Kochani.
Mam nadzieję, że spędziliście święta w miłej, rodzinnej atmosferze i trochę odpoczęliście
oraz nabraliście sił do dalszej nauki. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Poniżej
przesyłam listę tematów i zadań na bieżący tydzień.

CO BĘDZIE OCENIANE
W tym tygodniu dostaniecie jedną ocenę: ze słuchania (ocena z wagą 2). Proszę nie odsyłać
mi wszystkich zadań. Jedyne co będę sprawdzać na ocenę to zadania z tematu 1. Wyślijcie
same odpowiedzi na adres filon.j@sp8lubin.eu lub za pomocą platformy Microsoft Office
365.
Dla osób chętnych (na wyższą ocenę) są do zrobienie zadania 1,3,5, z zeszytu ćwiczeń do
tematu ‘English in action. Making offers and decisions..’ (Unit 7, lesson 4).
Dodatkowo można zdobyć kwadrat za zadania do tematu 2.
Deadline (ostateczny termin) na zrobienie zadań i odesłanie odpowiedzi: 24.04.2020.
Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości możecie do mnie napisać na wyżej podany
adres mailowy lub porozmawiać ze mną na platformie Microsoft Office 365 (w godz. pracy).
Przypominam o instalingu- słówka str. 88-91
Tematy i zadania do zrealizowania
Temat. 1- lekcja z dnia 20.04.2020 D
lekcja z dnia 21.04.2020 CH
English in action. Making offers and decisions.
1. Przypomnij sobie słownictwo na str. 88 (zad. 1)
2. Będzie to lekcja on-line na platformie Microsoft Office 365.
Lekcja odbędzie się w poniedziałek 20.04 o godz. 13.00.
Podczas tej lekcji będziemy robić zad. 2-4 str. 88 oraz 3/90 w podręczniku.
Jeżeli ktoś (z różnych przyczyn) nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, to na
stronie internetowej https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia można pobrać nagrania
do zadań (należy wybrać klasę i podręcznik, następnie pobrać plik Student's Audio
CD3(są to nagrania nr 10, 11, 15).
Wszystkich uczniów proszę o odesłanie do mnie odpowiedzi do zadań 2-4 str. 88 oraz
3/90 (w dowolnej formie: skan, zdjęcie, plik tekstowy). Za te zadania otrzymacie
ocenę z kategorii słuchanie.
Dla uczniów chętnych ( na wyższą ocenę) są do zrobienia zadania1,3,5 z zeszytu
ćwiczeń unit 7 lesson 4 (u mnie jest to str. 59).

Temat 2- lekcja z dnia 21.04.2020 D
lekcja z dnia 22.04.2020 CH
Skills- reading.
1. Dzisiaj będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem- podręcznik str. 89.
2. Zad. 1
Przeczytaj 3 maile z problemami jakie mają uczniowie. Następnie dopasuj je do porad
A-C.
Zad. 3
Przeczytaj sytuacje i udziel porady każdej z osób.
Za te zadania możecie zdobyć plusa lub kwadrat- w zależności od poprawności
wykonanego zadania.

Temat 3- lekcja z dnia 22.04.2020 D
lekcja z dnia 24.04.2020 CH
Culture- birthdays.
1. Pod ręcznik str. 91
2. Zad. 1- przetłumacz 8 zwrotów na język polski, użyj słownika.
3. Zad. 2- przeczytaj krótkie teksty o sposobach obchodzenia urodzin w różnych krajach.
Połącz zdania 1-5 z ich zakończeniami (a-e).

