KLASA VIII
24th March, 2021
Subject: Defining and non-defining relative clauses
Lekcja odbędzie się w formie online poprzez aplikację ZOOM. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt
ćwiczeń oraz wydrukować kartę pracy.
Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 8.55
Link dostępu:
https://zoom.us/j/8519311213?pwd=aWw4R2cyT3VmZUVmMFpKeVN2c0sydz09
Dane do logowania:
Meeting ID: 851 931 1213
Passcode: R6PXfH

26 th March, 2021
Subject: A friend in need.
1. Wysłuchaj nagrania 3.09 https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+VIII,
wybierz właściwą odpowiedź. Odpowiedzi zapisz w zeszycie- podręcznik str. 91 ćw. 3.
2. Wysłuchaj rozmowy Ash dotyczącej Scooby. Wybierz właściwą odpowiedź i zapisz w zeszyciepodręcznik str. 91 ćw. 4. (nagranie 3.10)
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+VIII
3. Zapoznaj się z wyrażeniami. Wysłuchaj wymowy, przepisz lub wklej (nagranie 3.11)
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+VIII
Phrases with get- Wyrażenia z get
get a pet- kupić sobie zwierzę domowe
get a job- dostać pracę
get home- przyjść/przyjechać do domu
get a letter/ phone call/an email- dostać list/telefon/e-mail
get someone's book/a drink- przynieść komuś książkę/coś do picia
get better/worse- polepszać się/pogarszać się
get dressed- ubrać się
get married- ożenić się/wyjść za mąż
get older- starzeć się
get ready- przygotować się
get upset- zmartwić się
get angry- zdenerwować się
get bored- znudzić się
get excited- podekscytować się
get on someone's nerves- działać komuś na nerwy
get scared- przestraszyć się
get to know- poznać

4. Wybierz właściwą odpowiedź. Zdania zapisz w zeszycie- podręcznik str. 91 ćw. 6.
5. Co oznacza słowo get w każdym zdaniu? Wybierz właściwą odpowiedź. Zdania zapisz w
zeszycie
1) We didn't get home until after midnight!
become / arrive / leave
2) I get bored quite quickly if I have nothing to do.
make / bring / become
3) I got an email from my uncle yesterday.
received / arrived / wrote

4) I need to get some new jeans.
make / change / buy
5) My brother is trying to get a job.
pay / find / leave
6) Shall I get you a drink
take / drink / bring

