Learning English with ICT
Dear Students if you are interested in your language education and
self-development these are the questions you should consider:





How often do you study a foreign language at home?
How often do you revise vocabulary?
Do you check new words in a dictionary?
Do you know where you can find an unknown phrase or a
word?
 Do you do any tests online preparing e.g. for an English test
at school?
 Do you use the internet as a mine of information?
If your answers are mostly yes, it means that you want to know
more and be better and better.

You should also know that by means of the net you can broaden
your mind and knowledge and brush up your language skills. These
are the websites that are worth checking:
https://www.pixton.com/ - it’s a perfect tool, you can
create your own comics in English
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/ - also used for
creating comics
http://www.learningchocolate.com/ - you can revise your
vocabulary and learn new word here
http://www.agendaweb.org/ - you can find not only
grammar summary, tests but also some listening, reading
exercises, games and songs
https://quizlet.com/ - if you have problems with
remembering new words you can easily create a set of
flashcards that you can use at any time to remind them and
learn by heart

Our pen pals from Greece
W tym roku szkolnym 2015/2016 będziemy również
kontynuować wymianę korespondencji z naszymi
kolegami z Grecji, ze szkoły podstawowej w Larissie.
W zeszłym roku wymieniliśmy się maskotkami w ramach
realizacji szeregu projektów dotyczących naszych tradycji,
obyczajów, kultury. Naszym rówieśnikom wysłaliśmy
Bolka, Lolka i Pingu. Natomiast od nich otrzymaliśmy
Ifigenię.
Ifi towarzyszyła nam podczas całego roku szkolnego, ucząc
się i bawiąc razem z nami. Podczas wakacji natomiast
zwiedziła
ciekawe
miejsca
w
naszym
kraju.
Postanowiliśmy zebrać jej przygody i stworzyć książeczkę,
którą prezentujemy na nastepnych stronach naszej
gazetki internetowej. Mamy nadzieję, że się Wam
spodoba.
Książeczka ‘Ifi’s adventures’ jest pierwszym z cyklu
projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.
Teraz czekamy na książkę o przygodach naszych maskotek
w Grecji.

Time for games and quizzes
3. Finish the comic. You can use the programme that was
mentioned in the first article:
http://www.makebeliefscomix.com/Comix

1. Order the words to make sentences






was/ Ifi / the sea / by
visited/ she / also / Poznań
are/ we / for / letters/ waiting / next
is/ who/ your/ best/ friend?
were/ you/ where?

2. What will you say in these situations?
 You are in a shop and you want to buy a ticket.
 You want to ask if somebody wants more food.
 You don’t know what time it is.
 You want to know where you can buy postcards.
 You want to know how often you should take a
medicine.

*Jeśli znasz rozwiązania, zapisz je na kartce wraz z nazwiskiem , klasą oraz dopiskiem
„October”. Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 w terminie do 29.10.2015r. Spośród
wszystkich poprawnych rozwiązań rozlosujemy 3 nagrody oraz nagrodę specjalną za
najciekawszy komiks.

Klub Młodych Anglistów

