wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

19.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com

Liczby wymierne. Wykonaj ćwiczenia
str. 79,80

Zoom godz.10.45

20.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com
21.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com

Porównywanie liczb wymiernych.
Wykonaj ćw.10,11,12 str 81 oraz
zad.9,10,11 str.250

Zoom godz.8.30

Tydzień 10 18.05-22.05

22.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com
fizyka Katarzyna Kończak
konczakatarzyna@gmail.
com

linki do zadań podstawowych

Lekcje on line: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

Dodawanie liczb wymiernych.
Wykonaj ćw. str.82
Zoom godz.10.20
Dodawanie liczb wymiernych.
Wykonaj zad.4 str. 253 i zad.5,6,7
str.254

Zoom godz.9.00

https://www.youtube.com/watch?v=_Temat: Zmiany stanów skupienia
materii. Na lekcji będziemy omawiać mPM7Vj3Xc
doświdczenia, które wykonywaliści w
zeszyłym tygodniu. Obejrzyj film
obok, który zamieściłam.

cyklicznie, czwartek,
fizyka g.11.30-12.10,
ZOOM link wysyłam
przez dziennik

język polski

wtorek
Temat: rodzaje podmiotu, przygotuj
zeszyt i podręcznik do nauki
gramatyki

wtorek
Zoom godz.10.00-10.40
potrzebne kody wyślę
przez dziennik

język polski

środa
Temat: rodzaje podmiotu, przygotuj
zeszyt i podręcznik do nauki
gramatyki, praca domowa: zeszyt
ćwiczeń, wykonaj ćwiczenia 5,6 str.
57, nie przesyłaj zdjęć pracy
domowej,

środa
Zoom godz.10.00-10.40

język polski

czwartek
temat: Przydawki, podręcznik WSiP,
przeczytaj wiadomości, do zeszytu
wykonaj notatkę oraz ćwiczenie
1,2,4 z podręcznika

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań podstawowych

Lekcje on line: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

język polski

piątek
temat : przydawki, praca domowa:
zeszyt ćwiczeń, ćwiczenie 1,3,4 str.
58-60

Historia Renata Krakowska
historia.krakowska@gmail.
com

1. Obejrzyj film (link obok) 2.
Przeczytaj rozdział Napoleon tworzy
nowy ład w Europie 3. wykonaj
ćwiczenia s. 80-81

Wychowanie Fizyczne
chopcy Tomasz Borowski
borowskit95@gmail.com

W związku z mozliwościa ćwiczeń na kanał youtube Tomasz Borowski
dworze zaleca sie dbac o własną
"fizycznoiść" wtym celu proszę
zrobić dwa marszobiegi po około 4060 min w systemie 10 min, truchtu
10 min marszu
nadal wykonujemy ćwiczenia : brzuszki , pompki , komandosy,
supermeny - też dobrze by było w
terenie

geografia, Marek Karaś,
karas-marek@wp.pl

Lekcja na ZOOMie we wtorek 19. maja, od 11:30 do 12:10 ZOOM, wtorek 19. maja,
trochę wcześniej zatem, NIE O 12:50! ->sprawdzamy ćwiczenia od
11:30-12:10, link przez
strony 73 do 81. Za tydzień, 26. maja - sprawdzian w formie
dziennik
Kahoota, jak ostatnio. Wpisujesz tylko swoje nazwisko i klasę,
żadne nicki. Np. Kowalski6A. Deadline będzie ustawiony na
wtorek, 26. maja, na godzinę 14:00. Co to znaczy? Że musisz
rozwiązać ten test najpóźniej do godziny 14:00 we wtorek 26.
maja. O 14:00 musisz najpóźniej skończyć, więc zacznij nie
później jak około 13:00. Gdzie znajdziesz dane do Kahoota?
Tutaj, czyli w planerze na następny tydzień, który zostanie
opublikowany na stronie szkoły w poniedziałek (25.05)
wieczorem czy we wtorek (26.05) rano.

jęz. ang, A. Grzyb

lekcja Zoom, śr. 20.05, godz. 11:00

jęz. ang, A. Grzyb

lekcja Zoom, pt. 22.05, godz.11:00

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

piatek
Zoom godz.10.00-10.40

https://gwo.pl/podboje-napoleonap4632

obejrzyj film o Napoleonie https://www.cda.
pl/video/1224096eb/vfilm
- podbój Europy

IO Montreal 1976 oglądamy
film

https://www.youtube.com/watch?v=i2l8jnvH6dw

wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań podstawowych

jęz. ang, A. Grzyb

zad.1/65 Project Time - wypisz w
kolejności wynalazki z zadania od
najważniejszego wg ciebie nr 1 do
najmniej ważnego nr 5, przygotuj
ustnie lub pisemnie krótkie
uzasadnienie numeru 1. Przemyśl
jeszcze inny wynalazek z XX w.,,
który można uznać za bardzo
ważny. Pracę sprawdzimy na lekcji
w tyg. 26.05-01.06. Nie wysyłaj
pracy.

Religia K.Kołodziejczuk email
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Chwast i sieć- dla kogo
niebo.Nie musicie nic wysyłać, poza
zaległymi pracami!

https://view.genial.
ly/5ebbd9e22d0fc40d913fc453/guid
e-chwast-i-siec-dla-kogo-niebocopy?
fbclid=IwAR06I2ubz9N0DibroDnAUPSfqX6hbotVNIpSO9C5rwghkQw
dpNZT4CaE6c

Religia K.Kołodziejczuk email
katechezasp363@gmail.
com

Niespodzianka

https://biteable.
com/watch/pozdrowienia-dlauczniw-2558221?
fbclid=IwAR3sA0tPtnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJ
C2xK-S0kcizNFjOotxh91w

plastyka M. KorowajczukOzga plastyka363@gmail.
com

T: Zrób to sam. Sztuka użytkowa
Miękki naszyjnik, bransoletka, lub
inny przedmiot jako prezent z okazji
Dnia Matki.
W podręczniku na str. 106 jest
trochę pomysłów, ale możesz
wymyśleć coś innego.
Liczy się pomysł i estetyczne
wykonanie. Do dzieła!
Wyślij zdjęcia!

godz.wychowawcza Ewa
Olkowska

Widzimy się :) w czwartek przez
ZOOM godz. 12.30 , dane bez zmian

Lekcje on line: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Escape room - wejdź i
poznaj życie papieża Jan
Pawła II

piątek 12.00- 12.30,
godz.wych., ZOOM

https://view.genial.
ly/5ebd99338e243b0d5a3
2a387/interactive-contentw-domu-papieza-escaperoom?
fbclid=IwAR1LB_8RmdTK
uCW5kvZUEBlQRZOLrQ
VLba_ac1SQjfnfGiN_36Ir
GWnlpUg
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Lekcje on line: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

https://drive.google.com/open?
Lekcja na ZOOM. Temat. Ssaki czwartek 9.30-10.10,
cechy charakterystyczne. Przygotuj id=1z9KCCvauRwXY49_LTsXGnF7 biologia,ZOOM
geuKZJ-U3
ćwiczenia, będą ptrzebne ćw. 1- 3
str.106 i 107. Dane bez zmian. Obok
masz link ćwiczenia

edukacja dziennikarska
Elżbieta Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o.pl

Redagujemy nasz fotoreortaż. W
tym tygodniu kończymy pracę:
dokonujemy ostatecznej selekcji
zdjęć, ustalamy ich kolejność,
dodajemy tytuł i krótki tekst.
Wysyłamy do końca tygodnia. Jeśli
chcesz, aby Twórj fotoreportaż
znalazł się na stronie szkoły w
zakładce Kronika, napisz, że
wyrażasz zgodę na umieszczenie
tam swojej pracy. Zdjęcia do kroniki
muszą być przesłane jako plik jpg, a
tekst w Wordzie.

wychowanie fizyczne
dziewcząt Agnieszka
Sławińska
aslawinska363@gmail.com

Temat: Tętno spoczynkowe i
wysiłkowe- pomiar. Zapoznaj sie z
materiałem z linka obok. Wykonaj
próbę Ruffiera. Zastosuj zasadę
3X30X130.

język angielski grupa 1,
Karolina Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Conutable nouns/uncountable
nouns - quantifiers. Określamy
ilość i liczbę. Przeczytaj str. 72 i 73.
Zrób w zeszycie (jako tabelkę)
ćwiczenie 1/72. Zapisz w zeszycie 5
pytań dotyczących odpadków w
Twoim domu, używając pytań "How
much/ how many" (wzór: ex. 4/72).
Przygotuj odpowiedzi ustne na te lub
podobne pytania.

https://drive.google.
com/file/d/1Dj0mM_bewK2cxL5bnn
ZLBSAS9qAOH75Z/view?
usp=sharing

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Kontynuacja KARTY
KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ- zdjęcie
gotowej karty odeślij na
adres
aslawinska363@gmail.
com
wtorek 12:30 Teams
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W czasie lekcji na Teams będziemy
ustnie robić ustnie ćwiczenia: 2,3/72
i 5,6/73

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

Lekcje on line: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku
czwartek 12:30 Teams

uczniowie, którzy nie
uczestniczą w lekcji on
ine przysyłają zdjęcia
zrobonych ćwiczeń w
zeszycie (1,2,3,4 /72, 5,6
/73)

Kontynuujecie robienie prezentacji
zadanych wcześniej. Zaczynacie
samodzielnie robić ćwiczenia
(workbook). Po zrobieniu
umieszczacie na Teamsach i piszecie
do mnie krótką wiadomość.

polecam robienie
quizletów z tego modułu

Warsztat muzyczny (str. 152-153).
Przejrzyj wiadomości z poprzednich
lekcji. Przeczytaj powtórkowe
zadania na stronie 152. Rozwiąż
rebusy zgodnie z poleceniem. Nie
musisz przesyłać zdjęć notatek.

Zadzwoń do koleżanki lub
kolegi i odpytajcie się ze
strony 152. Napisz mi o tym,
np: we wtorek zadzwoniłem
do Stasia i odpytywaliśmy się
z muzyki. Obie dzwoniące
osoby dostaną wtedy plusiki.
(Postaraj się zadzwonić do
kogoś, kto ma zaległości albo
słaby dostęp do Inetrnetu wtedy dzięki Tobie zdobędzie
plusa!)

Jeśli nie zrobiłeś/łaś do tej pory
zadania w Forms o Vivaldim i o
Bachu , to zrób je teraz.
Przypominam tez o zaległościach z
graniem melodii (wpisany
wykrzyknik oznacza, że nie
zrobiłeś/łaś tego zadania i zaraz
będzie tu jedynka)
informatyka Elżbieta
Białek

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Organizacja plików i folderów w
Teams

Proszę o zmianę nazwy
folderów w TEAMS tak, aby
nazwą było jedynie nazwisko
ucznia, lub nazwisko a na
końcu pierwsza literka imienia

Teams czwartek 9:00-9:
30 20/05/2020

