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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 be learning the about relative pronouns; the differences between and how to recognise

defining and non-defining relative clauses; how to compare and analyse poems; and how to

understand the use of personification in writing.

SCIENCE

Ecosystems

● The interactions among living and nonliving things in swamp ecosystem

● Conservation and protection of ecosystem

Matter

● States of matter

● Classification of matter

GEOGRAPHY

Europe’s Economy
● energy sources in Europe
● tourism in southern Europe

MATH

● Algebraic expressions and equations
● Writing equations
● Solving one step and two step equations
● Word problems
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HISTORY

● Constitutional monarchy, England in America, the English Civil War

JĘZYK POLSKI

● pisownia zakończeń i, ii, ji

● akcent wyrazowy

● imiesłowy- pisownia z nie

● Tadeusz Różewicz- wiersze

● Dynastia Miziołków- spotkanie z lekturą

HISTORIA

● Sprawdzian wiadomości - W Rzeczypospolitej szlacheckiej

● Stefan Batory

● Wojny z Rosją

● Początek wojen ze Szwecją

MATEMATYKA

● Porównywanie liczb

● Dodawanie i odejmowanie

● Mnożenie i dzielenie .

● Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

● Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych

● Upraszczanie wyrażeń algebraicznych

● Zapisywanie równań

● Liczba spełniająca równanie

● Rozwiązywanie równań

● Zadania tekstowe

BIOLOGIA

● Ryby - kręgowce środowisk wodnych

● Przegląd i znaczenie ryb

● Płazy - kręgowce wodno lądowe

● Przegląd i znaczenie płazów

GEOGRAFIA

● Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn

● Rolnictwo Danii i Węgier
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● Przemysł i usługi we Francji

● Energetyka w Europie

ESPAÑOL

Grupo de Maestra Magda

Reporteros 1 Unidad 3:

Vocabulario: la familia,la casa y los muebles

Gramática: los posesivos, las preposiciones de lugar, verbos: hay, estar, tener

Grupo de Maestra Ditsa

RI 2 Unidad 2: Viajes y aventuras

Gramática: El pretérito perfecto. Marcadores temporales: hoy, esta semana, este año. Los pronombres de

complemento directo. Preposiciones: localización y movimiento (a, en, por). El superlativo.

Léxico: Los accidentes geográficos. Los medios de transporte. El tiempo atmosférico. Expresiones para

valorar actividades y experiencias; dar miedo, dar pereza. Los números a partir de 100.


