Klasy 1c, 1d, 1e dziewczyny
Zapisz notatkę w zeszycie.
Subject: Sharing photos online.
1. How often do you share photos online? Which websites do you use?
2. Do you post comments about other people’s photos? What do you usually say?
Awful – okropny
Comment- komentarz
Delete – skasować, usunąć
Online – online
Post – zamieścić, napisać post
Share – udostępnic, dzielić
Social media – media społecznościowe
Website – stron interetowa

ZADANIE DLA CHĘTNYCH: Napisz odpowiedzi na pytania do zadania 1, zrób
zadanie 3, napisz swoje komentarze do zdjęć z zadania 5.
https://drive.google.com/file/d/1Bri6KGa3NeMgqOrBWg4oibvbqzO17n2X/view?usp
=sharing

ZROBIONE ZADANIE DLA CHĘTNYCH PRZEŚLIJ NA MÓJ E-MAIL
englishcech@gmail.com lub dostarcz do szkoły. Termin oddania prac do
18.06.2020
Pracę identyczne będą oceniane na „1”.
Subject: Negative sentences in Past Simple
Zapisz notatkę w zeszycie.
Przeczenia
Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycie przeczenia not po formie was/were lub
użycie formy did not. Formy te możemy skrócić do wasn't/weren't oraz didn't.
Podmiot + was/were + not + reszta zdania
My father was not at home when I came back. - Mojego ojca nie było w domu, kiedy wróciłam.
She was not ready when I called her. - Ona nie była gotowa kiedy do niej zadzwoniłem/am.
He was not at Fred's when it started to rain. - Nie był u Freda kiedy zaczęło padać.
Podmiot + did + not + reszta zdania
I did not do it!. - Ja tego nie zrobiłem.!
She did not read that book. - Ona nie przeczytała tej książki.
They did not listen to her. - Oni jej nie słuchali.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH: Napisz 10 zdań przeczących (5 z użyciem wasn’t/weren’t i 5
z użyciem didn’t)

ZROBIONE ZADANIE DLA CHĘTNYCH PRZEŚLIJ NA MÓJ E-MAIL
englishcech@gmail.com lub dostarcz do szkoły. Termin oddania prac do
18.06.2020
Pracę identyczne będą oceniane na „1”.

Subject: Oglądanie filmu „Extra English: Hector’s arrival”
Obejrzyj film.
https://www.youtube.com/watch?v=a339H_aqXx0

