
JAK PISAD KLIMATYCZNIE? 
Witaj, ten poradnik został stworzony dla każdego gracza, czy to nowego, czy to starego, aby mied 

„ściągawkę” jak pisad na czacie klimatycznym. 

Przede wszystkim nie przejmuj się początkowymi niepowodzeniami, bo żeby coś umied, trzeba się tego 

najpierw nauczyd. Nikt nie będzie Cię tu krytykował, pamiętaj o tym! 

W naszej grze hogwart-rpg.com są dwie możliwości klimacenia. Jest to czat klimatyczny w Wielkiej Sali oraz 

lekcje klimatyczne. Aby mied możliwośd pisania w Wielkiej Sali, musisz posiadad Kartę Postaci, na lekcje nie 

jest wymagana. Jest to opis twojej postaci: jej wygląd, zachowanie, historia życia sprzed pójścia do szkoły, 

opis rodziny; więcej informacji jak pisad Kartę Postaci masz w tym linku:[http://hogwart-

rpg.com/forum/Thread-Wskazowki-dotyczace-kart-postaci-i-klimatu]. Pamiętaj, aby była rozbudowana, bo 

inaczej nie zostanie przyjęta. Jeżeli nie możesz sobie z tym poradzid, i któryś raz z rzędu ją odrzucono, napisz 

do któregokolwiek Prefekta ze swojego domu – jesteśmy po to, aby pomagad, więc się nie wstydź! 

Skupię się na lekcjach klimatycznych, chociaż pisanie na zwykłym klimacie zbytnio się od tego nie różni. 

Jaka jest moja rada przed Twoim pierwszym przystąpieniem do klimatu? Znajdź kompana! Zawsze lepiej 

mied z kim pisad, wspólnie, z drugą osobą, możesz wymyślid cos naprawdę ciekawego. Jak się za to zabrad? 

Zapraszam na czat zwykły w Wielkiej Sali, gdzie spotykają się uczniowie z całej szkoły, by pisad o wszystkim i 

o niczym. Druga opcja – bardziej kameralna, bo zwykle z mniejsza ilością ludzi – czat na dormitorium, na 

pewno na początku będzie Ci łatwiej zacząd tam, wśród współdomowników. Poproś kogoś ze starszych 

graczy, czy siądą z Tobą na lekcji w jednej ławce, na pewno ktoś się zgodzi, nie bój się odmowy! Najlepiej 

zrobid to tuż przed wyznaczoną godziną lekcji (10 minut przed), bo wielu graczy nie wie, czy jest w stanie 

pojawid się na określonej lekcji tydzieo przed jej odbyciem się. 

Teraz konkrety: jak pisad? 

Przede wszystkim pamiętaj o odpowiedniej budowie wpisów. Pisanie klimatyczne to połączenie wypowiedzi 

twojej postaci z jej czynami, które również powinieneś opisywad. Twoje słowa pisz normalnie, ale czynności 

zawsze powinny byd ujęte w tak zwanych gwiazdkach „*”. 

Np. 

Dzieo dobry, panie profesorze! *Zawołała świergotliwie i w radosnych podskokach pokonała odcinek od 

drzwi do wolnej ławki.* Cześd, Cassano. *Przywitała się z siedzącą obok jasnowłosą Gryfonką i zajęła krzesło 

obok niej.* Ciekawe o czym będzie dzisiejsza lekcja? 



Wypowiedzi możesz rozbudowad bardziej, lub mniej, wszystko zależy od ciebie. Możesz pisad o pogodzie Cię 

otaczającej, o tym, że kosmyk włosów przeszkadza Ci się skupid, że mucha lata Ci nad głową, możesz 

plotkowad z koleżanką, możesz puszczad samolociki z papieru, byd aktywnym na lekcji, zgłaszad się i zbierad 

punkty dla domu, możesz WSZYTSKO! (Oczywiście pamiętaj, że obowiązuje regulamin i z tym wszystko 

wszystko to tak nie do kooca jest  ). 

Rady? 

- nie pisz zbyt często swojego własnego imienia w całej wypowiedzi, staraj się pisad w formie 

trzecioosobowej, jakbyś był narratorem, który prowadzi twoją postad przez życie; unikaj budowy: 

przeczytałam książkę i poszłam na spacer, zamiast tego zastąp to tym: przeczytała książkę i poszła na spacer, 

- staraj się unikad krótkich, jednozdaniowych wpisów, 

- pisz, jakbyś sam tam był, nie udawaj kogoś na klimacie, kim nie jesteś; opisuj tembr swojego głosu z reala, 

twój wygląd, zachowanie, nawyki, co lubisz a co nie; 

- NIGDY PRZENIGDY nie używaj emotikonek na czacie klimatycznym, skrótów myślowych, skrótów 

wyrazowych, ani nie pisz swoich dialogów od myślników (sama tak robiłam przez pierwsze dwa tygodnie na 

klimacie) 

- niech poniesie Cię magia! Wykorzystuj porównania, barwne metafory, piękne epitety, klimatycznie pisz 

przekleostwa (na brodę Merlina, na śmierdzący ogon traszki), 

- nigdy nie kieruj INNĄ postacią, napisz swoje i czekaj, aż twój klimatyczny partner się do tego jakoś odniesie, 

wtedy nadejdzie twoja kolej na reakcję, 

- patrz na to, co robią inni gracze wokół ciebie i czasem zareaguj. Szczur przebiegł jakieś lasce z Ravenclaw 

między nogami? Chłopcze, uratuj niewiastę, dziewczyno, sama wskakuj na parapet z głośnym piskiem; chodzi 

o to, że czasem ktoś zupełnie obcy, kogo byś się nie spodziewał, chce Cię poznad na klimacie, więc zaczepia, 

daj mu szansę, a może rozwinie się między wami ciekawy wątek klimatyczny. ORIENTUJ SIĘ  

- czasem pojawiają się klimatyczne postacie jak na przykład Irytek, Minerva McGonagall czy gadający portret 

– kierują nimi rangowi i zwracaj też uwagę, co oni mają do przekazania. 

 

 

 



Na co zwrócid uwagę, mając w planie iśd na lekcję?  

- większośd profesorów prowadzi osobne do każdej lekcji wątki na forum w dziale LEKCJE, gdzie zaznaczają 

czego sobie życzą od uczniów – to jak prawdziwa szkoła, każdy ocenia inaczej, baba od eliksirów to żyleta a 

pan od obrony to miły koleś z włochatą przypadłością; przed lekcją warto więc przejrzed wątki i byd 

gotowym; 

- ocenianie na lekcji składa się z trzech kategorii: 

 - obecnośd: za 1 punkt, samo pojawienie się i napisanie jednego zdania to za mało; jaka jest zasada, 

by zdobyd punkt? nie spóźniaj się! dopuszczamy zwykle 15 minut spóźnienia, bo różne rzeczy się zdarzają, ale 

później już po prostu nie wchodź i nie siej zamętu, bo Prefekt wyniesie cię z klasy na ramieniu; kolejna rzecz, 

musisz napisad, że WCHODZISZ tam, gdzie odbywa się lekcja, i że stamtąd WYCHODZISZ; pamiętaj o tym, to 

kluczowa zasada, by zyskad punkt! Ponadto przynajmniej wpis czy dwa w międzyczasie też jest wymagany. 

 - aktywnośd: za 1 punkt, zgarnia się po odpowiedzeniu na pytanie profesora (pamiętaj, że musi Cię 

wskazad, w żadnym razie nie wyrywaj się do odpowiedzi) lub wykonaniu zadania, które Ci zlecił. Nie każdy 

ma szanse zdobyd na danej lekcji za to punkt, ale to nie znaczy, że jesteś gorszy od tego, co go zdobył. 

 - klimat: za 2 punkty. Tu jest, muszę napisad szczerze, bardzo różnie. Zależy od profesora, ale tez od 

ogólnego poziomu pisania wszystkich uczniów na lekcji. Jeśli jest grupa osób pisząca wspaniale, a ty piszesz 

dobrze, ale jednak nie tak jak oni, nie możesz liczyd na 2 punkty (jednak się nie zrażaj, bo to wcale nie znaczy, 

że robisz coś źle!); jeśli będziesz się stosował do powyższych rad, to na pewno nie sprawi ci problemu pisanie 

i zdobywanie w tej kategorii punktów.- 

PAMIĘTAJ! 

W razie problemów pisz do Prefektów swojego domu, jesteśmy po to, by pomagad każdemu graczowi. 

Również gracze z tego samego domu są zawsze chętni pomóc. 

Udzielaj się też aktywnie na zwykłym czacie w dormitorium, bo wtedy więcej osób będzie miało ochotę 

pójśd z tobą na klimat. No bo kto lubi pisad długie eseje z zupełnie obcą osobą? 

Nie wstydź się, to Internet, ludzie są różni, ale możesz tu poznad wspaniałe osobowości i nawiązad 
prawdziwe przyjaźnie. 

Nie martw się niepowodzeniami, każdy się kiedyś uczył, a rzeczą ludzką jest się mylid. 

Najlepszą nauką JAK PISAD KLIMATYCZNIE, jest chodzid aktywnie na klimat i podpatrywad starych 
wyjadaczy w tej dziedzinie. Pytaj o rady, proś o wspólny klimat, próbuj się wepchnąd do jakiejś rozmowy. 

Będzie dobrze, trzymam za Ciebie kciuki! 


