
KLASA 7A     DNIA 8.05

1.TEMAT LEKCJI.
  Films -  learning some words and expressions related to films.

2.Unit 7 dotyczy tematyki filmowej, zwrotów i słownictwa,
   które odnoszą się do dziedziny kultury jaką jest 
   kinematografia, do jej twórców i dzieł. Proszę zatem 
   zastanowić się nad zagadnieniami dotyczącymi filmu.
   
   *Do you remember any words for different types of film?
     For example: action, comedy, horror, etc.
   *Have you seen any good films recently?
   *What type of film was it? 
   *Why did you like it?

3. Proszę przepisać ćw.1 s.76, którego rozwiązanie podaję
    poniżej. Waszym zadaniem jest przetłumaczyć słownictwo 
    na j. polski (podręcznik str.125).

1. stunt -
2. plot -
3. release a film -
4. film star -
5. soundtrack -
6. producer -
7. star in a film -
8. director -
9. stuntman / stuntwoman -
10. script -
11. special effects -
12. screen -
13. win an award -
14. film a scene -



4.Wykonajcie ćw.3 s. 76. Rozwiązanie podaję poniżej.
   W tym ćwiczeniu należy przepisać całe zdania, a puste 
   miejsca uzupełnić podanymi odpowiedziami.
    1. script,    
    2. soundtrack ,   
    3. stars; award,                    
    4. stuntman / stuntwoman,
    5. special effects. 

5.Proszę wykonać ćw.4 s.76 (tylko odp.).

6.Chętni uczniowie mogą odpowiedzieć na trzy ostatnie
   pytania zawarte w pkt 2 i przesłać emaila.

Nadal czekam na zadania od każdego ucznia, które są 
oceniane. Przypominam jakie to ćwiczenia.

  * Praca domowa z dnia 6.05 
     Zadania wysłać mailem, będą oceniane.
     - ćw.3 s.71 (całe), 
     - ćw.4 s.71 (całe), 
     - ćw.5 s.71 (całe).
 * Zadanie domowe do oceny - wykonajcie egzamin 
     ósmoklasisty (5) str.70-71 w zeszycie ćwiczeń. Chciałabym,  
     aby wszyscy uczniowie przysłali odpowiedzi jak 
     najszybciej na adres: klosowicz.katarzyna@sp3.edu.pl 
     Jeżeli  macie problemy z  odsłuchaniem   
     zadań, do  których  są  nagrania  (strefa ucznia link:    
     www.macmillan.pl/strefa-ucznia3.), pomińcie je. 
     Proszę pamiętać o ćw. 8 s.71 (wypowiedź pisemna). 
     Ocena z waszej pracy będzie dla mnie formą sprawdzianu   
     podsumowującą rozdział 5.


