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EDB, Tomasz Podgórski, Lekcja, 22.06. Przed Wami wakacje.
Vulcan
Pamiętaj o bezpieczeństwie Twoim i
innych. Włącz ostrożność! Obejrzyj
film.
biologia Ewa Olkowska

Po egzaminach musi być relaks, więc
wyjdź na spacer. Zwróć uwagę na
róznorodność biologiczną,która Cię
otacza. Zastanów się też nad tym, czy
człowiek na nią wpływa?

język polski Elżbieta
Dębska

23.06. Czy naprawdę "wszędzie jest
tak samo"? Czytamy opowiadanie
Marka Hłaski "Okno". Przeczytaj przed
lekcją opowiadanie podręcznik s. 213215.

język polski Elżbieta
Dębska

24.06. Jak Sokrates uczył myślenia?
Przeczytaj w podręczniku tekst s. 207208. Po przeczytaniu zastanów się,
dlaczego zawsze warto poszerzać
swoją wiedzę. Sformułuj trzy
argumenty.

język polski Elżbieta
Dębska

25.06. Autorytet a konformizm felietonowe refleksje Sławomira
Mrożka. Przeczytaj w podręczniku tekst
s. 210-211. Zastanów sie, na czym
polega różnica między konformizmem
a słuczaniem autorytetów. Odpowiedz
na pytanie, przed czym przestrzega,
czego uczy i do czego przekonuje
autor.

godzina wychowawcza
Elżbieta Dębska

Pamiętaj, że udane wakacje to
bezpieczne wakacje.Obejrzyj filmy o
bezpieczeństwie podczas wakacji.

godzina wychowawcza
Elżbieta Dębska

linki do zadań
podstawowych

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

Film edukacyjny

10.00-10.30 Teams

https://www.youtube.
com/watch?
v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.
com/watch?
v=gmaCqVtv7D4

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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https://www.youtube.
com/watch?
v=wS4SRvkvLio

geografia, Marek Karaś

Ostatni temat z geografii w SP: Prace
badawcze w Arktyce i Antarktyce.
Obejrzyj tylko film -> link w komórce
po prawej, 10 minut.

Historia + WOS Renata
Krakowska

Przypomnij sobie kiedy i w jakich
okolicznościach Polska weszła w
struktury NATO i UE.

fizyka Katarzyna
Kończak

Jeśli masz czas obejrzyj film Max
Planck i fizyka kwantowa

https://www.youtube.
com/watch?
v=1cQ3G3Plvn8

https://www.youtube.com/watch?
v=7cvq0lLpbQI

religia

https://drive.google.
com/file/d/17jLbP097D0
LXoqmdAvkUow15AIQY
wyNl/view?usp=sharing

religia

https://drive.google.
com/file/d/1hxEzuJWsgu
7AfIjwYqyRMa1j6Tcs3bV
t/view?usp=sharing
środa, godz. 10.45, ZOOM

j. angielski gr 2, M.
Watts

Omówienie egzaminu ósmoklasisty.

j.niemiecki,K.Gawlicka

czwartek,g.10.00-10.40, gr
Thema:Das perfekte Geschenk-idealny https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kgawlicka-lucima_sp363_onmicrosoft_com/EfWPzOm9LRVBlJ
1, Teams
prezent-praca z filmem.Karta Pracy
czeka na Was w zakładce Pliki na
Teams, ale także jest w linku obok.
Film obejrzymy wspólnie na lekcji.

chemia M.Mańska

23.06Podsumowanie wiadomości o
chemii organicznej. Przejrzyj
podręcznik cz. chemia organiczna.
Zastanów się nad znaczeniem
substancji organicznych.

chemia M.Mańska

24.06 Podsumowanie- chemiaZastanów się nad znaczeniem chemii w
naszym życiu codziennym.
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j. angielski, Barbara
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Omówienie egzaminu ósmoklasisty.
Plany na wakacje i dalszą edukację.

22.06 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz, kontakt przez
dziennik elektroniczny

T: Powtórzenie wiadomości z działu
okręgi i koła. Rozwiąż zadania z
podręcznika str. 254 zad. 2, 8, 10, 16.

24.06 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz, kontakt przez
dziennik elektroniczny

T: Powtórzenie wiadomości z działu
okręgi i koła. Rozwiąż zadania z
podręcznika str. 256 zad. 19, 20, 21,
23.

25.06 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz, kontakt przez
dziennik elektroniczny

T: Powtórzenie wiadomości z klasy
VIII.

linki do zadań
podstawowych

Lekcje online: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku
czwartek, 12.00-12.30,
Zoom

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

