KLASA VIII
26th April, 2021
Subject: A burglary – listening.
Lekcja odbędzie się w formie online poprzez aplikację ZOOM o godz. 9.50
Link dostępu:
https://zoom.us/j/8519311213?pwd=aWw4R2cyT3VmZUVmMFpKeVN2c0sydz09
Dane do logowania:

Meeting ID: 851 931 1213

Passcode: R6PXfH

Proszę przepisać lub wydrukować słownictwo:
arrest a criminal- aresztować przestępcę
interview a witness- przesłuchiwać świadka
look for clues- szukać wskazówek
search the area- przeszukać teren
solve a crime- rozwiązać sprawę kryminalną
take fingerfrints- zbierać odciski palców

28th April, 2021
Subject: Persuading and reassuring – speaking.
Lekcja odbędzie się w formie online poprzez aplikację ZOOM o godz. 8.55
Link dostępu:
https://zoom.us/j/8519311213?pwd=aWw4R2cyT3VmZUVmMFpKeVN2c0sydz09
Dane do logowania:

Meeting ID: 851 931 1213

Passcode: R6PXfH

Proszę przepisac lub wydrukować słownictwo oraz karte pracy:
Persuading- Namawianie

Responding- Reagowanie,
odpowiadanie

Come on.- Dalej, dawaj( jako
zachęta do zrobienia czegoś

OK, I'll try.- W porządku, spróbuję.

Please!- Proszę!

I don't know.- Nie wiem.

Just try it.- Tylko spróbuj.

I suppose I can do it.Przypuszczam, że moge to zrobić

Why don't you try?- Może
spróbujesz?

Reassuring- Dodawanie otuchy, uspokajanie
Don't worry!- Nie martw się!
It's all right. / OK.- To jest w porządku / Ok
You'll / It'll be fine.- Bedziesz świetny / To będzie świetne.
I know.. / I'm sure. / Of course you do it.- Wiem.../ jestem pewien. /
Oczywiście, zrobisz to!
Just...practise a be more / try again.- Tylko...poćwicz więcej / spróbuj
ponownie.

30th April, 2021
Subject: English in use – negative prefixes for adjectives.

1.Przyjrzyj się, przeczytaj dowcip rysunkowy. Czego można dowiedzieć się o detektywach, i
„przestępcy”, jakimi przymiotnikami możemy ich opisać?- podręcznik str. 105 ćw. 1.
2.Przepisz lub wklej:
Negative prefix

+adjective (przymiotnik)

happy-szczęśliwy
unfair-sprawiedliwy
najpopular-niejszy interesting-interesujący
przedrostek
important-ważny
comfortable-wygodny
usual-zwykły
expected-spodziewany
intelligent-inteligentny
dis-

=adjective with negative
meaning
unhappy-nieszczęśliwy
unfair-niesprawiedliwy
uninteresting-nieinteresujący
unimportant-nieważny
uncomfortable-niewygodny
unusual-niezwykły
unexpected-niespodziewany
unintelligent-nieinteligentny

honest-szczery
pleased-zadowolony

dishonest-nieszczery
displeased-niezadowolony

imużywamy jeśli
przymiotnik
rozpoczyna się
głoską p

patient-cierpliwy
possible-możliwy
polite-grzeczny

impatient-niecierpliwy
impossible-niemożliwy
impolite-niegrzeczny

in-

correct-poprawny
visible-widoczny

incorrect-niepoprawny
invisible-niewidoczny

ilgdy przymiotnik
rozpoczyna się
głoską l

logical-logiczny
legal-legalny
legible-czytelny

illogical-nielogiczny
illegal-nielegalny
illegible-nieczytelny

irgdy przymiotnik
rozpoczyna się
głoską r

responsible-odpowiedzialny irresponsible-nieodpowiedzialny
regular-regularny
irregular-nieregularny
relevant-istotny
irrelevant-nieistotny

3.Wykonaj kartę pracy:

