Witam Kochani Uczniowie!
W związku z faktem, iż ktoś zmienił ustawienia otwartego maila i nie mamy do niego dostępu /nie
pozdrawiam/, od tej pory informacje o zadaniach do wykonania będę zamieszczać na tej stronie
szkoły.
Proszę piszcie prace na adres: agnieszka.sztarbala@onet.pl
Pamiętaj, zawsze podpisz pracę imieniem, nazwiskiem i klasą.
Dziękuję za przysłane do tej pory prace! Good job!
Klasy pierwsze Technikum
Kochani!
Ostatnio przerabialiśmy słownictwo z rozdziału o sporcie, sprawdzian miał być w czwartek.
W zaistniałej sytuacji, proszę powtórzcie sobie to słownictwo i w ramach zaliczenia, przyślijcie mi
prace pisemną, odpowiadającą na pytania:
1. Jaki sport uprawiasz? Dlaczego, kiedy, gdzie, z kim? Which sports do you like doing?...
2. Jakie sporty lubisz oglądać, dlaczego, z kim? Which sports do you like watching?...
3. Co dobrego wynika z uprawiania sportów drużynowych? What are the benefits of doing team
sports?
To zadanie na ten tydzień. Pamiętaj podpisz maila imieniem, nazwiskiem i klasą.
Będę sprawdzała maile codziennie od 9 do 16.
Pozdrawiam.
Klasy drugie Technikum
Kochani!
Ostatnio omawialiśmy wyrażenia czasu przyszłego, sprawdzian miał być w tym tygodniu. W związku
z zaistniałym kryzysem, proszę o przesłanie mi prac odpowiadających na następujące pytania:
1. Moje postanowienia/decyzje na przyszłość, po epidemii lub w jej czasie..../will/ My resolutions/
decisions for future, during the epidemy and after...
2. Moje plany/zamierzenia na następny weekend, wakacje..../going to/ My plans for the next
weekend/holidays...
3 Zasady postępowania w szkole, na lotnisku, w domu, z użyciem czasowników: have to, don't have
to, mustn't. Do każdego miejsca napiszcie po 5 zdań z każdym czasownikiem, czyli 15 razy 3, czyli 45
zdań.
Pamiętajcie aby podpisać maila imieniem, nazwiskiem i klasą.
Pozdrawiam.
Klasa trzecia Technikum
Kochani,
ostatnio skończyliśmy na omawianiu wyglądu i charakteru człowieka. Przyślijcie mi pracę, w której
opiszecie swojego przyjaciela, członka rodziny lub osobę, którą podziwiacie, opisując jej wygląd,
charakter, zwyczaje, upodobania...
Powtórzcie też słownictwo z działu pierwszego oraz wykonajcie zadania z pierwszego rozdziału, w
swoim tempie.
Pozdrawiam.
Klasy Szkoły Branżowej

Kochani,
w ramach pracy własnej, proszę abyście powoli robili/czytali/powtarzali lekcje i słownictwo w
rozdziale pierwszym. Utrwalajcie czasowniki i czas Present Simple, te ćwiczenia, które robiliśmy oraz
dalsze.
Proszę, prześlijcie mi prace pisemne na następujące tematy:
1. Napisz kto jest członkami Twojej rodziny, napisz coś o nich/wygląd, zainteresowania, codzienne
czynności.
2. Opisz swoje codzienne czynności, od rana do wieczora, w tygodniu. Napisz też czego nie robisz w
tygodniu pracy.
3. Napisz jak spędzasz weekendy/czynności w wolnym czasie.
Pozdrawiam.

Język obcy zawodowy
Klasy 2i1, 2i2, 3km, 2s,
Kochani,
w związku z faktem, iż jesteście wspaniałymi uczniami i wyprzedziliśmy realizację materiału, proszę,
powtórzcie przerobione do tej pory słownictwo. O dalszych zadaniach poinformuję w części drugiej.

