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26.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

Odejmowanie liczb całkowitych. Po 
lekcji wykona ćw. str. 52,53

ZOOM 9.00

27.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

Odejmowanie liczb całkowitych. Po 
lekcji wykona ćw. str. 54,55

ZOOM 9.00

28.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka

Mnożenie liczb całkowitych. ZOOM 9.40

29.05. matematyka, 
Agnieszka Prządka Mnożenie liczb całkowitych. 

ZOOM 11.00

Informatyka Elżbieta Białek Programujemy ze Scratch'em

Wykonaj polecenia znajdujące 
się w TEAMS/kanał informatyka 
gupa I/notatki

https://teams.microsoft.
com/_#/school/notes/In
formatyka%20I%20gr?
threadId=19:
46d29aef8a944f82aa5
33c5578fc30dc@threa
d.tacv2&ctx=channel

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com Wykonaj pracę domową, link obok

https://learningapps.
org/watch?v=pn21tmojk20

biologia Ewa Olkowska Lekcja ZOOM. Dane bez zmian. 
Temat: Cykl rozwojowy roślin 
okrytonasiennych. Przygotuj 
ćwiczenia str. 92 -94

środa 10.00-10.40, 
ZOOM

wykonaj doświadczenie
https://ekodziecko.
com/rozkwitajaca-lilia-
wodna

geografia Ewa Olkowska   
biologiasp363@gmail,com

Temat: Klimat śródziemnomorski. 
Wyszukaj informacje z podręcznika i 
wykonaj kartę pracy, zrobioną 
odeślij.

https://drive.google.
com/open?
id=1M3NyPb2i3hDlUMnq3D
zxlaibQSVet13v

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

Let's celebrate - słownictwo str 85, 
zadania 1,2,3 str 86

środa, 12.20 - 13.00 
ZOOM

j. angielski gr 2 M. Watts 
magda.watts.mw@gmail.
com Make or do? zad 4, 6 str 87

czwartek, 11.50 - 12.30, 
ZOOM

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

be going to do sth - spopsoby 
wyrażania przyszłości str 88.

piątek, 13.00 - 13.40, 
ZOOM

niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Die Nachbarn von Familie 
Malin-praca z tekstem.Podczas  tej 
lekcji(online) wykonamy zadania 1a,
b,c str 73/74-podręcznik.

Teams, wtorek, godz.
10.10.45-gr 1, godz.
12.15-13.00 gr 2
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niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Woher kommst du?-
Laendernamen-skąd pochodzisz?-
nazwy krajów.Podczas tej lekcji 
macie do wykonania zad 3 str 75-
podręcznik oraz zad 1 str 89-zeszyt 
ćwiczeń.Poprawność wykonania 
sprawdzimy wspólnie podczas 
kolejnej lekcji online w czerwcu

język polski 25.05.2020 
Monika Cieśla ,
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Podmiot i Orzeczenie - utrwalenie 
wiadomości - lekcja w aplikacji 
Zoom

poniedziałek 25.05.2020, 
13.00 - 13.40, Zoom - link 
zostanie wysłany 24 maja

język polski 26.05.2020 
Monika Cieśla ,
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Części zdania - Przydawka - 
zapraszam na lekcję w aplikacji 
Zoom; proszę przygotować kartki, 
zeszyty i niebieski podręcznik. Po 
lekcji wykonaj ćw. 5 str. 110 ( 
niebieski podręcznik)

wtorek 26.05.2020, 13.15 
- 13.55, Zoom, link wyślę 
przez dziennik

język polski 27.05.2020 
Monika Cieśla ,
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zaloguj się na platformie 
epodreczniki.pl Zapoznaj się z 
materiałem do lekcji " Przydaje 
blasku rzeczownikowi - przydawka" i 
na platformie wykonaj zadania 
1,3,4,5. Nie przesyłaj zadań. 
Rozwiązania są widoczne na 
epodrecznikach.pl

http://epodreczniki.pl/

język polski 28.05.2020 
Monika Cieśla ,
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Dopełnienie - zapraszam na lekcję w 
aplikacji Zoom. Proszę przygotować 
zeszyty i niebieskie podręczniki. 

czwartek 28.05.2020 , 
11.00 - 11.40, Zoom, link 
prześlę przez dziennik

ćwiczenia zielone str.31

język polski 29.05.2020 
Monika Cieśla ,
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

 Według instrukcji przesłanej przez 
nauczyciela i po zapoznaniu się z 
materiałem w niebieskim 
podręczniku str. 115 Okoliczniki 
wykonaj polecenia 2 str.115 i 5 str.
117 ( bardzo dokładnie przeczytaj 
ramkę warto wiedzieć na str.116 ) 

zadanie 8 str. 118 - niebieski 
podręcznik

http://epodreczniki.pl/
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Historia Renata Krakowska 
historia.krakowska@gmail.
com

1. Lekcja on-line (termin obok)- 
realizacja tematów: Społeczeństwo 
Polski pierwszych Piastów oraz 
rozbicie dzielnicowe; 2. ćwiczenia: 
2/77; s.78-79; 1/80 i 4/81; 3. 
wykonaj w zeszycie test z 
podręcznka s. 176 i prześlij 
odpowiedzi do 1 czerwca.

wtorek 11.00-11.45 
TEAMS

Informatyka grupa II 
Agnieszka Szałaj

Prezentacja - Zdrowy styl życia. 
polecenie umieściłam w Teams w 
Zadaniach. Pracę proszę zamieścić w 
odpowiedziach do 1 czerwca. 

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

Past simple of regular/irregular 
verbs - negative. W tym tygodniu 
uczyć się będziemy tworzenia zdań 
przeczących w czasie przeszłym przy 
użyciu czasowników regularnych i 
nieregularnych. Na lekcji online 
zrobimy ćwiczenia 1-3 z 
podręcznika,str. 60-61.

środa 27.05. godz. 12.00-
12.40 ZOOM, zaproszenie 
zostanie wysłane przez 
dziennik elektroniczny.

wych. fiz. dziewcząt 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Temat: Koszykówka- historia, 
powtórzenie przepisów gry. Zadanie: 
przypomnij sobie przepisy gry w 
koszykówkę. Uporzadkój słownictwo 
angielskie. Zadanie zamieszczone 
w TEAMS

Katra Królowej Aktywności 
Fizycznej- odeślij

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

Tydzień poświęcony uzupełnieniu 
wszelkich zaległych prac.

Dla sumiennych: praca 
plastyczna o dowolnej tematyce 
i technice

godzina wychowawcza 
aGNIESZKA sŁAWIŃSKA 
ASLAWINSKA363@GMAIL.
COM

Temat. Podsumowanie tolerancji. 
Odbierz sznurówki z sekretariatu 
szkoły. Wykonaj zdjęcie na znak, że 
nie hejtujesz. Obejrzyj w TV lub on-
line wybrany odcinek programu 
DOWN THE ROAD. teams PIĄTEK 13:00
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Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Duch Swięty. Pocieszyciel i 
Obrońca. Obejrzyj katechezę. Nic 
nie musisz wysyłać, chyba że masz 
zaległe prace.

https://view.genial.
ly/5ebe73414a81770d9df4
de53/presentation-duch-
swiety-przewodnik-
pocieszyciel-i-obronca?
fbclid=IwAR2_5K4kDEZfvh
6mXiDqHXOylKUtwVZCQw0
ER0QIt_NThzH_VDfDh58jN
WM
https://view.genial.
ly/5ebe5b094a81770d9df4
d808/game-dary-ducha-
swietego?
fbclid=IwAR07UWs3UpJJTK
FO-
i5zuXh6bdj9eTwIlyr99j9zcB
fpdWqjz_jg00Pvs-8

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

Przeczytaj strony 148-151 i na ich 
podstawie zrób karte pracy online. 
Link jest obok, karta jest też 
umieszczona w Teamsach jako 
zadanie. 

https://forms.office.
com/Pages/ResponsePage.
aspx?
id=QsOIAvPmzkaILGpxzlpr
FQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3
pUOFBQSFdLU005UUxTU0lI
Q0pVQ1NQREdDSy4u
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