
KLASA  8B DNIA 26.05

1.TEMAT LEKCJI.
    An email - practising expressing congratulations and 
    making/responding to requests. 

2.In today’s lesson you are learning about and practising  
   expressing congratulations and making/responding to 
   requests. You are reading an email thanking for 
   congratulations and responding to requests.
   
   Na dzisiejszej lekcji uczycie się i ćwiczycie wyrażać gratulacje
   oraz formułować odpowiedzi i prośby. Czytacie e-mail 
   dotyczący podziękowań za złożone gratulacje i odpowiedzi na  
   prośbę.
 

3.Polecenie.
  *Proszę przeczytać tekst na str. 82 w podręczniku.
    Postarajcie się zrozumieć jak najwięcej zdań dotyczących 
    treści e-maila.
  *Proszę przepisać następującą notatkę:
     
    - aby wysłać e-maila dotyczącego składania gratulacji, 
       można użyć następujące zwroty:
       
       Well done – Dobra robota.
       Thank you for your support – Dziękuję za wsparcie.
       Thanks – Dzięki. 
       Nice done – Ładna robota.
       Congratulations on…  – Gratulacje za… 
       Fantastic! – Fantastycznie!
    
   



 - aby wysłać e-maila  z prośbą możemy napisać:
        
        Would you mind (send me the video)? – Czy  mógłbyś/
                                                                                     mogłabyś…?
        Sure. …  – Oczywiście. …  
        Sorry, but I really can’t…  – Przepraszam , ale naprawdę nie 
                                                       mogę… 
        Could you? – Czy mógłbyś/mogłabyś?
        Will you send me? – Czy wyślesz mi?
        I would be grateful if you – Będę wdzięczny/a jeśli… 
        Could I ask you… ? – Czy mógłbym/mogłabym cię zapytać 
                                            (poprosić)… ?
        Please and thank you. – Proszę i dziękuję.

4.Proszę ponownie przeczytać dialog i przepisać poniższe 
   słownictwo do zeszytu
    *so well – tak dobrze
      whole event – całe  wydarzenie
      awesome – budzący respekt
      I guess we were just lucky! – Chyba  (zgaduję) mieliśmy         
                                                       szczęście
      compete – rywalizować, konkurować
      race – wyścig 
      sack race – wyścig w worku
      third – trzeci 
      relay – sztafeta 
      exhausted – wyczerpany 
      cross the finish line – przekroczyć linię

     competition – konkurencja, rywalizacja
     main – główny 
     however – jakkolwiek, jednak
     pick up a trophy – podnieść trofeum



     the best warm-up slogan – najlepsze hasło na rozgrzewkę
     complain – narzekać    
     as soon as – tak szybko jak

5.Proszę wykonać w zeszycie ćw.1 s.82

6.Praca domowa – wykonaj w zeszycie:
   - ćw.3 s.82 
                      


