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1.TEMAT LEKCJI.
   A film review - learning and practising ways of giving               
   an opinion.

2. Praca z podręcznikiem str.82.
    Think what type of film you like most, eg horror, action, 
    romance, etc, and why? 
    Look at the picture and identify the film. 
    Have you seen it and whether you liked it?
    Pomyśl się jakie rodzaje filmów lubisz i dlaczego?
    Spójrz na obrazek i zastanów się, jaki to film?
    Czy widziałeś ten film , jeżeli tak, czy ci się podobał?
   
 3.Wykonaj polecenia.
    Read the Model Text (p.82)
    How many paragraphs are there  in the review?
    Przeczytaj modelowy tekst (str. 82)
    Ile pragrafów znajduje się w tekście?
 
 4.Proszę przepisać słownictwo do zeszytu.
    * gravity – grawitacja 
      thriller – kryminał, gatunek ,,mrożący krew w żyłach’’ 
      main actors – główni aktorzy
      space shuttle – statek kosmiczny
      desperately – desperacko 
      terifying – przerażający 
      She is one of my favourite. – Jest jedną z moich ulubionych.
      For me, ... – Dla mnie, ...
      excitement – napięcie, emocje, podniecenie
      tension – napięcie 
      I thing (that) – Sądzę, że… 
      In my opinion… – Moim zdaniem… 
    



      I would recommend it to everyone. – Poleciłbym go (to) 
                                                             wszystkim.
     In my view…  – Według mnie… 
     As I see it…  – Jak to widzę… 
     Personally… – Osobiście… 
     To conclude... – Podsumowujac… 
     In short … – Krótko… 
     To sum up… – Podsumowujac… 
    
 
  5.Wykonaj ćw.1 str.82
     Match the descriptions 1 – 4 with the paragraphs (A - D). 
     Write them in your notebook (all exercise).
     Połącz opisy z paragrafami
     Napisz zadanie w zeszycie (całe ćw.).
 
 6.Przeczytaj tekst ponownie.
    Read the Model Text once again.
    Important: when you write a film review it is important 
    to structure it in an orderly way: basic information, the plot,
    your opinions, conclusion. 
    Ważne: kiedy piszesz recenzję filmową ważne jest, aby
    jej budowa (poszczególne paragrafy) miała uporządkowaną    
    formę: podstawowe informacje (wstęp), rozwinięcie (wątek),  
    twoje zdanie, podsumowanie. 
    Dodatkowe wyjaśnienia  znajdują  się w ćw. Writing Task,  
    str.82 w podręczniku. Proszę je przeczytać.

7.Praca domowa
  - ćw. 3 s 82 (całe).


