

zdobywania

jak

największej

liczby

otrzymywanych pochwał i trzymania się ściśle regulaminu.
W Wirtualnym Hogwarcie jest bardzo podobnie – punkty zdobywane (lub też tracone)
przez uczniów naliczane są do wspólnej puli, by pod koniec roku stanowić podstawę do
wygranej lub też porażki. Pod koniec roku szkolnego dowiadujemy się, uczniowie którego
domu wykazali się największą aktywnością i pozostawili po sobie chwałę w postaci
zdobytego Pucharu Domów w danym roku szkolnym.

Sposoby otrzymywania punktów w większości podaliśmy w poprzednich rozdziałach
– konkursy, aktywność na zajęciach, prace dodatkowe (jak działalność w redakcji szkolnej
gazetki „Kleks”), udział w Klubie Pojedynków i mecze Quidditcha, których temat
poruszymy w następnym rozdziale. Limity w punktowaniu odnajdziecie pod tym linkiem:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/29
Przechodząc do zachowania, jest ono wpisane na świadectwie i może osiągnąć sześć
stopni:







Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
Opis każdego zachowania widnieją w systemie oceniania:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/4

Wszystkie aktywności, większość została wymieniona w poradniku, składają się na
to jaką ocenę z zachowania się osiągnie. Oprócz czynnego udziału Unia w życiu szkoły jego
zadaniem jest unikanie szlabanów. Warto pamiętać o tym, że pracuje się na to przez cały
rok szkolny a nie przez ostatnie dwa tygodnie.
Jeżeli już mowa o szlabanach: Są to formy „pokuty” za przewinienia – wszelkie
pyskówki z nauczycielami, próby ściągania na klasówkach, czy czyny niegodne bycia
uczniem Wirtualnego Hogwartu. Szlaban może nałożyć Dyrekcja, Nauczyciele lub Prefekci
Naczelni, którzy jednak muszą o słuszności swojej decyzji przekonać Dyrekcję.
Jak wygląda taki szlaban? Cóż, najczęściej jest to coś jednocześnie żmudnego i
pouczającego. Może być to na przykład przepisywanie podanego tekstu na temat danego
przedmiotu od tyłu, kolorując wyznaczone literki, czy też zapisanie kilku zdań w języku
poznanym na językoznawstwie.

Te dwie kwestie można potraktować jako „dodatkowe”. Zarówno ligi Quidditcha, jak
i Pojedynków, to aktywności, które nie są konieczne do udziału w społeczności
Wirtualnego Hogwartu, są jednak bardzo pożądane. Obie te dyscypliny są do siebie dość
podobne, ale też pod wieloma względami się różnią.

Zacznijmy od Quidditcha.
Nie ma chyba sensu rozpisywać zasad, które w
tak dobry sposób zostały napisane na oddzielnej
podstronie. Wszystkie zasady Quidditcha znajdziemy
pod tym linkiem:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/18
Warto je przyswoić. Nie tylko po to, by już na starcie
zwyciężać, ale też po to, by móc kibicować drużynom
podczas meczy i rozumieć, co dzieje się w ciągu
kilkusekundowej akcji, w której następują dziesiątki
komend.
Za każdy mecz Domy otrzymują liczbę punktów
proporcjonalną do ilości zdobytych punktów w meczu,
podobnie – dostaje się nagrody za bycie wyróżnionym

przez prowadzącego ligę jako osoba, która sprawdziła się podczas meczu (nagroda 20
punktów za osobę podczas meczu, 50 za takie wyróżnienie względem całej ligi).
Za wygranie całej ligi, dostać można nawet 500 punktów do rankingu domu oraz
Puchar Quidditcha.

Autozamiana.
Ważną rzeczą w grze w Quidditcha, jak i w pojedynkach, jest autozamiana. W
skrócie, jest to funkcja klienta czatowego, dzięki której podpisujemy jeden klawisz pod
odpowiednią formułkę słowną.
Jak się ją włącza?
Wchodzimy w program IceQ 5.05 (jedyny słuszny program do walk na pojedynkach
i rozgrywania meczów), u góry klikamy w „Ustawienia”, a dalej „Autozamiana”. Później
otwiera nam się okienko, które należy dokładnie wypełnić:

W taki oto sposób zostało zmienione niepozorne „4” na „ALEXANDRA SLOAN ZE
SLYTHERINU BRONI PETLI NUMER 1”. Dzięki temu w kilka sekund jesteśmy w stanie
wykonać sporo czynności podczas meczu.
Wszystkie inne informacje z pewnością otrzymasz podczas lekcji Latania, czy też
pierwszych treningów swojego Domu.

Czas na Pojedynki.
Co do Pojedynków, rządzą się one trochę
innymi prawami. Najważniejsza zasada, jaka panuje w
tej formie aktywności, to „każdy pracuje na swój
własny sukces”. Nie ma już drużyny, jest jedynie
walka sam na sam z przeciwnikiem.
Kim

może

być

ten

przeciwnik?

Zarówno

Uczniem, jak i Nauczycielem! Zasady pojedynków
znajdziecie tutaj:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/15
Lista zaklęć jest natomiast tu:
http://whogwart.pl/pages/option/show/id/16

Podczas Pojedynków także używamy Autozamiany, która została opisana przy
Quidditchu. Zamiast wpisywać całe nazwy zaklęć, używamy do ich napisania
pojedynczych klawiszy. Wszystkich ważnych spraw dotyczących Pojedynków możemy się
nauczyć podczas spotkań Klubu Pojedynków, organizowanych zazwyczaj raz w tygodniu
w trakcie trwania roku szkolnego. To podczas walk w nim możemy zdobywać nowe
doświadczenia, punkty, a zwycięzca – Puchar Pojedynków.

Dołącz do Wirtualnego Hogwartu już dziś i pamiętaj, że to nie tylko nauka, ale także
mnóstwo świetniej zabawy!
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