wychowawczyni: Magdalena Watts

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

Zadania podstawowe

Informatyka Elżbieta
Białek

odszukaj w Internecie program
GIMP i sporobuj zainstalowac go na
swoim komputerze. Jeśli Ci się uda
napisz do mnie na eb.bialek@gmail.
com

fizyka

środa Temat: Energia mechaniczna.
Rozwiązywanie zadań

język polski Elżbieta
1.06. Poprawa sprawdzianu ze
Dębska dziennik
słowotwórstwa 14.00-15.00.
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl
2.06. Temat: Plakat jako tekst
kultury i jego symbolika. Obejrzyj
plakat do "Balladyny" na s.130.
język polski Elżbieta
Przeczytaj wiadomości o plakacie s.
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbieta- 131. Wykonaj pisemnie w zeszycie
zad. 2-10. s.131.
debska@o2.pl
język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

3.06. Temat: Piszemy zaproszenie.
Przypomnij sobie, że treść
zaproszenia zawiera 5
obowiązkowych elementów:
nadawca, odbiorca, cel, miejsce i
czas; ponadto musisz użyć zwrotów
grzecznościowych typowych dla
zaproszenia, np. serdecznie
zapraszam. Napisz zaproszenie na
spektakl zapowiadany przez plakat
Andrzeja Pągowskiego. Adresatów
zaproszenia zachęć do wzięcia
udziału w spektaklu dwoma
argumentami, które będą
odwoływać się do symboliki plakatu.
Zapisz w Wordzie i prześlij do mnie.

linki do zadań
podstawowych

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

środa,g.11.15-12.10,
ZOOM
poniedziałek 14.0015.00

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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język polski Elżbieta
Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl

4.05. Temat: Leszek Kołakowski o
https://www.wsipnet.
prawdziwej przyjaźni. Przeczytaj
pl/
tekst s. 211-212. Wykonaj pisemnie
w zeszycie zad. 1/212. Przeczytaj
wiadomości o dedykacji s. 215.
Wykonaj do 8.06. test 5. na
wsipnet.

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

5.06. Temat: Sztuka, która burzy
mury. Obejrzyj zdjęcia obrazów
Banksy'ego i przeczytaj wiadomości
s.146-148. Wykonaj w zeszycie zad.
1-3. s.148.

j. angielski, gr 2 M.
Watts, magda.watts.
mw@gmail.com

Kontynuujemy prace nad zdaniami
warunkowymi - tłumaczenie (zdania
zadane w poniedziałek na lekcji.

j. angielski, gr 2 M.
Watts, magda.watts.
mw@gmail.com

Conditionals - paraphrasing

j. angielski, gr 2 M.
Watts, magda.watts.
mw@gmail.com

Conditionals - revision.

religia

linki do zadań
podstawowych

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

wtorek, 13.30 - 14.10,
ZOOM
paraphrasing conditionals

czwartek, 13.00 13.40, ZOOM
piątek, 13.00 - 13.40,
ZOOM

https://drive.google.
com/file/d/1mKKqNml
3xE5gimv0QojdpA2Zq
N3NXL1z/view?
usp=sharing
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rozszerzonych
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linki do zadań
podstawowych

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

Temat: Jazz czyli wielkie
https://goformative.
improwizowanie (podręcznik). Karta com/formatives/migrat
pracy online jest dostępna na
ed-8488710
goformative.com/join, kod
WUMUDC. Można też wejśc przez
link bezpośredni(obok). Karta jest
po angielsku. Można wejśc za
pierwszym razem na próbę (podając
pseudonim) a za drugim razem już
podać imię i inicjał i pisać na ocenę.

geografia, Karaś Marek

Lekcja 1 -> temat: Rozwój dużych https://www.youtube.
miast a zmiany w strefach
com/watch?
podmiejskich (str. 178-180). Co
v=625042-DHGA
masz zrobić? 1. obejrzyj filmik - link
po prawej; 2. zrób ćwiczenia (str.
108-109).
Lekcja 2 -> temat: Migracje a
https://www.youtube.
zaludnienie i struktura wieku na com/watch?
obszarach wiejskich (str. 181v=oi0mc20ENUM
183). Co masz zrobić? 1. objerzyj
filmik - link po prawej; 2. zrób
ćwiczenia (tylko str. 110, bez 111)

biologia Ewa Olkowska

Zaloguj się na epodręczniki i
wykonaj zadania, które są na końcu
tematu. Masz dostępne dwa tematy
1) Radzimy sobie ze stresem 2)
Układ hormonalny

Wychowanie do życia w
rodzinie Ewa Olkowska

Przeczytaj temat: Rozwój człowieka
od narodzin do starości. Zwróć
uwagę na: etapy rozwoju człowieka
po urodzeniu, zmainy które
zachodzą w kolejnychetapach życia

Lekcje online: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku
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linki do zadań
podstawowych

Historia Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdziały: 42,43,44, 2.
wykonaj test z podręcznika s. 249250 i odpowiedzi prześlij do 8
czerwca.

niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Wiederholungsuebungenzadania powtórzeniowe.Nowy
materiał zostanie wprowadzony w
https://niemiecki.ang.
nastepnym tygodniu po zakonczeniu pl/cwiczenia/512/tworzenieProjektwoche.
pytan

niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Wykonaj zadania zawarte w linkach.
Dzięki tym zadaniom przypomnisz
sobie teorię i poćwiczysz zaimki
pytające(kto, gdzie, kiedy itd.) oraz
https://niemiecki.ang.
sposób tworzenia pytań (np.magst
pl/cwiczenia/513/zaimekdu Deutsch-czy lubisz niemiecki?)
pytajacy

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

Progress check Unit 6, na lekcję
online proszę zrobić ćw. 1-7, str.
113 z podręcznika.

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Zadanie dodatkowe: wykonaj
prezentację (multimedialną) o
jednym z prezydentów II RP.
Prezentacja ma zawierać
maksymalnie 12 slajdów
(proszę nie koiować całych
życiorysów); całość ma
zachęcac do obejrzenia (jakieś
ciekawostki, quiz,bibliografia czyli z czego korzystaliście).
Zadanie dodatkowe przyjmuję
tylko do 8 czerwca.

czwartek 12.00-12.40
Zoom, zaproszenie
wyślę przez dziennik
elektroniczny

wychowawczyni: Magdalena Watts

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

Zadania podstawowe

plastyka Małgorzata
Korowajczuk - Ozga
gozga363@gmail.com
lub dziennik
elektroniczny/Teams

T: Podsumowanie
Proszę zobaczyć w plikach(TEAMS)
w ramach podsumowania najpierw
prezentację: „Chronologia dziejów
sztuki”, następnie wybrane wasze
prezentacje, pokazujące sztukę
nowoczesną. To tyle. Oczywiście
można zrobić dodatkowe prace
plastyczne i nie tylko. Tematy były
podane w poprzednich planerach.

chemia Małgorzata
Mańska
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

2,3.06-Sposoby otrzymywania
wodorotlenków praktycznie
nierozpuszczalnych w wodzie.
Podręcznik str.219-221. Zapoznać
się z materiałem. Zrobić notatkę w
zeszycie bez odsyłania.

matematyka 01.06
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Usuwanie niewymierności z
mianownika. Uczniowie przepisują
notatkę z linku do zadań
podstawowych. Rozwiaż zadania z
podręcznika str. 262 zad. 48, 53.
Wszystkiego najlepszego z okazji
Dnia Dziecka!.

matematyka 03.06
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtórzenie i utrwalenie
wiadomości z działu potęgi i
pierwiastki. Lekcja on -line.

linki do zadań
podstawowych

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Dodatkowo lekcje plastyki w
tvp, poruszające te tematy np.
Abstrakcja- link obok

wtorek 2.06.2020
12.30-13.10 Teams

https://drive.google.
com/file/d/1ote385oCo
g7btdRxVm38cC9_zEm
qc50i/view?
usp=sharing

matematyka ZOOM
godz. 14:45-15:15

Dla chętnych osób. Wykonaj
prezentaję na temat POTĘGI działania na potęgach.
Prezentacja ma zawierać nie
więcej niż 10 slajdów.
Wstawiony film do slajdu
będzie dodatkowo punktowany.
Pamiętaj o podaniu źródła.
Dla chętnych osób. Wykonaj
prezentaję na temat
PIERWIASTKI - działania na
pierwiastkach. Prezentacja ma
zawierać nie więcej niż 10
slajdów. Wstawiony film do
slajdu będzie dodatkowo
punktowany. Pamiętaj o
podaniu źródła.

https://vod.tvp.
pl/video/szkola-z-tvpklasa-7,plastykalekcja-504052020,47813261

wychowawczyni: Magdalena Watts

dla klasy 7a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt
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matematyka 04.06
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T:Powtórzenie i utrwalenie
wiadomości z działu potęgi i
pierwiastki. Rozwiąż zadania z
podręcznika str. 261 zad. 32, 33,
41, 43

matematyka 05.06
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Praca kontrolna - sprawdzian
potęgi i pierwiastki. Zadania zostaną
wysłane standardowo przez e-maila.

linki do zadań
podstawowych

W-F chłopcy, A.Madyniak Temat: Piramida zdrowego żywienia
wfmadyniaksp363@gmai i stylu życia, oraz jej analiza i opis.
l.com
Zadanie: Zapoznaj się z piramidą
zdrowego żywienia dzieci i młodzieży
oraz jej opisem. Analizując piramidę
sprawdź czy prawidłowo się
odżywiasz, ewentualnie jakie
popełniasz błędy w żywieniu i stylu
życia. Otwórz link obok.

https://ncez.pl/abczywienia-/zasadyzdrowegozywienia/piramidazdrowego-zywienia-istylu-zycia-dzieci-imlodziezy?
fbclid=IwAR0kLczY6dj
VgwINu2WCT1d76pXyr
vCx1JAjm6PmeWtiRuqsusDI
mwNV6o

j. niemiecki, Maria
Adamczyk,
niemiecki1sp363@wp.pl

Na lekcji sprawdzimy zadanie z
podręcznika. Oprócz tego prosze o
wykonanie ćwiczeń przyczepionych
na tablicy we wsipnet.pl

https://www.wsipnet.
pl/

WF dziewczyny, Anna
Mróz,
annammmroz@gmail.
com

W tym tygodniu proszę, aby w
ramach lekcji wfu, podjąć dowolna
aktywność fizyczną na świeżym
powietrzu (spacer, jogging,rolki,
rower itp.). Jeśli macie ochotę,
prześlijcie na mój adres mail zdjęcie
lub filmik z tej aktywności.
Przypominam także osobom, które
nie przesłały mi jeszcze prac, o
nadrobienie zaległości.

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Szansa na wysoką ocenę:)
Wykonaj 40 minutowy
marszobieg terenowy
przeplatany różnymi
ćwiczeniami. Zrób dowolną
formę relacji z marszobiegu i
wyślij na adres e-mail
nauczyciela

czwartek godz. 9 - 9:
45 MS Teams

