
przedmiot Zadania, lekcja on-line 

Język polski 

 

Ludwika Robakowska 

 

1. Z wizytą w kinie online. Obejrzyj w podanym linku film pt. “Mały Książę”:  

https://www.cda.pl/video/527533546 

2. Z wizytą w teatrze online. Obejrzyj w podanym linku przedstawienie pt. “Pchła Szachrajka”: 

https://www.youtube.com/watch?v=UsgcCItndV4 

3. Lekcja online – podsumowanie całorocznej pracy z języka polskiego. Środa 24.06 godz. 12:00-

12:30 

matematyka Pierwiastki-zad.17,18,21,22/250-materiał pomocniczy w Teams 

Działania na pierwiastkach- online śr.14.00 

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020  online śr.14.30 

Język angielski 

Anna Leszczyńska 

1. Escape Room – dla spóźnionych 

2. Jak się czujesz? Razem środa 9.10 

3. Napisz życzenia wakacyjne - Wakelet 

Język niemiecki 

Marzena Cichosz 

22.06. -Lekcja online 

Piosenka na pożegnanie z życzeniami udanych wakacji https://www.youtube.com/watch?v=9gz5PY-

BjQY 

Słowa: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00r4uWTuyWDPyksFQ5D1s41vtEEsg%3A1592766637482

&ei=rbDvXqiAHZOAk74P5L-zsAg&q=Berge+-+Wir+sind+frei+s%C5%82owa&oq=Berge+-

+Wir+sind+frei+s%C5%82owa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1AAWABgtydoAH

ABeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwjoioyNzpPqAhUTwMQBHeTfDIYQ4dUDCAw&uact=5 

26.06 - zakończenie roku szkolnego 

 

historia Spotkanie online - środa 13:00 

 

Informatyka Witam ostatni raz w mijającym roku szkolnym.  
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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 

  

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  Poniedziałek 8:00 - spotkanie on line 

Geografia – podsumowanie zajęć 

 

Poniedziałek 9:00 – spotkanie on line  

Biologia – podsumowanie zajęć 

chemia Prawo zachowania masy – opracowanie tematu na grupie klasowej z chemii. Spotkanie online – 

czwartek godz.10.00 

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

8.55 

Fizyka Podsumowanie – lekcja online wtorek 11:15 
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Wychowanie fizyczne - 

dziewczęta 

Bezpieczne wakacje. 

Język niemiecki 

Justyna Gudel 

Środa 11.30  wyjątkowo - ostatnie :/ spotkanie online 

Religia 

 

 

 

 

 

 

Nasze wakacje z Bogiem. 

Zbliżają się wakacje- czas odpoczynku. W czasie wakacji nie zapomnij o Jezusie. 

• Pamiętaj, aby spotykać się z Jezusem na modlitwie, Mszy Świętej. 

• Pamiętaj o Spowiedzi Świętej, a także o pierwszych piątkach wakacyjnych miesięcy. 

• Przystępuj często do Komunii Świętej.  

• Bądź wzorem dla innych. 

Życzę wspaniałych, słonecznych wakacji. 

 

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! 
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