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Temat: Podstawowe prawa dziedziczenia.
Cel: Potrafię wyjaśnić pojęcia genotyp, fenotyp, allel, cecha dominująca, cecha recesywna, homozygota,
heterozygota. Umiem rozwiązywać proste krzyżówki genetyczne, stosując 1.Prawo Mendla.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Zdobędziecie się na niej wiele ciekawych
wiadomości na temat dziedziczenia cech. Będziemy pracować z podręcznikiem, filmikami edukacyjnymi i zeszytem
ćwiczeń s.14-16.
Cieszę się, że w końcu się spotkamy :) Joanna Mytlewska
Temat: Jak czerpać radość z każdej chwili w myśl „Pieśni XX” Jana Kochanowskiego?
Cel: znam cechy pieśni
Dzień dobry!
Na dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie cechy pieśni. Zapiszemy rady, jakich udziela nam osoba mówiąca w
utworze. Wskażemy w tekście fragmenty, które mogą być sentencjami. Wykonacie w zeszycie zad.3 i 5 ze str. 52 z
podręcznika oraz zadania w ćwiczeniach na stronach 133-135.
Pozdrawiam, do zobaczenia na zaplanowanej lekcji online!Żaneta Kowalska
Temat: Trening na całe ciało.
Cel: Potrafię utrzymać swoje ciało w dobrej formie.
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe.
Proszę wykonaj trening, który sprawi, że będziesz mieć sprawne i zdrowe ciało. Poniżej zamieszczam link do
dzisiejszej lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=4irFuqAjvKw
Do miłego zobaczenia!!!
Agnieszka Filipiak
Subject: Clothes and appearance.
Aim: potrafię opisywać ubiór i wygląd człowieka.
Zapraszam na lekcję online wg planu. Dzisiaj przypomnimy sobie nazwy ubrań i akcesoriów oraz przymiotniki
opisujące ubiór. Porozmawiamy na temat znaczenia wyglądu we współczesnym świecie. Wykonamy zad. 2-7 na str.
34-35 w podręczniku.
Do zobaczenia! Marlena Kwiatkowska
Thema: Tageszeiten. (Pory dnia)
Ziel: nazywam pory dnia
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś nazywamy pory dnia (książka str. 36 zad. 9a). Zrobimy
ćwiczenie 16,17 str. 19 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
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Temat: Wielkości wprost proporcjonalne
Cel: umiem podać, które wielkości są wprost proporcjonalne
Na dzisiejszej lekcji podamy przykłady wielkości wprost proporcjonalnych i zapiszemy w postaci równania
(podręcznik str.60 i 61). Następnie rozwiążemy zad. 1, 2, 3/62
Powodzenia, Maria Breza-Guściora
Temat: Plan “Burza” i powstanie warszawskie.
Cel: dowiem się jakie były przyczyny i skutki tego ważnego wydarzenia z historii naszego państwa.
Dzień dobry!
· Na dzisiejszej lekcji, dowiecie się o okolicznościach w jakich doszło do wybuchu powstania warszawskiego oraz
skutkach tego wydarzenia.
· Obejrzymy film “Powstanie warszawskie”, a następnie ułożymy plan wydarzeń składający się z 10-12 punktów.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ksmWlG8l9XY
Do zobaczenia!
Anita Grecka-Mycio
Temat: Wspólnota polityczna.
cel: wiem na czym polega odpowiedzialność chrześcijanina za dobro wspólne
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam
Ewa Paśniewska
Temat: Podręczny sprzęt gaśniczy
Cel: Wiem, jakiego sprzętu gaśniczego użyć podczas pożaru
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o podręcznym sprzęcie gaśniczym. Poznacie wybrane znaki ochrony
przeciwpożarowej.
Zapraszam na lekcję online wg planu
Gorąco Was pozdrawiam
Michał Marchlewski
Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła"
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła”
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim
klasom 4-8.
Do zobaczenia! Aneta Stasiak
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T: Powiat i województwo. Cel: poznaję najważniejsze zadania i organy samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
Zapraszam na lekcję online! M. Cesarz
Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha.
Cel: Znam ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Dziewczynki i chłopcy, dzisiaj wzmacniamy mięśnie brzucha.
Przed głównymi ćwiczeniami na mm brzucha wykonajcie najpierw rozgrzewkę:
WF
https://www.youtube.com/watch?v=_xE6BL3m3nk
A teraz przechodzimy do mięśni brzucha. Nie będzie łatwo ale dacie radę!
https://www.youtube.com/watch?v=y5xSKBs7lwU
POWODZENIA I WYTRWAŁOŚCI ŻYCZĘ !!!
Iwona Lipecka
Temat: Polskie Państwo Podziemne.
Cel: poznam działalność ruchu oporu na ziemiach polskich.
Na dzisiejszej lekcji omówimy początki konspiracji Polaków po utracie niepodległości w 1939 roku. Poznamy postać mjr.
historia
Henryka Dobrzańskiego oraz okoliczności powstania Armii Krajowej.
Trzymajcie się zdrowo!
Joanna Skocińska
Temat: Podręczny sprzęt gaśniczy
Cel: Wiem, jakiego sprzętu gaśniczego użyć podczas pożaru
Dzień dobry,
EDB
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o podręcznym sprzęcie gaśniczym. Poznacie wybrane znaki ochrony przeciwpożarowej.
Zapraszam na lekcję online wg planu
Gorąco Was pozdrawiam
Michał Marchlewski
Temat: „Testament optymisty” – komiczny czy poważny?
Cel: sprawdzam swoje wiadomości i umiejętności.
j. polski
Drodzy Uczniowie, dzisiaj kolejny ciekawy i zaskakujący tekst. Po jego przeczytaniu wykonacie wskazane przeze mnie
ćwiczenia ze stron 96 – 97 w podręczniku.
Będzie ciekawie! Andrzej Rutkowski
Temat: Proporcja
Cel: umiem rozwiązywać równania zapisane za pomocą proporcji
matematyka Dzisiaj powiemy o równaniach, które nazywamy proporcją, w tym celu przeczytamy opis w podręczniku str. 57 i 58, a
następnie rozwiążemy zadania 2, 3,4/58.
Powodzenia, Maria Breza-Guściora
WOS
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Temat: Wspólnota polityczna.
cel: wiem na czym polega odpowiedzialność chrześcijanina za dobro wspólne
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam
Ewa Paśniewska
Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła"
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła”
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim klasom 4-8.
Do zobaczenia!
Aneta Stasiak
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Temat: Życie codzienne w okupowanej Warszawie.
Cel: wyszukuję potrzebne informacje w przeczytanym tekście, określam doświadczenia bohaterów.
Dzień dobry!
Na dzisiejszej lekcji będziemy rozmawiać o ty, jak wyglądało życie codzienne w stolicy podczas okupacji.
Wykorzystamy informacje zawarte przede wszystkim w rozdziale zatytułowanym „W burzy i we mgle”.
Opiszemy losy bohaterów w pierwszych dniach wojny.
Do zobaczenia na lekcji w aplikacji teams!
Żaneta Kowalska
Temat: Dziś też można być patriotą.
Cel: wiem jak w dzisiejszych czasach być patriotą.
Drodzy Uczniowie!
Zapraszam na spotkanie online. Jeśli ktoś z Was nie może w czasie rzeczywistym uczestniczyć w lekcji,
proszęzapoznajcie się z artykułem i zadaniami, które umieściłam w zespole Zajęcia z wychowawcą
Pozdrawiam Ewa Kasprzak
Temat: Joga - sposób na stres.
Cel: Poznajemy ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
Kochani uczniowie zapraszam was na spotkanie on-line na teams. Porozmawiamy o tym, jak radzić sobie ze
stresem,niepokojem, negatywnymi emocjami. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz dołączyć do spotkania zajrzyj do
zadań na Teams lub skorzystaj z linku:
https://www.youtube.com/watch?v=dciAcZBYN9o
Pozdrawiam Ewa Kasprzak
Grupa p. M. Roberts – lekcja odwołana.
Temat: Akcja pod Arsenałem – zwycięstwo czy porażka Buków?
Cel: ustalam kolejność zdarzeń i rozumiem ich wzajemną zależność.
Dzień dobry!
Na dzisiejszej lekcji zredagujemy szczegółowy plan wydarzeń przedstawiający przebieg akcji pod Arsenałem.
Przedstawimy dalsze losy Alka i Rudego. Poszukamy odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie dzisiejszej lekcji.
Do zobaczenia na lekcji w aplikacji teams!
Żaneta Kowalska
Temat: Praca człowieka w świetle wiary.
cel: wiem, że praca jest dla człowieka a nie człowiek dla pracy.
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam Ewa Paśniewska
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Temat: Równania – zadania tekstowe – ciąg dalszy.
Cel: Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem równań.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać umiejętność rozwiązywania zadań z treścią, z zastosowaniem równań.
Rozwiążemy zadania z podręcznika: 24, 25 i 26 str. 68 oraz zad. 43 str. 70.
Miłego dnia i dużo zdrowia!
Iwona Koperska
Temat: Pomiar napięcia elektrycznego i natężenia prądu.
Cel: Wiem, jak buduje się obwody elektryczne, co wchodzi w ich skład oraz jak prawidło wykonać pomiar napięcia i
natężenia.
Drodzy Uczniowie, dzisiaj na podstawie krótkiego filmu (link umieszczony jest również w Notesie zajęć) dowiecie
się co to jest obwód elektryczny, jakie są niezbędne elementy wchodzące w jego skład oraz jak dokonać pomiaru
napięcia i natężenia.
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska
Thema: Tageszeiten. (Pory dnia)
Ziel: nazywam pory dnia
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś nazywamy pory dnia (książka str. 36 zad. 9a). Zrobimy
ćwiczenie 16,17 str. 19 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
Temat: Revision - unit 2 (2.7)
Cel: powtarzam wiadomości z rozdziału 2
Zapraszam na spotkanie przy pomocy aplikacji Teams.
Jeżeli nie możesz tego zrobić, nie martw się. Wykonaj następujące polecenia.
Instrukcja do lekcji: podręcznik str. 19 zad. 1,2,3,4 ,5
Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie, napisz datę po angielsku.
Miłej nauki! Izabela Wiewiórka
Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła"
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła”
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim
klasom 4-8.
Do zobaczenia!
Aneta Stasiak
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Indie – kraj kontrastów - część 2.
Cel: wiem, dlaczego Indie określane są krajem kontrastów społeczno-gospodarczych
Drodzy Uczniowie, dziś ciąg dalszy poznawania Indii.
Do zobaczenia i usłyszenia na lekcji
Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula
lekcja odwołana
Temat: Podstawowe prawa dziedziczenia.
Cel: Potrafię wyjaśnić pojęcia genotyp, fenotyp, allel, cecha dominująca, cecha recesywna, homozygota,
heterozygota. Umiem rozwiązywać proste krzyżówki genetyczne, stosując 1.Prawo Mendla.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Zdobędziecie się na niej wiele ciekawych
wiadomości na temat dziedziczenia cech. Będziemy pracować z podręcznikiem, filmikami edukacyjnymi i zeszytem
ćwiczeń s.14-16.
Cieszę się, że w końcu się spotkamy :) Joanna Mytlewska
Temat: Jaką rolę może odegrać znajomość kontekstu filozoficznego?
Cel: ćwiczę czytanie ze zrozumieniem.
Drodzy Uczniowie, dzisiaj poznamy ciekawy tekst ks. prof. Józefa Tischnera. Potem wykonamy ćwiczenia ze strony
92 w podręczniku.
Do zobaczenia! Andrzej Rutkowski
Thema: Der Tagesablauf von Agnes. (Przebieg dnia Agnes)
Ziel: relacjonuję przebieg dnia
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś relacjonujemy przebieg dnia (książka str. 35 zad. 5a). Zrobimy
ćwiczenie 10, 11, 12 str. 17 i 18 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
Temat: Podręczny sprzęt gaśniczy
Cel: Wiem, jakiego sprzętu gaśniczego użyć podczas pożaru
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o podręcznym sprzęcie gaśniczym. Poznacie wybrane znaki ochrony
przeciwpożarowej.
Zapraszam na lekcję online wg planu
Gorąco Was pozdrawiam
Michał Marchlewski
Temat:Technika indywidualna zawodnika – doskonalenie prowadzenia krążka.
Cel: Poprawa techniki panowania nad krążkiem w warunkach domowych.
Widzimy się online Trener WM
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Temat: Udzielanie pomocy tonącemu.
Cel: uczniowie poznają sposoby ratowania tonących w różnych warunkach i miejscach.
Wykład on–line, trener Tomasz Lubaszewski.
Temat:Technika indywidualna zawodnika – doskonalenie prowadzenia krążka.
Cel: Poprawa techniki panowania nad krążkiem w warunkach domowych.
Widzimy się online Trener WM
Temat: Chwyt wody w stylu dowolnym, praca wiosłowa dłoni ramion pod lustrem wody.
Cele: Uczeń poznaje prawidłowe ułożenie dłoni w kraulowej pracy ramion.
https://youtu.be/BEaYlBB1yX4 przeanalizuj film, wykonaj ćwiczenia na sucho. Tomasz Lubaszewski

