Zalecenia dla uczniów klasy VIII
na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r.

Język angielski
12.03.2020
Temat: Powtórzenie- rozdziały 1-6.
Strona 70-71
Zadanie 2 (zły wyraz zapisujemy do zeszytu)
Zadanie 3- całe zdania do zeszytu
Zadanie 4- całe zdania do zeszytu
Zadanie 6- brakujące fragmenty do zeszytu
Homework-zadanie 7a, 7b strona 71.

13.03.2020
Temat: Talking about the past (rozmawiamy o przeszłości).
Zadanie 2a
Zadanie 2b- wypisać czasowniki w formie przeszłej do zeszytu np. be- was/were
(informację na temat czasowników regularnych i nieregularnych są na stronie 166)
Zadanie 3.
Zadanie 4 (przeszłe formy czasowników do napisania w zeszycie).
Homework- strona 166 do przeanalizowania.

18.03.2020
(grupa chłopców i dziewcząt)
Temat: Shops and goods- Sklepy i produkty.
Strona 73, zadanie 8a (niektóre tłumaczenia na stronie 81).
Zadanie 8b
Strona 76 zadanie 1 (tłumaczenie niektórych słów na stronie 81).
Homework- strona 75 zadanie 1, 2, 5.

19.03.2020
(grupa chłopców i dziewcząt).
Strona 74
Temat: Complaining- składamy reklamację.
Zadanie 2
Zadanie 8- odpowiedzi do zeszytu.
Strona 81- słownictwo COMPLAINING (nowe słowa do zeszytu).
Strona 175- słownictwo COMPLAINING do zapisania w zeszycie.
Homework- strona 77 zadanie 4.
20.03.2020 (grupa chłopców)
Temat: Codzienne dialogi w sklepie.
Strona 75
Zadanie 1 - napisz nowe dla Ciebie słowa do zeszytu wraz z tłumaczeniem (strona 81).
Zadanie 6 - ułóż podobny dialog, zapisz w zeszycie, zmień żółte słowa na inne. Pomoże Ci
słownictwo z zadania 1.
Homework - strona 80, zadanie 2,3,4 (do odesłania w formie zdjęcia na maila szkolnego).
24.03.2020 (gr. dziewcząt)
Temat: Codzienne dialogi w sklepie.
Strona 75
Zadanie 1 - napisz nowe dla Ciebie słowa do zeszytu wraz z tłumaczeniem (strona81).
Zadanie 6 - ułóż podobny dialog, zapisz w zeszycie, zmień żółte słowa na inne. Pomoże Ci
słownictwo z zadania 1.
Homework - strona 80, zadanie 2,3,4 (do odesłania w formie zdjęcia na maila szkolnego).

25.03.2020
Temat: Revision 7- powtórzenie 7.
Strona 80.
Zadanie 1,2,3,4,6.
Proszę o powtórzenie czasu Past Simple w repetytorium strona 166.
Przydatne linki dla chętnych:
https://www.speak-up.pl/czas-past-simple
http://www.angielski.nauczaj.com/czasy-przeszle/past-simple.php

26.03.2020
Temat: Sprawdź się- rozwiązujemy zadania przygotowujące do Sprawdzianu 8-klasisty.
Strona 186 zadanie 5,6,7,8,9.
Zadania proszę wykonać w zeszycie (na razie nie odsyłać).

27.03.2020 gr. chłopców
Temat: Sprawdź się - rozwiązujemy zadania przygotowujące do Sprawdzianu 8-klasisty- ciąg
dalszy.
Strona 186 zadanie 10, 11, 12,13.
Zadania proszę wykonać w zeszycie (na razie nie odsyłać).

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres
szkola1rudnik@gmail.com:



tytuł wiadomości: 8 angielski
w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko.

