; dla klasy 6b
;
; Przedmiot, imię i
/ nazwisko nauczyciela,
kontakt
/ 19.05.2020 Matematyka
/ Agnieszka Prządka

wychowawczyni: Anna Mróz

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

Tydzień 10 18.05-22.05

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

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

j. angielski gr 2 M. Watts
magda.watts.mw@gmail.
com
Historia Renata Krakowska
historia.krakowska@gmail.
com

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Liczby wymierne. Wykonaj ćwiczenia
str. 79,80

matematykaap.
sp363@gmail.com

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

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

Zoom godz.8.40
Porównywanie liczb wymiernych.
Wykonaj ćw.10,11,12 str 81 oraz
zad.9,10,11 str.250
Zoom godz.10.40
Dodawanie liczb wymiernych.
Wykonaj ćw. str.82

Zoom godz.9.00

Dodawanie liczb wymiernych.
Wykonaj zad.4 str. 253 i zad.5,6,7
str.254

Zoom godz.11.00
https://www.youtube.com/watch?v=_- cyklicznie, czwartek g.
Temat: Zmiany stanu skupienia
materii.Na lekcji będziemy omawiać mPM7Vj3Xc
12.15, ZOOM lin
doświadczenia, które wykonywaliście
wysyłam przez dziennik
w zeszyłym tygodniu. Obejrzyj film
obok, który zamieściłam.
wtorek, godz. 10.00 10.40, ZOOM

Stopniowanie przymiotników str 60,
61
Stopniowanie przymiotników - karta stopniowanie przymiotników
pracy obok w linku. W środę
otrzymasz na adres e-mail link do
quizizz - czasowniki modalne masz
czas do piątku do godz. 20.00 na
wykonanie zadania

Czwartek, 10.00 - 10.40,
ZOOM

Across cultures - Video games p. 62,
63
1. Obejrzyj film (link obok) 2.
Przeczytaj rozdział Napoleon tworzy
nowy ład w Europie 3. wykonaj
ćwiczenia s. 80-81

Środa, godz. 12.50 13.30, ZOOM

https://gwo.pl/podbojenapoleona-p4632

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

5

; dla klasy 6b
;
; Przedmiot, imię i
/ nazwisko nauczyciela,
kontakt
/ geografia, Marek Karaś,
/ karas-marek@wp.pl

wychowawczyni: Anna Mróz

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Lekcja na ZOOMie, wtorek 19. maja, od 10:50 do 11:30,
ZOOM, wtorek 19. maja,
sprawdzamy ćwiczenia od strony 73 do 81. Za tydzień, 26.
10:50-11:30, link przez
maja - sprawdzian w formie Kahoota, jak ostatnio.
dziennik
Wpisujesz tylko swoje nazwisko i klasę, żadne nicki. Np.
Kowalski6B. 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.

język polski 18.05.2020,
Monika Cieśla,
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Uzupełnj zadania i ćwiczenia,których
nie udało Ci się przesłać w ubiegłym
tygodniu. Przygotuj plan wydarzeń
przedstawionych w lekturze do
zaprezentowania podczas lekcji .

język polski 19.05.2020,
Monika Cieśla,
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji
Zoom. Zaprezentujecie plany
wydarzeń przedstawionych w
lekturze. Porozmawiamy również o
przygodach głównej bohaterki.

język polski 20.05.2020,
Monika Cieśla,
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

"Ania Shirley - taki niespokojny
duch" - na odzielnej kartce w
ciekawy,graficzny sposób(np.mapa
myśli) zaprezentuj postać głównej
bohaterki. Zwróć uwagę na wygląd,
cechy charakteru, umiejętności i
uzdolnienia. Prac nie przesyłajcie,
pochwalicie się nimi podczas lekcji w
czwartek.

język polski 21.05.2020,
Monika Cieśla,
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji
Zoom. Zaprezentujecie główną
bohaterkę i ,stosując metodę
drzewka decyzyjnego,
porozmawiamy o trudnych wyborach
bohaterów.

wtorek, 19.05.2020 godz.
12.45 - 13.25, Zoom,link
wyślęprzez dziennik

Namaluj portret Ani Shirley
czwartek, 21.05.2020
godz. 11.00, Zoom,link
wyślę przez dziennik

; dla klasy 6b
;
; Przedmiot, imię i
/ nazwisko nauczyciela,
kontakt
/ język polski 22.05.2020,
/ Monika Cieśla,
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

wychowawczyni: Anna Mróz

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

1.Zredaguj ogłoszenie,które
mogłoby się znaleźć w gazecie o
tym, że szkoła w Avonlea poszukuje
nauczyciela.2. Zredaguj zaproszenie
na spektakl teatralny przygotowany
przez Szkolne Koło Teatralne na
podstawie powieści "Ania z
Zielonego Wzgórza". Jeśli to
możliwe, pracę prześlij w pliku
Word,czekam do 25.05.

jęz.ang, A. Grzyb

lekcja Zoom, śr. 20.05, godz.10:00

jęz.ang, A. Grzyb

lekcja Zoom, pt. 22.05, godz. 10:00

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

https://view.genial.
Temat: Chwast i sieć- dla kogo
niebo.Nie musicie nic wysyłać, poza ly/5ebbd9e22d0fc40d913fc453/
guide-chwast-i-siec-dla-kogozaległymi pracami!
niebo-copy?
fbclid=IwAR06I2ubz9N0DibroD
nAUPSfqX6hbotVNIpSO9C5rwgh
kQwdpNZT4CaE6c

Escape room - wejdź i poznaj
życie papieża Jan Pawła II

https://view.genial.
ly/5ebd99338e243b0d
5a32a387/interactivecontent-w-domupapieza-escape-room?
fbclid=IwAR1LB_8Rmd
TKuCW5kvZUEBlQRZ
OLrQVLba_ac1SQjfnf
GiN_36IrGWnlpUg

; dla klasy 6b
;
; Przedmiot, imię i
/ nazwisko nauczyciela,
kontakt
/ Religia K.Kołodziejczuk e/ mail

wychowawczyni: Anna Mróz

Zadania podstawowe

Niespodzianka

katechezasp363@gmail.
com

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!

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Lekcja na ZOOM. Temat. Ssaki cechy charakterystyczne. Przygotuj
ćwiczenia, będą ptrzebne ćw. 1- 3
str.106 i 107. Dane podam przez
dziennik. Obok masz link ćwiczenia

W-F grupa A. Madyniak, Temat: Kształtowanie wybranych
wfmadyniaksp363@gmai cech motorycznych.
l.com
Zadanie: Wykonaj od kilku do
kilkunastu ćwiczeń
ogólnorozwojowych, losując ich
kolejność za pomocą ruletki - link
obok. Możliwość otrzymania oceny
za pochwalenie się ćwiczeniami.
Filmik lub fotki wyślij na adres email nauczyciela.
Wf, Anna Mróz,
Obejrzyj film mówiący o korzyściach
annammmroz@gmail.com z regularnej aktywności fizycznej.

linki do zadań
podstawowych

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

https://biteable.
com/watch/pozdrowienia-dlauczniw-2558221?
fbclid=IwAR3sA0tPtnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbS
OzDJC2xKS0kcizNFjOotxh91w

https://drive.google.com/open? piątek 10.00- 10.40,ZOOM
id=1z9KCCvauRwXY49_LTsX
GnF7geuKZJ-U3

https://wordwall.
net/pl/resource/893767/wychow
anie-fizyczne/wf-online-wdomu-%c4%87wiczenia

https://www.youtube.
com/watch?v=b9XVly_ioHE

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

; dla klasy 6b
;
; Przedmiot, imię i
/ nazwisko nauczyciela,
kontakt
/ Muzyka, Karolina Szurek,
/ muzyka.sp363@gmail.com

wychowawczyni: Anna Mróz

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

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

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!)

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.

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

Organizacja plików i folderów w
Teams

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Proszę o zmianę nazwy
Teams środa 10:00-10:30
folderów w TEAMS tak, aby 20/05/2020
nazwą było jedynie
nazwisko ucznia, lub
nazwisko a na końcu
pierwsza literka imienia

