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Temat: Zanieczyszczenia powietrza.
Cel: poznaję rodzaje, źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby na ich zapobieganie.
Witajcie,
dziś ważny temat, każdy to wie. Porozmawiamy i uporządkujemy wiadomości dotyczące zanieczyszczeń powietrza.
Do zobaczenia i usłyszenia. Anita Pesta
Lekcja odwołana.
Lekcja odwołana.
Grupa p. M. Roberts – lekcja odwołana.
Temat: Zbilansowana dieta
Cel: Uczeń wie jakie produkty należy jeść dla zachowania zdrowia.
Drodzy uczniowie obejrzyjcie uważnie film, z którego dowiecie jakie produkty są istotne dla Waszego zdrowia.
Jest tam również informacja, jak ważna dla rozwoju dziecka jest aktywność fizyczna.
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
A skoro aktywność fizyczna jest ważna, włączcie swoją ulubioną muzykę i wykonajcie do niej kilka ćwiczeń albo
tańczcie w rytm muzyki.
Iwona Lipecka
Temat: Unit 2 – Revision. – Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 2.
Cel: Stosuję poznane słownictwo i struktury gramatyczne w kontekście. Wyrażam krytykę, rozumiem tekst słuchany
i pisany o tematyce przyrodniczej.
Instrukcja do lekcji: Otwórz podręcznik na str. 30 i rozwiąż zadania od 1 do 6. Następnie wykonaj zadania ze str. 24
zeszytu ćwiczeń. Seeyousoon, Anna Standish
Temat: Język HTML - obrazki
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem
Maciej Grabowski
Temat: Język HTML - obrazki
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem
Maciej Grabowski
Temat: Unit 2 – Revision. – Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 2.
Cel: Stosuję poznane słownictwo i struktury gramatyczne w kontekście. Wyrażam krytykę, rozumiem tekst słuchany
i pisany o tematyce przyrodniczej.
Instrukcja do lekcji: Otwórz podręcznik na str. 30 i rozwiąż zadania od 1 do 6. Następnie wykonaj zadania ze str. 24
zeszytu ćwiczeń. Seeyousoon, Anna Standish
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Lekcja odwołana.
Temat: Zbieram argumenty i kontrargumenty do podanej tezy.
Cel: ćwiczę uzasadnianie własnego zdania
Przebieg: zapiszemy czym jest argument, kontrargument, teza, w ćwiczeniach zrobimy s. 8-10.
Do zobaczenia na teams robaczki,
Magda Szturo
Temat: Zanieczyszczenia powietrza.
Cel: poznaję rodzaje, źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby na ich zapobieganie.
Witajcie,
dziś ważny temat, każdy to wie. Porozmawiamy i uporządkujemy wiadomości dotyczące zanieczyszczeń powietrza.
Do zobaczenia i usłyszenia. Anita Pesta
Thema: MeineFreizeit. (Mójczaswolny)
Ziel: wyszukuję określone informacje w tekście
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś wyszukujemy informacje w tekście (książka str. 36 zad. 5 i 6).
Zrobimy ćwiczenia 6, 7, 8 str. 20 (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: Taniec Makarena.
Cel: Potrafię zatańczyć Makarenę.
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe.
Poniżej zamieszczam linki do dzisiejszej lekcji. Razem z dziećmi na filmiku postaraj się zatańczyć „Makarenę” :
a) https://www.youtube.com/watch?v=i1im74-XgYA ,
b) https://www.youtube.com/watch?v=iZ2e-xT81JA
Do miłego zobaczenia!!!
Agnieszka Filipiak
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Temat: Sprawdzian z działu „Procenty”
Cel: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z procentów.
Kochani,
na dzisiejszej lekcji napiszecie sprawdzian. W przypadku pytań technicznych jestem do Waszej dyspozycji on-line.
Powodzenia!
Katarzyna Knut
Temat: Życie nasze zmienia się ale się nie kończy. – cz. II
Szczęść Boże!
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam
Ewa Paśniewska
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Temat: Trzy stany skupienia substancji – zadania.
Cel: Wiem, jakie są właściwości i budowa wewnętrzna ciał w stanie stałym, ciekłym i gazowym.
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalimy wiadomości z lekcji poprzedniej i rozwiążemy zadania dotyczące
tych zagadnień.
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska
Thema: MeineFreizeit. (Mójczaswolny)
Ziel: wyszukuję określone informacje w tekście
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś wyszukujemy informacje w tekście (książka str. 36 zad. 5 i 6).
Zrobimy ćwiczenia 6, 7, 8 str. 20 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
Temat: Exam revision – units 1-2 (ciągdalszy)
Aim: znam typy zadań egzaminacyjnych.
Na dzisiejszej lekcji dokończymy rozwiązywać przykładowy test ósmoklasisty z zeszytu ćwiczeń (str.28-29),
wspólnie omówimy poszczególne zadania, a zwłaszcza skoncentrujemy się na ostatnim zadaniu – formułowaniu
wypowiedzi pisemnej. Do zobaczenia na lekcji online.
Anna Krychowiak
Temat: Sprawdzian z działu „Procenty”
Cel: wykonuję różne obliczenia procentowe
Zadania: zadania do sprawdzianu na Teams
Powodzenia! Renata Bartz
Temat: Tropiciele historii – znam już te pojęcia i postacie
Cel: Utrwalamy pojęcia i postacie z działu „Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim”
Kochani Uczniowie, na dzisiejszej lekcji online utrwalimy pojęcia i postacie, będziecie mogli przygotować quiz dla
koleżanek i kolegów.
Życzę Wam zdrowia i do zobaczenia
Hanna Matuszewicz
Temat: Zdrowe odżywianie kluczem do lepszej jakości naszego życia
Cel: Wiem, jak rozpocząć zdrowe odżywianie i poczuć się lepiej
Kochani! Dziś podejmiemy temat zdrowego odżywiania. Skupimy się na praktycznych wskazówkach, które wzniosą
Wasz poziom samopoczucia na jeszcze wyższy szczebel.
Do zobaczenia online!
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Temat: Zbilansowana dieta
Cel: Uczeń wie jakie produkty należy jeść dla zachowania zdrowia.
Drodzy uczniowie obejrzyjcie uważnie film, z którego dowiecie jakie produkty są istotne dla Waszego zdrowia.
Jest tam również informacja, jak ważna dla rozwoju dziecka jest aktywność fizyczna.
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
A skoro aktywność fizyczna jest ważna, włączcie swoją ulubioną muzykę i wykonajcie do niej kilka ćwiczeń albo
tańczcie w rytm muzyki.
Iwona Lipecka
Temat: Życie nasze zmienia się ale się nie kończy. – cz. II
Szczęść Boże!
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam
Ewa Paśniewska
Temat: Higiena i choroby apartu ruchu.
Cel: Potrafię podać zasady dbania o prawidłowy rozwój szkieletu i mięśni. Umiem scharakteryzować płaskostopie,
wady postawy: lordozę, kifozę i skoliozę oraz choroby: krzywicę i osteoporozę, a także wiem, jak im zapobiegać.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Uświadomicie sobie na niej, jak duży wpływ mają
nasze codzienne nawyki na prawidłowe kształtowanie i funkcjonowanie naszego aparatu ruchu. Będziemy pracować
z podręcznikiem (s.47-52), prezentacją Power-Point, filmikami edukacyjnymi oraz zeszytem ćwiczeń (s.24/1,3 i
25/4).
DO ZOBACZENIA!
Joanna Mytlewska
Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm i surrealizm.
Cel: Dowiadujemy się na czym polega dadaizm i surrealizm w fotografii.
Przeczytamy wiadomości z podręcznika na powyższy temat str.28-29.
Zapoznamy się z reprodukcjami związanymi z tematem.
Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!
Anna Koprowska
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Temat:Taktyka-wejście w tercje przeciwnika,atak (forcheking)
Cel:poznanie w teorii sposobu wejść w tercje przeciwnia,gry w strefie ataku oraz forchekingu na przeciwnika w ich
tercji.
Widzimy się online trener WM
Grupa p. K. Sebastianowicz-Woźniak - lekcja odwołana.
Temat:Analiza skrótów meczy PHL
Cel:sprawdzeie wiedzy teoretycznej.
Grupa p. K. Sebastianowicz-Woźniak - lekcja odwołana.
Temat: Bądź fit!
Cel: Rozumiem zgubny wpływ statycznego trybu życia i spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem.
Jestem świadomy/a wielu możliwości fizycznej aktywności nawet podczas pandemii.
Dzień dobry.
Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o naszym zdrowiu a w szczególności o tym jak na nasze samopoczucie
wpływa zbyt mała ilość ruchu.
Do zobaczenia Jacek Kalinowski
Temat: Zanieczyszczenia powietrza.
Cel: poznaję rodzaje, źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby na ich zapobieganie.
Witajcie,
dziś ważny temat, każdy to wie. Porozmawiamy i uporządkujemy wiadomości dotyczące zanieczyszczeń powietrza.
Do zobaczenia i usłyszenia. Anita Pesta
Temat: Budowa i rola mięśni.
Cel: Znam rodzaje tkanki mięśniowej. Potrafię scharakteryzować budowę i pracę mięśnia szkieletowego.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Przypomnimy sobie typy tkanki mięśniowej, a
także poznamy budowę mięśnia szkieletowego i warunki pracy mięśni. Będziemy korzystać z podręcznika str. 44-46,
filmików edukacyjnych oraz zeszytu ćwiczeń str. 22-23.
Cieszę się, że w końcu się spotkamy :)
Joanna Mytlewska
Temat: „Wieża Babel” oczami Petera Bruegel’a.
Cel: Opisuję i interpretuję obraz.
Podręcznik – s. 74 – 75. Dokładna notatka w Notesie zajęć.
Do usłyszenia. J. Rudnik
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Temat: Opis i interpretacja obrazu – c. d.
Cel: Tworzę dłuższą wypowiedź pisemną.
Dokładna notatka w Notesie zajęć.
Do usłyszenia. J. Rudnik
Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi
Cel: Znam przyczyny i skutki powodzi w Polsce. Wymieniam obszary najbardziej narażone na niebezpieczeństwo
powodzi. Wiem jakie działania są podejmowane w naszym kraju w celu zapobiegania powodziom i łagodzenia ich
skutków
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o powodziach w Polsce. Poznacie przyczyny powodzi oraz przykłady ochrony
przeciwpowodziowej.
Zapraszam na lekcję online wg planu
Gorąco Was pozdrawiam
Michał Marchlewski
Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm i surrealizm.
Cel: Dowiadujemy się na czym polega dadaizm i surrealizm w fotografii.
Przeczytamy wiadomości z podręcznika na powyższy temat str.28-29.
Zapoznamy się z reprodukcjami związanymi z tematem.
Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!
Anna Koprowska
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Temat: Piłka ręczna – historia i ciekawostki
Cel: Posiadam wiedzę na temat piłki ręcznej.
Na pierwszej godzinie zapraszam na film: Niesamowita historia "Orłów Wenty"
Link do strony: https://www.youtube.com/watch?v=QqoZN89dz5U
Temat: Trening mięśni brzucha oraz ćwiczenia rozciągające
Cel: Dbam o siłę mięśni głębokich oraz gibkość i rozluźnienie przykurczonych mięśni
Drodzy Uczniowie, zachęcam do wykonania poniższego treningu. Zadbajcie o odpowiednią przestrzeń wokół siebie,
usuńcie niepotrzebne sprzęty, zwróćcie uwagę na prawidłową technikę wykonywanych ćwiczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=QSmRhQJvVnI&t=3076s
Małgorzata Szymkiewicz-Słońska
Temat: Piłka ręczna – historia i ciekawostki
Cel: Posiadam wiedzę na temat piłki ręcznej
Zapraszam na spotkanie on-line!
Do zobaczenia. Adam Marciniak
Temat: Trening mięśni brzucha oraz ćwiczenia rozciągające
Cel: Dbam o siłę mięśni głębokich oraz gibkość i rozluźnienie przykurczonych mięśni
Drodzy Uczniowie, zachęcam do wykonania poniższego treningu. Zadbajcie o odpowiednią przestrzeń wokół siebie,
usuńcie niepotrzebne sprzęty, zwróćcie uwagę na prawidłową technikę wykonywanych ćwiczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=QSmRhQJvVnI&t=3076s
Małgorzata Szymkiewicz-Słońska
Thema: Wie findestduTanzen? (Co sądzisz o tańcu?)
Ziel: Potrafię wyrazić opinię na temat sposobów spędzania wolnego czasu.
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się wyrażać swoje upodobania oraz opinie (podręcznik str.37), poznamy odmianę
czasownika finden – uważać, sądzić (podręcznik str.42).
Wykonamy ćw.7 i 8a str.37 (podręcznik) oraz ćw. 9,10, 11 str.20/21 (zeszyt ćwiczeń).
Bis bald! Ewa Skrzeszewska
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
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Temat: Zbieram argumenty i kontrargumenty do podanej tezy.
Cel: ćwiczę uzasadnianie własnego zdania
Przebieg: W ćwiczeniach zrobimy s. 8-10.
Do zobaczenia na teams robaczki,
Magda Szturo
Temat: Sprawdzian z działu „Procenty”
Cel: wykonuję różne obliczenia procentowe
Zadania: zadania do sprawdzianu na Teams
Powodzenia! Renata Bartz
Subject: E-mail - odpowiedź na ogłoszenie.
Aim: Potrafię napisać maila - odpowiedź na ogłoszenie.
Hello!Na dzisiejszej lekcji będziemy uczyć się jak odpowiedzieć na ogłoszenie pisząc maila. Wykonamy zadania 1,
2, 3, 4 ze strony 18 z podręcznika oraz zadania 2 i 3 ze strony 24 w ćwiczeniach.
Take care, Magdalena Wardalinska
Temat: Język HTML - obrazki
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem
Maciej Grabowski
Temat: Stany Zjednoczone w XIX wieku.
Cel: Poznajemy przyczyny, przebieg i skutki wojny secesyjnej w USA.
Kochani Uczniowie, obejrzyjcie uważnie film edukacyjny opowiadający o wojnie secesyjnej
https://www.youtube.com/watch?v=PDXaKAzcnwU Następnie na podstawie filmu oraz podręcznika sporządzicie
notatkę, w której zapiszecie przyczyny wojny, jej przebieg oraz skutki.
Życzę Wam zdrowia i do zobaczenia
Hanna Matuszewicz
Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi
Cel: Znam przyczyny i skutki powodzi w Polsce. Wymieniam obszary najbardziej narażone na niebezpieczeństwo
powodzi. Wiem jakie działania są podejmowane w naszym kraju w celu zapobiegania powodziom i łagodzenia ich
skutków
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o powodziach w Polsce. Poznacie przyczyny powodzi oraz przykłady ochrony
przeciwpowodziowej.
Zapraszam na lekcję online wg planu
Gorąco Was pozdrawiam
Michał Marchlewski
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Temat: Higiena i choroby apartu ruchu.
Cel: Potrafię podać zasady dbania o prawidłowy rozwój szkieletu i mięśni. Umiem scharakteryzować płaskostopie,
wady postawy: lordozę, kifozę i skoliozę oraz choroby: krzywicę i osteoporozę, a także wiem, jak im zapobiegać.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Uświadomicie sobie na niej, jak duży wpływ mają
nasze codzienne nawyki na prawidłowe kształtowanie i funkcjonowanie naszego aparatu ruchu. Będziemy pracować
z podręcznikiem (s.47-52), prezentacją Power-Point, filmikami edukacyjnymi oraz zeszytem ćwiczeń (s.24/1,3 i
25/4).
DO ZOBACZENIA :)
Joanna Mytlewska
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Temat: Moje zainteresowania i zdolności a wybór przyszłego zawodu.
Cel: Rozpoznajemy swoje mocne strony i planujemy swoją przyszłość.
Zapraszam Was na zajęcia za pośrednictwem Teams.
Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o Waszych planach dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu.
https://epodreczniki.pl/a/preorientacja-i-orientacja-zawodowa/DpQ1p1wjh
Do zobaczenia!
Aneta Stasiak
Temat: Wyznaczanie masy i ciężaru ciała.
Cel: Umiem wyznaczy/obliczyć masę i ciężar ciała.
Dzień dobry, na dzisiejszej lekcji utrwalimy wiadomości z lekcji poprzedniej rozwiązując zadania z podręcznika (1-6
str. 72,73) i nie tylko.
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska
Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3
Zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw
Lekcja odwołana.
Temat: Własności figur
Cel: znam własności figur
Dzisiaj omówimy sobie, jakie rzeczy umieściliśmy w naszych lapbookachdotyczacych figur. Kazda grupa, krótko
przedstawi swoje pomysły.
Pozdrawiam, Maria Breza-Guściora

