przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski
matematyka

Temat: Co należy umieścić w ogłoszeniu?
1.Odejmowanie liczb całkowitych
Zad 3,4,5/216 w czasie lekcji online
Z.dom. 6,7/216-217 ćw. Str.109,110
Nie wyrzucaj ćwiczeń będą potrzebne we wrześniu.
S: Roman Holiday – reading with understanding
Ex. 1,2 /98 SB
• Pytania w czasie Past Simple

Język angielski

Ex. 3,5/99 SB
• Things you do on holiday

Termin
oddania prac
----------19.06.2020

Pamiętaj, aby
nie wyrzucać
ćwiczeń - będą
potrzebne we
wrześniu 😊

nauczyciel

Lekcja on-line

M.Sobczak
A.Perlak

Pn.10.15
Pt.12.00

Katarzyna
Hołownia

Piątek
8.30-9.30 gr. 2
9.30-10.30 gr.1

Ex. 6,7/99 SB
g.wychowawcza - podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 :)
historia

Od rycerstwa do szlachty.

-

Joanna Leszczuk

Informatyka

Temat: Kodowanie z Stars Wars

21.06.2020

5 C II inf/ang
Druga grupa (5 C I inf/ang) ma
zajęcia w dni wolne od zajęć,
ale zachęcam do pobawienia
się w kodowanie

Jarosław
Rogożeński

Link:
https://code.org/starwars
Ewentualny dokładny link:
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1
1. Wejdź na stronę https://code.org/starwars
2. Wybierz pierwszą opcję: "BLoki" i kliknij "Spróbuj teraz"
3. Przejdź 15 poziomów kodowania.

Piątek
10.45-11.15
Poniedziałek,
11.00-11.30
MS Teams

Wychowanie fizyczne gr. Pana
Rafała

4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu
doszedłeś/aś (Odpisz na czacie prywatnym albo w naszym
zespole w MS Teams).
Termin do 21.06.2020
Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach.
Wysiłek trwający: najlepiej 20-30 minut z rozgrzewką.

Nic nie
wysyłamy

Rafał
Wojczulanis

muzyka

Temat: Piosenki wakacyjne.
Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Stokrotka”, tekst str. 149 z
podręcznika
https://www.youtube.com/watch?v=vXONrlE9jyc
Następnie zaśpiewaj piosenkę pt.” Lato, lato, lato czeka’, tekst
str. 155 z podręcznika
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

-

Hanna
Witomska

geografia

Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma

-------------

biologia

Piękno polskiej przyrody.

------------------

biblioteka

Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach>
aplikacji Teams

15-21.06

plastyka

Wtorek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wychowanie fizyczne grupa
Damiana Biniewicza

Dowolna aktywność fizyczna:
-bieg
-spacer

Agnieszka
Tokarska Kleina
Agnieszka
Tokarska Kleina
M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska
Agnieszka
Szwarc
Damian
Biniewicz

---------Nie wysyłamy

-------------------

12:00-12:30
Poniedziałek
teams

-jazda na rowerze, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp..
-zajęcia dodatkwe

NADRABIAMY
ZALEGŁE
PRACE

