
5a,ang,22-26.06 

22 czerwca, poniedziałek 

Temat: Wyrażenie to be going to w pytaniach i przeczeniach 

Ćwiczenia, strona 73 

 

24 czerwca, środa 

Temat: In the country 

Podręcznik, strona 101 (jeśli macie jeszcze podręcznik) 

Ćwiczenia, strona 72 

 

15 czerwca, czwartek 

Temat: Sue, you're brilliant - ostatni odcinek przygód Sporty Sue 

Podręcznik, strona 102 

1. Zapisz w zeszycie: 

do a commentary – komentować 

finisz line – linia mety 

star athlete – gwiazda sportu 

championship – mistrzostwa 

I mean – mam na myśli 

discover - odkryć 

2. Kliknij link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ha4fucLMEQ 

i wysłuchaj ósmą część komiksu i przygodach Sporty Sue. Zrób to dwukrotnie. 

I teraz: 

Jeśli macie jeszcze podręcznik, to: 

3. Strona 102, zadanie 1. Po wysłuchaniu nagrania odpowiedz na pytanie: Dlaczego Zuzia jest 

szczęśliwa na końcu? Jeśli potrafisz, zrób to po angielsku. Jeśli sprawia Ci to problem, możesz 

odpowiedzieć po polsku. Zrób to z zeszycie. 

4. Strona 102, zadanie 2. Wykonaj to zadanie ustnie. Postaraj się! 

5. Strona 103.Przeczytaj dwukrotnie GRAMMAR APP. Następnie zrób zadanie 4 w zeszycie. 

Chodzi w nim o to, by z podanych wyrazów ułożyć pytania. Musisz coś pozmieniać w 

podanych słowach, ale jeśli dokładnie przeczytasz GRAMMAR APP,  zrobisz to. Następnie 

udziel na te pytania krótkich odpowiedzi, zgodnie ze wskazówkami.   

Natomiast: 

Jeśli nie macie podręcznika, bo oddaliście już do biblioteki, to: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ha4fucLMEQ


Otwórzcie ćwiczenia na stronie 78-79 i spróbujcie zrobić tyle ćwiczeń, ile dacie radę.  N ie 

wyrzucajcie ćwiczeń – gdy we wrześniu wrócimy do szkoły, chętnym sprawdzę i dam ocenę 

już na nowy rok szkolny 

Moi drodzy, to wszystko w tym roku szkolnym. Mam nadzieję, że wypoczniecie i bezpiecznie wrócicie 

do szkoły. Mam też głęboką wiarę, że od września wszystko wróci do normy – spotkamy się na 

lekcjach w szkole. Uważajcie na siebie, pamiętajcie, że zdrowie Wasze i Waszych bliskich jest 

najważniejsze! Dziękuję  za współpracę Wam i Waszym Rodzicom. Daliśmy radę 

 


