
JĘZYK ANGIELSKI– nauczyciel: Joanna Nowak 

Klasa IIc 

30.03. TEMAT: Czasownk  „can”/”can’t”. 

Can – umieć , potrafić 

Can’t – nie umieć, nie potrafić 

Zeszyt ćwiczeń str. 35 ćw. 4. 

                           str. 37 ćw. 7 i 8. 

 

02.04. TEMAT: Opisywanie umiejętności zwierząt. 

Zeszyt ćwiczeń : 

Ćw. 9  str. 38  

Ćw. 12. Str. 39 . 

   

Klasa IIIa  

01.04. TEMAT: Zwierzęta i ich pokarm - ćwiczenia 

Zeszyt ćwiczeń str.52. ćw.5. 

02.04. TEMAT: Moje nawyki żywieniowe.  

 Zeszyt ćwiczeń: 

ćw. 9 str. 54. 

 

Klasa IVa  

01.04. TEMAT: Opisywanie zwierząt. 

  Ze słowniczkiem str. 127 (UNIT  5) wyjaśnić w zeszycie słówka: feather, fur, wing, neck , tail, spot. 

Wykonać  w zeszycie ćw. 2 , 3 i 4. str. 66 (podręcznik) 

03.04. TEMAT: Opisywanie zwierząt – ćwiczenia. 

Podręcznik str. 67. Wykonać ćwiczenie Extra Steps w zeszycie. 

Zeszyt ćwiczeń str. 28 w całości oraz ćw. 2 str. 29. 



Klasa Vc (chłopcy)   

01.04.  TEMAT: Stopniowanie przymiotników  - ćwiczenia.  

Lekcja na grupie o godz. 11.00  

2.04.  TEMAT:” The coldest place on Earth”-  praca z tekstem.  

Lekcja na grupie o godz. 11.00 

 

Klasa VIc   

31.03. TEMAT: „Will” – postanowienia, propozycje i obietnice. 

 Lekcja na grupie o godz. 11.00. 

03.04. TEMAT: „The Red Book” – praca z tekstem 

 Podręcznik str. 81. Lekcja na grupie o godz. 11.00 

 

Klasa VIIa  

30.03. TEMAT: Opisywanie  umiejętności w czasie teraźniejszym i przeszłym. 

Notatka do zeszytu: 

Do opisywania umiejętności w czasie teraźniejszym używamy odpowiednio can/can’t, a w czasie 

przeszłym could/couldn’t.   

Tych samych form używamy w pytaniach o pozwolenie jednak could nie odnosi się tu do przeszłości, 

a jedynie oznacza formę bardziej uprzejmą: 

Can I/you…? – czy mogę/czy możesz? 

Could I/you…? – czy mógłbym/czy mógłbyś? 

Lekcja na grupie  o godz. 11.00 

01.04. TEMAT: Gratulacje i życzenia – redagowanie tekstów.  

Nauczyć się wyrażeń ze słowniczka w ćwiczeniówce str. 47 Congratulations, wishes and responses. 

Wykonać w zeszycie z podręcznika ćw. 1 str. 63. 

 Zeszyt ćwiczeń str. 22 ćw. 1,2,3,4 oraz 1 i  2 przykład z ćw. 5 (w zeszycie)  

Klasa VIIIc  (dziewczęta)  

31.03.  i  01. 04. TEMAT: Próbny egzamin ósmoklasisty. 


