
przedmiot Zadania, lekcja on-line 

Język polski Omówienie opowiadań Lema oraz zadań nt. wykrzyknika i partykuły - poniedziałek, godz. 13.00. 

Spotkanie przedwakacyjne – czwartek, godz. 10.00. 

Proszę o niepozbywanie się zeszytów ćwiczeń - przydadzą się we wrześniu. 

matematyka Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych-online pon. 11.00 

Podsumowanie  działu “Liczby całkowite” 

Język angielski Spotkanie on-line – wtorek 10.30  

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

1. Lekcja online środa 9:50 (MS Team) 

2. Gry językowe 

 

 

historia Wspaniałych wakacji! Gotowi na nową przygodę z historią? We wrześniu zaczniemy od odkrycia 

Ameryki!  

Tymczasem, w poniedziałek (godz. 12.00) test podsumowujący historię Polski XIII-XVI w. 

 

Informatyka Witam ostatni raz w mijającym roku szkolnym.  

  

Życzę Wam fantastycznych Wakacji z wieloma niezapomnianymi chwilami, ale wyłącznie fajnymi. 

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie oraz innych.  

  

Krótki film z życzeniami dla Was: 

https://www.youtu.be/cVbc-M6xAY0 

  

 W ostatni tydzień zajęć zachęcam do spróbowania sił w tworzeniu gry.  

  

Temat: Kodowanie "Stwórz grę Flappy" 

  

Link: 

https://studio.code.org/flappy/1 

https://www.youtu.be/cVbc-M6xAY0
https://studio.code.org/flappy/1


  

1. Wejdź na stronę https://studio.code.org/flappy/1  

2. Przejdź 10 poziomów kodowania.  

3. Nic mi nie wysyłacie, cieszcie się kodowaniem :) 

   

Do zobaczenia 1 września! 

 

Biologia/geografia/wych. Wtorek – spotkanie on line 12:00 

Biologia: podsumowanie zajęć 

Godzina wychowawcza – Bezpieczne Wakacje i sprawy bieżące  

 

 

Czwartek – spotkanie on-line 9:00 

Geografia – podsumowanie zajęć 

muzyka Propozycje piosenek wakacyjnych znajdują się w notesie zajęć w Teams, spotkanie on-line czwartek 

8.00 

Wychowanie fizyczne - 

dziewczęta 

 

1. “Bezpieczne wakacje”. Zanim wyjedziesz na wakacje rozwiąż ten quiz 

https://samequizy.pl/bezpieczne-wakacje-2/ 

2. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy ćwiczenia własne, jazdę na rowerze, 

rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”, “Pokemon 

Go” itp. 

 

Religia Wakacje z Bogiem 
 
Pamiętajmy o tym, że wakacje są od nauki, a Pan Bóg cały czas czeka na nas, byśmy się z Nim spotykali 
także w czasie zabawy i odpoczynku. 
 

1. Dowiedz się gdzie w pobliżu twojego wypoczynku znajduje się kościół i o której godzinie odbywa 
się tam Msza Święta 

2. Pomocą do tego może być portal www.msze.info  
3. Pamiętaj o codziennej modlitwie 

https://studio.code.org/flappy/1
https://samequizy.pl/bezpieczne-wakacje-2/
http://www.msze.info/


4. Pamiętaj, że bardzo wielu kościołach jest codziennie okazja do spowiedzi świętej – możesz 
oczyszczać swoje serce, by w czasie wakacji także przyjmować Komunię Świętą 

Plastyka Obejrzyj: 

Domowe warsztaty "Zwierzęta w sztuce" 

https://www.youtube.com/watch?v=-xqGzlrBy7Y 

Praktyka: 

"Jak narysować psa?" 

https://www.youtube.com/watch?v=YrdkEfi0F6Y 

"Jak narysować smoka?" 

https://www.youtube.com/watch?v=bvjVAGd7Q9k 
Udanych wakacji! 

  

Wychowanie 

fizyczne chlopcy 

Dowolna Aktywność fizyczna, rozwiąż guiz przed wakacjami  
https://samequizy.pl/bezpieczne-wakacje-2/ 

Do 25.06  
 

 MS Teams, mail, 

Monika Potrikus 

 Konsultacje 

indywidualnie 

teams czat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-xqGzlrBy7Y
https://www.youtube.com/watch?v=YrdkEfi0F6Y
https://www.youtube.com/watch?v=YrdkEfi0F6Y
https://www.youtube.com/watch?v=bvjVAGd7Q9k

