wychowawczyni: Magdalena Watts

dla klasy 7a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

Lekcje online: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

fizyka Katarzyna
Temat: Moc jako wielkość fizyczna.
Kończak
Obejrzyj film, link umieszczony
konczakatarzyna@gmail. obok. Zrób notatkę.
com

https://www.youtube.
com/watch?v=vofrne8Faw

wtorek g.13. 45,
ZOOM

fizyka Katarzyna
Temat: Maszyny proste. Obejrzyj
Kończak
film, link umieszczony obok. Zrób
konczakatarzyna@gmail. notatkę.
com

https://www.youtube.
com/watch?
v=cvaUqc_Lyic

środa, g. 13.30,
ZOOM

j. angelski gr 2, M.
Watts

Passive voice

godz. wychowawcza, M.
Watts

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Środa, czwartek,
piątek godz. 10.30 11.10, ZOOM
piątek, 13.00 13.40, ZOOM

15.06.matematyka
kontakt: jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Pole powierzchni graniastosłupa. https://www.youtube.
Uczniwoei zapisują wzór z
com/watch?
podręcznika str. 270. Pole
v=kUhMThSB2D8
powiezchni graniastosłupa
Pc=2Pp+Pb wraz z opisem. Wykonaj
zadania z podecznika str. 272 - 273
zad. 6-9.

19.06.matematyka
kontakt: jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T:Objętość prostopadłościanu.
https://www.youtube.
Wykonaj zapis notatki w oparciu o
com/watch?
podręcznik str. 274-275. I. Objętość v=SAC3K9zJXc0
prostopdłościanu V=abc II. Objętość
sześcianu V=a^3. III Jednostki
objętości str. 275. Wykonaj zadania
z podręcznika str. 267-277 zad. 1-6.

Historia Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przypomnij sobie informacje
https://www.youtube.
zawarte w rozdziale: Polityka
com/watch?
zagraniczna II RP; 2. wykonaj
v=sepbDGP964A
pisemnie w zeszycie pytania do tego
rozdziału; 3. wysłuchaj
przemówienia ministra Becka (link
obok)

https://www.youtube.
com/watch?v=SAC3K9zJXc0
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kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
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biologia Ewa Olkowska

Przeczytaj Tematy 1) Mechanizmy
regulacyjne organizmu. Zwróć
uwagę na: mechanizm utrzymania
na określonym poziomie takich
parametrów jak: ilość wody w
organizmie, stężenie glukozy we
krwi i temperatura ciała. 2)
Choroba - zaburzenie homeostazy.
Zwróć uwagę na: definicje zdrowia i
choroby, zasady przyjmowania
ogólnodostępnych leków i
suplementów, konieczność
stosowania leków przepisanych
przez lekarza zgodnie z jego
zalecenimi.

Wychowanie do życia w
rodzinie Ewa Olkowska

Temat: Co się właściwie dzieje,
kiedy zaczynasz dojrzewać. Obejrzyj https://www.youtube.
prezentację.
com/watch?v=YavEH9CdoXM

j. angielski Barbara
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

My plans for holidays - speaking and
writing.

język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

15.05. Temat: Intencje wypowiedzi.
Przeczytaj w podręczniku
wiadomości s. 319. Wykonaj w
zeszycie zadania 1/319, 5,6/320.

język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

16.05. Temat: Grzeczność językowa.
Przeczytaj w podręczniku
wiadomości s. 322. Wykonaj w
zeszycie zadania 1,5,6/323 oraz
zad.12/324. Zrób ustnie zad. 7/324
oraz 13,14/325.

język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

19.05. Temat: Sposoby przytaczania
cudzej wypowiedzi, czyli mowa
zależna i niezależna. Przygotuj
podręcznik, zeszyt i zeszyt ćwiczeń.

Lekcje online: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

środa 12.00 - 12.40
Zoom, czwartek
12.00-12.40 Zoom

piątek 9.00-9.45
Teams

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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j. niemiecki, Maria
Adamczyk,
niemiecki1sp363@wp.pl

Zaloguj się na wsipnet.pl, zapoznaj
się z zad. 2a - schemat pytania
rozpoczynajączego się do
czasownika, wykonaj zadanie 4a i b
str. 61 w podręczniku

j.niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Ist das ein Handy 2-czy to
wsipnet.pl
jest komórka?.Na tej lekcji
pracujemy z podręcznikiem -zad 4a4c str 61

Muzyka, Karolina
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Przygotuj podręcznik do oddania do
biblioteki: dokładnie go przejrzyj i
wytrzyj gumką wszelkie dopiski
ołówkowe
Zaśpiewaj piosenkę "Lubię wracać"
(link obok)

linki do zadań
podstawowych

Lekcje online: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://www.wsipnet.
pl/

wtorek,g.10.00-10.40,
Teams

https://www.youtube.com/watch?v=MMxSHVlrHA4

religia

zapoznaj się z tematem

https://drive.google.
com/file/d/1iX_GhyTCk
kYBlA721W_WTL4GNV
AWI_4C/view?
usp=sharing

religia

zapoznaj się z tematem

https://drive.google.
com/file/d/12ohqWxyV
aQA7bPi3SzdogOJj8Mu
2mBk2/view?
usp=sharing

https://view.genial.
ly/5ea160bb43a2920d
a1f011c2/presentationschizma-wschodnia?
fbclid=IwAR3sg_ki_2Q
RT6ECOskSuVrZ69HJ
ZXN76qMrtiTAOAVxe
YjNzPJrRYtwl2w

