
TOPIC: GENERAL HANDLING PRECAUTIONS

Dzień dobry,

Dziękuję  za  przesłanie  Waszych  prac.  Nie  otrzymałam  jeszcze  wszystkich,  ale  jestem
przekonana, że wkrótce reszta do mnie dotrze. 

Celem dzisiejszego ćwiczenia będzie poznanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem
używania sprzętu geodezyjnego ( tachimetru ).

Jakie jest Wasze zadanie? 

1)  na  stronie  33  Waszych materiałów znajduje się  tekst  dotyczący zasad  używania  tachimetru.
Proszę przeczytać ten tekst.

2) po przeczytaniu tekstu, proszę zrobić ćwiczenie 1, 2 i 3 na strone 34.

3) po zrobieniu ćwiczeń ze słownictwa, proszę wrócić na stronę 33 i pełnymi zdaniami napisać
odpowiedzi na  pytania, które znajdują się nad tekstem ( 7 pytań ).

Proszę, aby ćwiczenia były napisane odręcznie na kartach pracy. Po zrobieniu ćwiczeń proszę je
sfotogarfować lub zeskanować i przesłać na moją skrzynkę mailową (  szkola.e.p@gmail.com ). Za
dobrze wykonaną pracę ( bedę brała pod uwagę poprawność i  terminowość wykonania pracy )
macie oczywiście plusy. Termin wykonania pracy – do 15.04.2020 r. ( po przewie świątecznej ).
Następne zadanie otrzymacie już po przerwie świątecznej, zakładając oczywście, że nie wrócimy do
szkoły.

INFORMACJA W SRAWIE WASZYCH OCEN NA KONIEC ROKU

Oceny na koniec roku szkolnego muszą być wystawione do 17 kwietnia. Mam już informację o
Waszych  ocenach cząstkowych, które otrzymaliście  do czasu zawieszenia zajęć .  Sprawdziłam
Wasze listy motywacyjne,  które pisaliście  przed zawieszeniem zajęć i  mogę  Wam za te  prace
wstawić oceny ( nieobowiązkowo, gdyż było to tylko ćwiczenie, oceny wahają się w zakresie od 3
do 5, będę Was pytała o decyzję  indywidualnie ).  Macie również plusy za pracę na lekcji, do
których  dołożą  się  plusy  za  Waszą  pracę  zdalną.  Przeanalizuję  wszystkie  informacje  na  temat
Waszych  posepów w  nauce  na  j.angielskim zawodowym i  w sprawie  wystawienia  ocen  będe
kontaktowała się z Wami indywidualnie ( email, Messenger , telefon ).  W razie pytań, wątpliwości
– piszcie.

Życzę zdrowych i spokojnych Świąt.
Ewa Pawełczyk


