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English   
Homework, e-learning, self- education

Ostatnio w twoim kraju zapanował koronawirus i zarządzono kwarantannę. Napisz maila do swoich uczniów w którym:
przedstawisz im problem, z którym boryka się świat
wytłumaczysz im ich obowiązki związane z nauką w domu
zaproponujesz najlepsze rozwiązania w tej sytuacji


Dear students,
How are you? I hope you’re well. Sorry, I haven’t written for so long but I was too busy to write. I have something important to tell you about. Lately there have been a huge problem around the world which is called Coronavirus. 
Everybody is prisoned at home because there are too many ill people . If we hang out and keep in touch (face to face) we will also suffer. Because of the awful tragedy we must stay at home and learn at home ourselves. We mustn’t leave our houses. It is very important not to meet. That’s why I’m writing to you. I want to tell you about your own self-education and your homework.
If you want to be ready for your English exam which is probably in April, you must study at home. Don’t wait for our meeting at school because nobody knows how long our absence will last. Below I will write you exactly the numbers of pages from your workbook and extra webpages which will help you to revise your knowledge.
In my opinion this is the best solution in your situation. You can organise yourself, learn at home and imagine how world would be without real schools. You can also compare e-learning and homeschooling with the education at real school. I’m really curious what is your opinion about it and what do you prefer.
I hope that everything is clear and you’ll know what to do. I believe that you will do your best to prepare.
Don’t ever give up!
Best wishes for everyone,
Mrs. Yellow
Wykonaj zadania w ćwiczeniach WB z języka angielskiego  i w zeszycie z podręcznika SB:
WB: 
TESTY ÓSMOKLASISTY:
Unit 5-6, p. 66-69
Unit 7-8, p. 86-89
Unit 9-10, p. 106-109
Unit 11-12, p. 126-129
Unit 13-14, p. 146-149

WB:
SŁOWNICTWO
p. 169-182
WB: 
ŚRODKI JĘZYKOWE
p. 156-161
SB: 
Słownictwo- lista słówek i zadania do zeszytu
Unit 10, Sport, p.84-85
Unit 12, Zakupu i usługi, p. 102-103
Unit 13, Kultura, p. 112-113
Unit 14, Życie społeczne, p. 120 - 121
QUIZLET!!!!

	Polecane strony internetowe:

https://quizlet.com/pl / Wpisz: Repetytorium Ósmoklasisty Pearson i numer rozdziału: np. Unit 13
https://learningapps.org/index.php?category=3&s= / learningapps.com – przeglądaj aplikacje: język angielski/
https://www.engvid.com/ / świetne lekcje z native-speakerem /
https://lyricstraining.com/ / nauka piosenek w języku angielskim/
https://www.teenbuzz.co/helen-doron-radio/ /  radio Helen Doron w języku angielskim/
https://www.ang.pl/ /szlifuj swój angielski/ 
http://znamangielski.com/ / polecam/
http://mrsyellowworld.blogspot.com/ / polecam zakładkę słowniki, konkursy i egzaminy językowe/

	Oczywiście najważniejsze są testy i tak na prawdę wasze ćwiczenia, w których macie wszystkie informacje podstawowe. Jeśli jednak już to zrobiliście lub komuś z was zależy na ocenach i chciałby zrobić coś więcej, na tej stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8  znajdziecie materiały do pracy podczas tych dni pozornie tylko wolnych od szkoły:) Korzystajcie z tych lekcji, aby jeszcze lepiej przygotować się do waszego językowego egzaminu. Zanotujcie w zeszycie datę, temat artykułu lub zadania, tak abym wiedziała co robiliście i mogła z tego wyciągnąć wnioski.


	W środę 18.03.2020 Dziennik Gazeta Prawna wydaje Testy Ósmoklasisty z języka angielskiego. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, podaję informację którą słyszałam, oczywiście nie zobowiązuję. 


	Można również zaglądnąć na stronę CKE – arkusze testu ósmoklasisty z 2019 roku. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/


	Jeśli znajdziesz zadania w podręczniku lub ćwiczeniach, o których nie wspomniałam, oczywiście można je wykonać


Powodzenia,
Kornelia Żółty

