Klasa 8a
lp.

godz.

CZWARTEK25.06

2

850–935

j. polski
p. J. Rudnik

3

940–1025

historia
p. A. Grecka-Mycio

4

1035–1120

chemia
p. A. Pesta

5

1140–1225

WOS
p. M. Cesarz

Temat: Przedwakacyjny relaks
Cel: Odprężam się w literackim pokoju zagadek.
To nasza ostatnia lekcja. Żałuję, że nie mogę się z Wami zobaczyć tradycyjnie w sali… Zapraszam na krótkie
ostatnie spotkanie onlinew czasie rzeczywistej lekcji.
Rok szkolny 2019/2020 był z kilku powodów trudny. Masz go już za sobą – poradziłaś/-eś sobie, rozwiązałaś/-eś
testy egzaminacyjne – możesz być z siebie dumna/dumny.
Gratuluję!
Dziękuję za spędzone wspólnie pięć lat.
Na pewno będę o Was pamiętać;) W moich wspomnieniach pozostaną te chwile przemiłe i często zabawne…
Życzę Wam wielu sukcesów w dalszej edukacji – dobrze wykorzystajcie zdobytą wiedzę, wspomnijcie mnie
czasem a także odwiedźcie, napiszcie, opowiadając, co u Was
Na ostatniej lekcji zabawcie się w pokoju zagadek Agathy Christie:
https://view.genial.ly/5ec3b3c48e243b0d5a33e8b7/game-breakout-morderstwo-na-polugolfowym?fbclid=IwAR3H7lskydyilywShqLqaVUyDUHM73bFe-JDqmPrelYiSP8F2zvZTvT_jjQ
Udanych wakacji!
Temat: Podsumowanie roku szkolnego.
Cel: Porównam nauczanie zdalne z tradycyjnym.
Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Na dzisiejszej lekcji spotkamy się już po raz ostatni w tym roku szkolnym.
Będzie to lekcja online na “żywo”. Podczas niej podsumujemy rok szkolny. Zastanowimy się nad znaczeniem
zdobytej na lekcjach wiedzy i umiejętności. Porównamy nauczanie zdalne z tradycyjnym! ZAPRASZAM!
Jeśli nie możesz wziąć udziału w lekcji online. Zapraszam Cię do zabawy:
https://view.genial.ly/5e89ecf0ba81d90dfb5a04ed/horizontal-infographic-timeline-krzysztof-kolumb-wielkipodroznik-i-odkrywca
POWODZENIA!
Temat: Najważniejsze odkrycia naukowe, chemia.
Kolejna ciekawostka dla ciekawskich:
https://www.youtube.com/watch?v=jfENvWiRMwU
Miłego oglądania J
T: Masz głos-masz wybór.
Już za kilka dni w Polsce odbędą się wybory na prezydenta kraju. Wy jeszcze nie będziecie głosować, ale już za 3
lata będziecie mieć czynne prawo wyborcze i wówczas już będziecie mogli brać udział w wyborach do
parlamentu (za 4 lata), a potem na prezydenta w 2025 r. Już teraz kształtujecie swój światopogląd, niektórzy z
Was mają własne poglądy polityczne. Chciałabym, abyście byli w przyszłości świadomymi obywatelami, których

nie zmanipulują żadne media. Dlatego musicie sobie zdawać sprawę, że każdy głos w demokracji ma znaczenie, a
polityka to nie odległa bajka tylko sztuka rządzenia państwem, która ma ogromny wpływ na nasze życie. A teraz
przystępujemy do działania. Skopiujcie proszę link https://latarnikwyborczy.pl/wynik/#comment_17_26 i
rozpocznijcie test. Po wypełnieniu testu Latarnik porówna Twoje odpowiedzi z deklaracjami komitetów
wyborczych i pokaże Ci procentową zgodność Waszych odpowiedzi. Dowiecie się na ile Wasze poglądy są
zbieżne z komitetami wyborczymi kandydatów na prezydenta. Jest to pouczająca zabawa, w którą możecie
wciągnąć rodziców. W trakcie lekcji, na czacie, podzielcie się wynikami.

informatyka (gr.2)
p. M. Grabowski

6

1245–1330
j. angielski (gr.1)
p. I. Wiewiórka

Temat: Podsumowanie zagadnień z 2 półrocza.
1. Zagraj i sprawdź swoją wiedzę https://quizizz.com/join?gc=4023062
2. Wejdź na Teams i porozmawiaj z nauczycielem jeśli chcesz coś skonsultować
3. Wakacji pełnych przyjemnych doświadczeń życzę
Temat: The cure for boredom/sposób na nudę
Cel: mój sposób na nudę, korzystam ze strony https://learnenglishteens.britishcouncil.org
Obejrzyj proszę filmik:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/cure-boredom
Zagraj w grę:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/games/wordshake
W sekcji STUDY BREAK znajdziesz wiele innych ciekawych propozycji.
Czy masz swój pomysł na nudę? Mam nadzieję, że tak
Enjoy summer holidays!

7

1350–1435

WF-F
p. F. Gawroński

Temat: Trening indywidualny
Cele: znam swoje mocne i słabe strony, wiem jakiego treningu mi potrzeba
Instrukcje: Sami znacie się najlepiej – dziś ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym! Niech każdy z Was wykona
taką aktywność fizyczną na jaką ma ochotę! Pozdrawiam Was! Do zobaczenia we wrzesniu!!!

Klasa 8b
lp.

godz.

CZWARTEK25.06
Temat: Co mogę zrobić dla siebie w czasie wakacji – podsumowanie.
Cel: Umiem dbać o własne zdrowie i szczęście.

1

800–845

WF-F
p. O. Chytrowski

j. angielski (gr.1)
p. Standish

2

850–935
j. niemiecki (gr.2)
p. E. Skrzeszewska

3

940–1025

j. polski
p. J. Rudnik

Kochani, to nasze ostatnie spotkanie. Chciałabym, żebyście pomyśleli dzisiaj, co możecie zrobić, żeby być
zdrowym i szczęśliwym człowiekiem, przyszłym (już bardzo niedługo) dorosłym. Jak się odżywiać, jak dbać o
swoje zdrowie i sprawność, jak walczyć ze stresem. Pamiętajcie, że sukces, szczęście i radość zaczynają się w
naszych głowach. Tak samo jak smutek i porażka. Udany dzień zaczyna się od dobrego śniadania i postanowienia,
że wszystko wam się uda. A kiedy jednak, mimo naszych wysiłków zdarzy nam się zły dzień warto mieć sposób i
na to. Porozmawiajmy o tym jak pozostawać pozytywnym i programować się do szczęścia, jak radzić sobie z
trudnościami. Podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, sposobami.
Czekam na was na czacie na Teamsach
Temat: Saying Goodbye! – Pożegnania!
Cel: Rozmawiam o planach wakacyjnych.
Link do nauczania zdalnego: https://padlet.com/annastandishsp24/yhlv08bclkvm
Instrukcja do lekcji:
- Kliknij na link, przejrzyj materiał: Lekcja 34, połącz się z nauczycielem na TEAMS, wykonaj kolejne zadania.
- Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu, to wyślij do mnie wiadomość na TEAMS. Przekażę Ci
materiały w dokumencie w formacie PDF.
Thema: Meine Sommerferien in Liechtenstein. (Moje wakacje letnie w Liechtenstein).
Ziel: Wiem, gdzie leży małe państwo Liechtenstein i znam najważniejsze informacje.
1. Zapisz temat, cel lekcji i datę po niemiecku.
2. Liechtenstein jest najmniejszym państwem niemieckojęzycznym, jest księstwem (das Fürstentum),
graniczy tylko z 2 państwami: Austrią i Szwajcarią. Odszukajcie proszę na mapie.
3. W zakładce „Pliki” umieściłam materiały dotyczące tego księstwa. Zapoznajcie się z nimi, a następnie
wpiszcie do tabelki: Liechtenstein-Infos potrzebne informacje.
4. Zwróćcie uwagę, jaką walutę stosuje się w Liechtenstein. Może chcielibyście kiedyś odwiedzić ten kraj?
Wyszukajcie w Internecie zdjęcia np. ze stolicy Vaduz oraz innych urokliwie położonych miejscowości.
W razie pytań, jestem dla Was dostępna na czacie w Teams.
Miłej pracy:)
Temat: W świecie “Balladyny”
Cel: Utrwalam wiedzę zdobytą w ósmej klasie.
Zabaw się w escaperoomie, utrwalając wiedzę na temat “Balladyny” Juliusza Słowackiego:
https://view.genial.ly/5eac3281eacf4c0d671645c2/interactive-content-escape-roomballadyna?fbclid=IwAR3ih02C0AhYx-pQ3P0vo-x6Huy57XvcjUwwPN79HtEuNply4nLtnFtWJfI

4

1035–1120

j. polski
p. J. Rudnik

5

1140–1225

chemia
p. A. Pesta

6

1245–1330

WOS
p. M. Cesarz

7

1350–1435

matematyka
p. I. Koperska

Temat: Przedwakacyjny relaks
Cel: Odprężam się w literackim pokoju zagadek.
Rok szkolny 2019/2020 był z kilku powodów trudny. Masz go już za sobą – poradziłaś/-eś sobie, rozwiązałaś/-eś
testy egzaminacyjne – możesz być z siebie dumna/dumny.
Gratuluję!
Dziękuję za spędzone wspólnie pięć lat.
Na pewno będę o Was pamiętać;) W moich wspomnieniach pozostaną te chwile przemiłe i często zabawne…
Życzę Wam wielu sukcesów w dalszej edukacji – dobrze wykorzystajcie zdobytą wiedzę, wspomnijcie mnie
czasem a także odwiedźcie, napiszcie, opowiadając, co u Was
Na ostatniej lekcji zabawcie się w pokoju zagadek Agathy Christie:
https://view.genial.ly/5ec3b3c48e243b0d5a33e8b7/game-breakout-morderstwo-na-polugolfowym?fbclid=IwAR3H7lskydyilywShqLqaVUyDUHM73bFe-JDqmPrelYiSP8F2zvZTvT_jjQ
Udanych wakacji!
Temat: Czy atom można sobie wyobrazić?
Mam nadzieję, że ten film także Ci się spodoba:
https://www.youtube.com/watch?v=p6-B1_fmcwI
Jak wrażenia?
T: Masz głos-masz wybór.
Już za kilka dni w Polsce odbędą się wybory na prezydenta kraju. Wy jeszcze nie będziecie głosować, ale już za 3
lata będziecie mieć czynne prawo wyborcze i wówczas już będziecie mogli brać udział w wyborach do parlamentu
(za 4 lata), a potem na prezydenta w 2025 r. Już teraz kształtujecie swój światopogląd, niektórzy z Was mają
własne poglądy polityczne. Chciałabym, abyście byli w przyszłości świadomymi obywatelami, których nie
zmanipulują żadne media. Dlatego musicie sobie zdawać sprawę, że każdy głos w demokracji ma znaczenie, a
polityka to nie odległa bajka tylko sztuka rządzenia państwem, która ma ogromny wpływ na nasze życie. A teraz
przystępujemy do działania. Skopiujcie proszę link https://latarnikwyborczy.pl/wynik/#comment_17_26 i
rozpocznijcie test. Po wypełnieniu testu Latarnik porówna Twoje odpowiedzi z deklaracjami komitetów
wyborczych i pokaże Ci procentową zgodność Waszych odpowiedzi. Dowiecie się na ile Wasze poglądy są
zbieżne z komitetami wyborczymi kandydatów na prezydenta. Jest to pouczająca zabawa, w którą możecie
wciągnąć rodziców. W trakcie lekcji, na czacie, napiszcie co Wam wyszło.
Temat: Wyznaczanie środka ciężkości trójkąta.
Oszacować, ilu mieszkańców liczyłaby dzisiaj Europa, gdyby nie epidemia czarnej śmierci? Wymyśleć własny
sposób tworzenia fraktala? Wyznaczyć środek ciężkości trójkąta z jedną środkową?
Jeśli lubisz poznawać nowe rzeczy, zdobywać nową wiedzę i umiejętności, najlepiej w sposób doświadczalny, to
jest to propozycja lekcji matematyki dla Ciebie.
Wejdź na Teams – Pliki – Materiały z zajęć – „4 figury na płaszczyźnie - środek ciężkości”.
UCZ SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE. POWODZENIA!

Klasa 8c
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06
Temat: Co mogę zrobić dla siebie w czasie wakacji – podsumowanie.
Cel: Umiem dbać o własne zdrowie i szczęście.

2

850–935

3

940–1025

4

1035–1120

Kochani, to nasze ostatnie spotkanie. Chciałabym, żebyście pomyśleli dzisiaj, co możecie zrobić, żeby być
zdrowym i szczęśliwym człowiekiem, przyszłym (już bardzo niedługo) dorosłym. Jak się odżywiać, jak dbać o
WF (ch)
swoje zdrowie i sprawność, jak walczyć ze stresem. Pamiętajcie, że sukces, szczęście i radość zaczynają się w
p. O. Chytrowski
naszych głowach. Tak samo jak smutek i porażka. Udany dzień zaczyna się od dobrego śniadania i postanowienia,
że wszystko wam się uda. A kiedy jednak, mimo naszych wysiłków zdarzy nam się zły dzień warto mieć sposób i
na to. Porozmawiajmy o tym jak pozostawać pozytywnym i programować się do szczęścia, jak radzić sobie z
trudnościami. Podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, sposobami.
Czekam na was na czacie na Teamsach
Temat: 8 zagadek matematycznych
Cel: wykorzystuję matematykę w różnych rozwiązaniach życia codziennego
Instrukcja:
matematyka
Obejrzyj filmik
p. A. Reut-Michalska https://www.youtube.com/watch?v=ogSsNS2-HqA
Wrażeniami podziel się na czacie w Teams.
Powodzenia
Temat: Saying Goodbye! – Pożegnania!
Cel: Rozmawiam o planach wakacyjnych.
Link do nauczania zdalnego: https://padlet.com/annastandishsp24/yhlv08bclkvm
j. angielski (gr.1)
Instrukcja do lekcji:
p. A. Standish
- Kliknij na link, przejrzyj materiał: Lekcja 34, połącz się z nauczycielem na TEAMS, wykonaj kolejne zadania.
- Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu, to wyślij do mnie wiadomość na TEAMS. Przekażę Ci materiały
w dokumencie w formacie PDF.
Temat: Summer holidays – useful vocabulary.
Cel: znam słownictwo związane z wakacjami.
Na dzisiejszej lekcji masz okazję przypomnieć sobie słownictwo związane z wakacjami. Wykonaj interaktywne
karty pracy. Link poniżej:
j. angielski (gr.2)
https://www.liveworksheets.com/lp71206gr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/
p. I. Wiewiórka
Holiday_time_yv836911qv
Moi drodzy, to nasz ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym, życzę Wam bezpiecznych i wesołych wakacji.
Życzę również powodzenia w dalszej nauce w szkole średniej, realizacji planów i marzeń.
Enjoyyoursummerholidays! Enjoyyour life!

5

1140–1225

EDB
p. M. Marchlewski

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia
Cel: Uświadomienie znaczenia starań o zdrowie we wszystkich jego aspektach i na każdym etapie rozwoju
człowieka
Instrukcja do lekcji: Bardzo proszę zapoznaj się z filmami:
https://www.youtube.com/watch?v=Dv6HYVZb-fo
https://www.youtube.com/watch?v=hd28oLFfHz0
https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY
Dziękuję Wam za współpracę i życzę powodzenia! J
Temat: Historyczna chwila...
cel: podsumowanie zajęć, tworzenie wypowiedzi na zadany temat

6

1245–1330

j. polski
p. A. Zglińska

7

1350–1435

historia
p. J. Skocińska

8

1440–1525

WDŻ
p. M. Cesarz

Kochani, to nasza ostatnia wspólna lekcja... Chciałabym się jeszcze raz z Wami spotkać, dlatego zapraszam na
spotkanie na Teams o 12.30.
Do zobaczenia!
Temat: Globalizacja.
Cel: dowiem się co oznacza pojęcie globalizacja.
Obejrzyj prezentację na podstawie, której dowiesz się na czym polega globalizacja.
https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM
Życzę Wam bezpiecznych i udanych wakacji
Temat: Rozwój psychoseksualny.
Cel: Uczeń potrafi przedstawić biologiczną determinację płci, omówić znaczenie okresu dzieciństwa i środowiska
rówieśniczego dla identyfikacji z własną płcią, określić, czym jest kobiecość/męskość. Na dzisiejszej lekcji
zapoznacie się z wiadomościami na temat potrzeby akceptacji własnej płciowości, znaczenia więzi emocjonalnych:
przyjaźni, zakochania, miłości.
W celu realizacji celu lekcji prześlę Wam materiał na teams. Możecie zadawać pytania na czacie lub dzielić się
swoimi przemyśleniami.

Klasa 8d
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06

1

800–845

WOS
p. H. Matuszewicz

2

850–935

chemia
p. A. Pesta

ZS-hokej
p. W. Milan

3

940–1025
ZS-pływanie
p. R. Gorlicki
ZS-hokej
p. W. Milan

4

1035–1120
ZS-pływanie
p. R. Gorlicki

5

1140–1225

j. polski
p. A. Rutkowski

Temat: O globalizacji raz jeszcze.
Cel: Utrwalam wiedzę dotyczącą globalizacji
Instrukcja: Kochaniobejrzyjcie film, na podstawie którego utrwalicie pojęcie globalizacji.
https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o
Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji oraz dostania się do wymarzonej szkoły.
Temat: Czy atom można sobie wyobrazić?
Mam nadzieję, że ten film także Ci się spodoba:
https://www.youtube.com/watch?v=p6-B1_fmcwI
Jak wrażenia?
Temat:Piłka siatkowa-drużyna orłów.
Cel:zmotywowania do uprawiania sportu i osiągania sukcesów.
Pooglądaj niżej podaną animacje:
https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM
Wakacje-życzę Wam udanych i spokojnych wakacji,uważajcie na siebie!
Temat: Marszobieg - początek biegania.
Cel: Wiedza na temat aktywnego spędzania czasu w trakcie wakacji – trzy poziomy zaawansowania.
https://www.youtube.com/watch?v=gOVQsMRiYCs
Obejrzyj film i rozpocznij przygodę z bieganiem.
Temat: Piłka siatkowa - drużyna orłów.
Cel:zmotywowania do uprawiania sportu i osiągania sukcesów.
Pooglądaj niżej podaną animacje:
https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM
Wakacje-życzę Wam udanych i spokojnych wakacji, uważajcie na siebie!
Temat: Bezpieczny rowerzysta
Cel: Wiedza na temat bezpiecznej jazdy rowerem, zasady ruchu drogowego, wyposażenie rooweru.
https://www.youtube.com/watch?v=z5L8xAc6Mwk
Obejrzyj materiał filmowy z naszego pięknego miasta i ruszaj rowerem w drogę.
Udanych, słonecznych i mokrych wakacji.
Temat: Zapiski z wakacji.
Cel: ćwiczę umiejętność tworzenia dziennika lub pamiętnika.
Drogi Uczniu, zbliżają się wakacje. Czas odpoczynku, zabawy, może jakiegoś ciekawego wyjazdu.
Instrukcja dla Ciebie:
- przypomnij sobie, jak piszemy dziennik, a jak tworzymy pamiętnik http://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-pracepisemne/c312-formy-wypracowan/jak-pisac-dziennik-i-pamietnik ,
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1245–1330

matematyka
p. I. Koperska

7

1350–1435

j. angielski
p. A. Krychowiak

8

1440–1525

historia
p. J. Skocińska

9

1530–1615

informatyka (gr.2)
p. M. Grabowski

- jeśli chcesz, możesz prowadzić w wakacje zapiski w dzienniku (nawet tylko przez jakiś czas) albo stworzyć
pamiętnik, w którym opowiesz o ciekawych wydarzeniach z wakacji. Będziesz miał miłą pamiątkę dla siebie! :)
Temat: Wyznaczanie środka ciężkości trójkąta.
Oszacować, ilu mieszkańców liczyłaby dzisiaj Europa, gdyby nie epidemia czarnej śmierci? Wymyśleć własny
sposób tworzenia fraktala? Wyznaczyć środek ciężkości trójkąta z jedną środkową?
Jeśli lubisz poznawać nowe rzeczy, zdobywać nową wiedzę i umiejętności, najlepiej w sposób doświadczalny, to
jest to propozycja lekcji matematyki dla Ciebie.
Wejdź na Teams – Pliki – Materiały z zajęć – „4 figury na płaszczyźnie - środek ciężkości”.
UCZ SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE. POWODZENIA!
Temat:Chatting about a television series – ćwiczenia.
Cel: doskonalę umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.
1)Na ostatniej lekcji języka angielskiego w tym roku szkolnym masz okazję poćwiczyć słuchanie i czytanie ze
zrozumieniem. Kliknij w poniższy link i wykonaj ćwiczenia:
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/chatting-about-a-series
Zwróć uwagę, żeby najpierw wykonać zad.1 (preparation task) – połącz wyrazy z ich definicjami.
2)Postaraj się znaleźć na tej stronie internetowej dla siebie coś interesującego i wykonaj zadania. Mam nadzieję,
że będziesz korzystać z tej strony w dalszej nauce j.angielskiego. Powodzenia
Temat: Globalizacja.
Cel: dowiem się co oznacza pojęcie globalizacja.
Obejrzyj prezentację na podstawie, której dowiesz się na czym polega globalizacja.
https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM
Życzę Wam bezpiecznych i udanych wakacji
Temat: Podsumowanie zagadnień z 2 półrocza.
1. Zagraj i sprawdź swoją wiedzę https://quizizz.com/join?gc=4023062
2. Wejdź na Teams i porozmawiaj z nauczycielem jeśli chcesz coś skonsultować
3. Wakacji pełnych przyjemnych doświadczeń życzę
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j. angielski
p. A. Standish
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1035–1120

ZS-koszykówka
p. O. Chytrowski

Temat: Przedwakacyjny relaks
Cel: Odprężam się w literackim pokoju zagadek.
To nasza ostatnia lekcja. Żałuję, że nie mogę się z Wami zobaczyć tradycyjnie w sali… Zapraszam na krótkie
ostatnie spotkanie online w czasie rzeczywistej lekcji
Rok szkolny 2019/2020 był z kilku powodów trudny. Masz go już za sobą – poradziłaś/-eś sobie, rozwiązałaś/-eś
testy egzaminacyjne – możesz być z siebie dumna/dumny.
Gratuluję!
Dziękuję za spędzone wspólnie pięć lat.
Na pewno będę o Was pamiętać;) W moich wspomnieniach pozostaną te chwile przemiłe i często zabawne…
Życzę Wam wielu sukcesów w dalszej edukacji – dobrze wykorzystajcie zdobytą wiedzę, wspomnijcie mnie
czasem a także odwiedźcie, napiszcie, opowiadając, co u Was
Na ostatniej lekcji zabawcie się w pokoju zagadek Agathy Christie:
https://view.genial.ly/5ec3b3c48e243b0d5a33e8b7/game-breakout-morderstwo-na-polugolfowym?fbclid=IwAR3H7lskydyilywShqLqaVUyDUHM73bFe-JDqmPrelYiSP8F2zvZTvT_jjQ
Udanych wakacji!
Temat: Jaki zawód wybrać?
Cel: Planuję swoją przyszłość zawodową.
Instrukcja: Czy wiesz już jaki zawód chcesz wykonywać? A może jeszcze się nad tym nie zastanawiałeś lub nie
wiesz jaki zawód chcesz wykonywać? Warto obejrzeć
filmikhttps://www.youtube.com/watch?v=MOaIkoHdCQQ&t=57sZwróć uwagę, że droga do zawodu nie jest
prosta, jest ona często tzw.” efektem motyla”. Co to takiego? Przekonaj się oglądając film.
Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji.
Temat: Saying Goodbye! – Pożegnania!
Cel: Rozmawiam o planach wakacyjnych.
Link do nauczania zdalnego: https://padlet.com/annastandishsp24/yhlv08bclkvm
Instrukcja do lekcji:
- Kliknij na link, przejrzyj materiał: Lekcja 34, połącz się z nauczycielem na TEAMS, wykonaj kolejne zadania.
- Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu, to wyślij do mnie wiadomość na TEAMS. Przekażę Ci
materiały w dokumencie w formacie PDF.
Temat: Co mogę zrobić dla siebie w czasie wakacji – podsumowanie.
Cel: Umiem dbać o własne zdrowie i szczęście.
Kochani, to nasze ostatnie spotkanie. Chciałabym, żebyście pomyśleli dzisiaj, co możecie zrobić, żeby być
zdrowym i szczęśliwym człowiekiem, przyszłym (już bardzo niedługo) dorosłym. Jak się odżywiać, jak dbać o

swoje zdrowie i sprawność, jak walczyć ze stresem. Pamiętajcie, że sukces, szczęście i radość zaczynają się w
naszych głowach. Tak samo jak smutek i porażka. Udany dzień zaczyna się od dobrego śniadania i postanowienia,
że wszystko wam się uda. A kiedy jednak, mimo naszych wysiłków zdarzy nam się zły dzień warto mieć sposób i
na to. Porozmawiajmy o tym jak pozostawać pozytywnym i programować się do szczęścia, jak radzić sobie z
trudnościami. Podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, sposobami.
Czekam na was na czacie na Teamsach
Temat: Bezpieczne wakacje na wsi.
Cel: Uczeń poznaje zasady bezpiecznego wypoczynku na wsi i w małych miasteczkach.
W czasie wakacji wielu z was wyjedzie poza miasto. Obejrzyjcie film i zapamiętajcie jak unikać wypadków.

ZS-piłka
p. A. Smardzewski

https://youtu.be/iW_8uy0ZNtM
Może macie własne przemyślenia na temat bezpieczeństwa? Podzielcie się nimi na czacie ze mną i ze swoimi
koleżankami i kolegami.
Powodzenia
Temat: Co mogę zrobić dla siebie w czasie wakacji – podsumowanie.
Cel: Umiem dbać o własne zdrowie i szczęście.

ZS-koszykówka
p. O. Chytrowski

5

1140–1225

Kochani, to nasze ostatnie spotkanie. Chciałabym, żebyście pomyśleli dzisiaj, co możecie zrobić, żeby być
zdrowym i szczęśliwym człowiekiem, przyszłym (już bardzo niedługo) dorosłym. Jak się odżywiać, jak dbać o
swoje zdrowie i sprawność, jak walczyć ze stresem. Pamiętajcie, że sukces, szczęście i radość zaczynają się w
naszych głowach. Tak samo jak smutek i porażka. Udany dzień zaczyna się od dobrego śniadania i postanowienia,
że wszystko wam się uda. A kiedy jednak, mimo naszych wysiłków zdarzy nam się zły dzień warto mieć sposób i
na to. Porozmawiajmy o tym jak pozostawać pozytywnym i programować się do szczęścia, jak radzić sobie z
trudnościami. Podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, sposobami.
Czekam na was na czacie na Teamsach
Temat: Bezpieczne wakacje na wsi.
Cel: Uczeń poznaje zasady bezpiecznego wypoczynku na wsi i w małych miasteczkach.
W czasie wakacji wielu z was wyjedzie poza miasto. Obejrzyjcie film i zapamiętajcie jak unikać wypadków.

ZS-piłka
p. A. Smardzewski

https://youtu.be/iW_8uy0ZNtM
Może macie własne przemyślenia na temat bezpieczeństwa? Podzielcie się nimi na czacie ze mną i ze swoimi
koleżankami i kolegami.
Powodzenia

6

1245–1330

matematyka
p. A. Pesta

7

1350–1435

religia
p. E. Paśniewska

8

1440–1525

informatyka (gr.1)
p. M. Grabowski

Temat: Wieża hanoi.
Na koniec zadanie dla chętnych:
http://www.math.edu.pl/wieza-hanoi
Życzę cierpliwości J
Temat : Ewangelia w sieci
Cel: umiem odnaleźć informacje nt nauki Kościoła w sieci.
Szczęść Boże!
W sieci można odnaleźć informacje niemal na każdy temat. Są tam również wiarygodne informacje nt nauczania
Kościoła katolickiego. Trzeba umieć odróżnić opinie innych na ten temat a treść samego nauczania Kościoła.
Większość parafii ma swoje strony, również wiele organizacji, grup Kościelnych.
Zapraszam do zapoznania się:
https://opoka.org.pl/
http://mateusz.pl/
https://m.katolik.pl/
Życzę Wam wspaniałych WAKACJI!
POZDRAWIAM!!!
Temat: Podsumowanie zagadnień z 2 półrocza.
1. Zagraj i sprawdź swoją wiedzę https://quizizz.com/join?gc=4023062
2. Wejdź na Teams i porozmawiaj z nauczycielem jeśli chcesz coś skonsultować
3. Wakacji pełnych przyjemnych doświadczeń życzę

