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DATES FOR YOUR CALENDAR

● 6-10.03.2023 - Tydzień Doktora Seuss/ Dr Seuss week

● 08.03.2023 Dzień kobiet / Women's Day

● 14-15.03.2023 - Herbatka z Dyrekcją / Headmisstress' Tea Party

● 17.03.2023 Dzień Świętego Patryka / St. Patric's Day

● 20-24.03.2023 Tydzień Matematyczny / Maths Week

ENGLISH

We will continue with our respective books, ‘The Giver for 5DM’ and ‘Tuck Everlasting for 5RM’. In

grammar will focus on verb tenses, mainly continuous and perfect tense; modal verbs and their uses.

Lastly for spelling we will have a look at words with ‘k/kw sounds’ and ‘ow/oi vowels’.

SCIENCE

States and Properties of Matter

● Evaporation and Condensation

● Solutions

GEOGRAPHY

Map of Poland
● Map and scale

● Distances on the map

● Distances in the field

● Shaping the surface on maps

● Reading Maps

● Maps of nearest areas
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MATH

Measurement

● convert between different units of metric measure

● understand and use approximate equivalences between metric units and common imperial units

such as inches, pounds and pints

● measure and calculate the perimeter

● calculate and compare the area of regular and irregular shapes

● estimate volume [for example, using 1 cm³ blocks to build cuboids (including cubes)] and capacity

[for example, using water]

● solve problems involving converting between units of time

HISTORY

● The Franks, the Great Schism, the Crusades

JĘZYK POLSKI

Lektury na marzec:

● Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje),

● Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów (lektura uzupełniająca); Adam Bahdaj,

Kapelusz za 100 tysięcy (lektura uzupełniająca)

● pisownia wyrazów z ę i ą w zakończeniu

● wyrazy odmienne (temat, końcówka)

● przyimek, spójnik, przysłówek, wykrzyknik

● zasady interpunkcyjne (kropka, przecinek)

● pisownia wyrazów z ż i rz, ch i h

● tworzenie opisu krajobrazu

● pisanie opowiadania odtwórczego

● przysłowia

● części zdania

HISTORIA

● Polska Bolesława Chrobrego

● Kazimierz odnowiciel

● Rządy Bolesława Śmiałego

● Polska Władysława Hermana
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MATEMATYKA

● Zapisywanie ułamków dziesiętnych.Porównywanie ułamków dziesiętnych.

● Różne sposoby zapisywania długości i masy.

● Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

1000.

● Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 . . .

● Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

● Mnożenie ułamków dziesiętnych

● Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.1

● Dzielenie ułamków dziesiętnych.

● Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

● Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

BIOLOGIA

● Pęd - organ nadziemny rośliny

● Liść - wytwórnia pokarmu

● Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości

● Mchy

GEOGRAFIA

● Przez lądy i oceany

● Pierwsze odkrycia geograficzne

● Podsumowanie wiadomości

● Pogoda a klimat

ESPAÑOL

Reporteros Internacionales 1, Unidad 3- Mi familia y mi casa

GRAMÁTICA:

● preposiciones de lugar: delante de, detrás de, encima, debajo

● verbos: hay, tener, haber

VOCABULARIO:

● las partes de la casa

● los muebles y objetos

Unidad 4  Mi semana

GRAMÁTICA:

● verbos reflexivos: levantarse

● verbos irregulares: e>i vestirse

VOCABULARIO:

● las actividades cotidianas

● las horas
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