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Temat: Z profesorem Janem Miodkiem po zawiłościach polszczyzny.
Cel: Wiem, jak ważna jest dbałość o poprawność językową.
Zapraszam na lekcję online zgodnie z planem lekcji. Jeśli nie możesz w niej uczestniczyć, przeczytaj tekst dotyczący wykładu
profesora Jana Miodka, znajdujący się na 135 stronie podręcznika. Wykonaj pisemnie ćwiczenie 6b i 6c ze strony 136.
Życzę udanego dnia.
Anna Kondratowicz
Temat: Ruch obrotowy Ziemi cz.I
Cel: Znam cechy ruchu obrotowego Ziemi oraz jego następstwa. Wiem, do czego służy gnomon oraz jak się zmienia kąt padania
promieni słonecznych w ciągu dnia i w ciągu roku.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji omówimy cechy ruchu obrotowego Ziemi oraz jego następstwa. Rozwiążemy w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2 i
3 str. 20-21
Zapraszam na lekcję online wg planu.
Gorąco pozdrawiam
Michał Marchlewski
Temat: Eko – rzeźba.
Cel: Potrafię stworzyć własną eko-rzeźbę.
- wykonamy eko – rzeźbę z surowców wtórnych. Przygotuj zużyte opakowania, z których wykonasz rzeźbę, nożyczki, klej, folię
aluminiową, wytłaczanki po jajkach, kolorowy papier samoprzylepny, szary papier, taśmę ozdobną i dwustronnie klejącą (do
wyboru to co masz). Zabezpiecz swoje stanowisko pracy!
-obejrzyj przykłady:
https://www.google.com/search?q=rze%C5%BAba+recyklingowa+z+butelek&tbm=isch&client=firefox-bd&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjGl4L8_83sAhXN1qQKHSZ1AiMQrNwCKAB6BQgBENIB&biw=652&bih=582#imgrc=m79
9KkZpd6DWXM
Pozdrawiam Was serdecznie! Do zobaczenia na video-czacie!
Anna Koprowska
Temat: NovemberHolidays.
Cel: znam i potrafię rozmawiać o świętach obchodzonych w listopadzie w W.Brytanii.
Na dzisiejszą lekcję przygotowałam kartę pracy, którą postaracie się wykonać samodzielnie. Następnie porozmawiamy na temat
świąt obchodzonych w listopadzie, o zwyczajach i tradycjach. Zapraszam na lekcję online.
Anna Krychowiak

Temat: Kalendarz i czas
Cel: wykonuję obliczenia kalendarzowe, zamieniam jednostki czasu
5 11.40 - 12.25 matematyka
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: 1 strona 70, 2,4,6,8,9 strona 71
Powodzenia! Renata Bartz
Temat: Trening fitness
Cel: Wzmacniam swoją kondycję fizyczną.
A teraz zapraszam do ćwiczeń cardio, które mają na celu poprawić Waszą kondycję fizyczną. Przygotujcie sobie stój
sportowy, wodę do picia i uchylcie okno. Jeśli potrzebujecie, możecie robić sobie krótkie przerwy podczas treningu.
WF
6 12.45 - 13.30
Napiszcie na teams jak sobie poradziłyście.
A teraz ĆWICZYMY!!!
https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg
Powodzenia!!!
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T: Dojrzewam do kobiecości. (lekcja dla grupy dziewcząt) Cel: Poznanie zmian fizycznych okresu dojrzewania.
Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o istotnych cechach kobiecości i męskości, o zmianach fizycznych, które
przygotowują organizm dziewcząt do roli macierzyństwa. Zapraszam na lekcję! M. Cesarz
Temat: Arkusz kalkulacyjny – różne typy wykresu.
Cel: potrafię prezentować dane na wykresie.
Drodzy Uczniowie!!!
Na dzisiejszej lekcji będziemy doskonalić tworzenie wykresów. Będziemy pracować z kartą pracy przypisaną do
lekcji.
Do zobaczenia! Monika Marciniak
Subject: Comparative and superlative of adjectives
Aim: Potrafię stosować przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym
Zapiszcie proszę temat i cel lekcji w zeszycie oraz dzisiejszą datę 4th November.
Na dzisiejszej lekcji wykonamy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 15.
Seeyou and takecare! Magdalena Wardalinska
Temat: Jak korzystać ze słownika frazeologicznego?
Cele: Wiem, co to frazeologizm. Znam budowę hasła w słowniku frazeologicznym.
Zapraszam na lekcję online zgodnie z planem lekcji. Jeśli nie możesz w niej uczestniczyć, samodzielnie zrealizuj cele.
Otwórz podręcznik na stronie 140. Zanotuj, czym jest związek frazeologiczny. Przeanalizuj przykładowe hasła ze
słownika frazeologicznego. Korzystając z różnych źródeł, wyjaśnij znaczenie frazeologizmów z ćwiczenia nr 4a.
Do zobaczenia. Anna Kondratowicz
Temat: Rodzaje kątów
Cel: znam rodzaje kątów i ich własności
Na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie rodzaje katów (podręcznik str. 58 i 59) i zapiszemy w zeszycie.
Następnie rozwiążemy zad.4,5/60
Powodzenia, Maria Breza-Guściora
Temat: Instalacje i opłaty domowe – cd.
Cel: Odczytuję liczniki zużycia wody, gazu, prądu. Wymieniam jednostki w jakich rozlicza się media. Rozpoznaję
instalacje w budynku mieszkalnym. Omawiam budowę instalacji wod-kan, co, cwu, elektrycznej, wentylacyjnej,
gazowej.
Dzień dobry.
Na dzisiejszej lekcji omówimy instalację gazową i elektryczną (str.22-25) i wykonamy ćwiczenie: 6-11 w podręczniku.
Pozdrawiam Jacek Kalinowski
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Temat: Ćwiczenia pracy ramion do stylu dowolnego – kraula w warunkach domowych.
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia poprawiające technikę pracy ramion do kraula.
Obejrzyjcie proszę film, który pokazuje w jaki sposób w warunkach domowych można wykonać ćwiczenia
poprawiające technikę prawidłowej pracy ramion w stylu dowolnym – kraulu.
https://www.youtube.com/watch?v=x9F7pqqvkwo&feature=youtu.be
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji.
Pozdrawiam i do zobaczenia.
Ewa Kasprzak
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Temat: Podział i odmiana liczebnika
cel: rozpoznaję liczebnik w tekście, prawidłowo go odmieniam.
Po zapisaniu tematu i celu lekcji (temat przewidziany jest na dwie godziny) przypomnij sobie wiadomości dotyczące
liczebnika. Czy jest on odmienną czy nieodmienną częścią mowy? Jeśli jest odmienną, przez co ją odmieniamy?
Następnie zaloguj się na Teams i o 8.50 na lekcjię on-line. Wspólnie wykonamy kolejne zadania dotyczące tego
tematu..
Subject: Revision – powtórzenie z rozdziału 1.
Aim: Potrafię posługiwać się słownictwem dotyczącym obowiązków domowych oraz czasem Present
Simple i PresentContinuous.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać słownictwo oraz gramatykę, której uczyliśmy się w ostatnim rozdziale.
Wykonamy zadania 1,2,3,4,5,8 ze strony 20 z podręcznika oraz ze strony 13 w ćwiczeniach.
Pozdrawiam, Edyta Czarcińska
Subject: Test sprawdzający z rozdziału 1.
Dzień dobry! Dziś na lekcji napiszecie test dotyczący zagadnień z unitu 1.
Good luck! Magdalena Wardalinska
Temat: Parzydełkowce – najprostsze zwierzęta tkankowe.
Cel: Znam środowisko życia i budowę parzydełkowców.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji poznacie przedstawicieli parzydełkowców (podręcznik, str.30-31), ich środowisko i tryb życia
oraz budowę (podręcznik, str. 29). Omówimy również znaczenie parzydełkowców w przyrodzie i dla człowieka (
podręcznik, str.32). Wykonamy ćw. 2 str.32 z podręcznika.
Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo!
Ewa Skrzeszewska
Temat: Skala na planach i mapach.
Cel: Wiem, co to jest skala i potrafię stosować w zadaniach.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji będziemy doskonalić umiejętność obliczania rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego
długość w skali oraz umiejętność obliczania długości odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.
Rozwiążemy zadania
1-7 ze stron 79-80 w podręczniku.
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia
Beata Piątkowska
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Temat: Odmiana liczebnika – cd.
cel: rozpoznaję liczebnik w tekście, prawidłowo go odmieniam.
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem – godz. 12.45, podczas której dokończymy temat związany z
liczebnikami.
Do zobaczenia!
Temat: Rondo muzyczne na przykładzie piosenki “Na okrągło” - śpiew.
Cel: wiem co to jest rondo muzyczne, znam melodię oraz rytm piosenki “Na okrągło”
Lekcja online.
Piosenka “Na okrągło” - podr. str. 20,21-śpiew
Zeszyt – notatka- co to jest rondo muzyczne? schemat budowy
Dla chętnych - gra na wybranym przez siebie instrumencie lub śpiew piosenki “Jak dobrze nam zdobywać góry”
Joanna Murawska - Wszelak
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Temat: Zdrowy styl życia.
Cel: Posiadam informacje o zdrowym stylu życia.
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe.
Poniżej zamieszczam link do dzisiejszej lekcji. Proszę obejrzyj go razem ze mną, a następnie porozmawiajmy o
temacie głównym lekcji.
https://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDg
Do miłego zobaczenia!!!
Agnieszka Filipiak
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
Temat: Wybieramy klasowy plakat z okazji Święta Niepodległości.
Cel: Uczniowie przygotowują się do uczczenia Święta Niepodległości.
Subject: Get culture! Unusual place to live.
Aim: Potrafię zrozumieć tekst o Australii, wyszukać informacje w tekście oraz zapisać je.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji będziemy czytać i słuchać jak wygląda życie w Australii. Zrobimy zadania 1,2 i 3 ze strony 23 w
podręczniku.
Pozdrawiam, EdytaCzarcińska
Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich.
Cel: dowiem się jakie były zasługi Jagiellonów dla rozwoju renesansu, poznam wybitnych przedstawicieli odrodzenia
w Polsce.
Na dzisiejszej lekcji przy pomocy podręcznika s.58-61 wyjaśnimy znaczenie określenia złotego wieku w dziejach
Polski, omówimy działalność wybitnych poetów i pisarzy: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Andrzeja Frycza
Modrzewskiego oraz omówimy przykłady budownictwa renesansowego w Polsce.
Powodzenia!
Joanna Skocińska
Lekcja odwołana.
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Temat: Rodzaje rysunków technicznych.
Cel: Wymieniam rodzaje rysunków technicznych. Omawiam zasady wykonywania rysunków technicznych. Znam
rodzaje linii rysunkowych.
Dzień dobry.
Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o zasadach wykonywania i odczytu dokumentacji technicznej (podręcznik
str. 40-41).
Pozdrawiam
Jacek Kalinowski
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Subject: Test sprawdzający z rozdziału 1.
Dzień dobry! Dziś na lekcji napiszecie test dotyczący zagadnień z unitu 1.
Good luck! Magdalena Wardalinska
Subject: Shopping – zakupy.
Aim: Potrafie rozmawiać o robieniu zakupów.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji poznamy słówka i zwroty związane z robieniem zakupów. Zrobimy zadania ze str. 25 w
podręczniku.
Pozdrawiam Edyta Czarcińska
Temat: Skala na planach i mapach.
Cel: Wiem, co to jest skala i potrafię stosować w zadaniach.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji będziemy doskonalić umiejętność obliczania rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego
długość w skali oraz umiejętność obliczania długości odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.
Rozwiążemy zadania
1-7 ze stron 79-80 w podręczniku.
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia
Beata Piątkowska
Temat: Praca RR i NN w kraulu na piersiach
Cel: Potrafię prawidłowo wykonywać ruchy RR i NN w kraulu na piersiach
Drodzy Uczniowie, zapoznajcie się z poniższymi filmami dotyczącymi techniki wykonywania ruchów RR i NN:
https://www.youtube.com/watch?v=JepNEU4iYz8
https://www.youtube.com/watch?v=bD93GpzoieA&t=82s
Do zobaczenia online, Sławomir Szachniewicz
Temat: Technika stylu grzbietowego
Cel: Znam technikę pływania kraulem na grzbiecie, potrafię wskazać błędy.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, omówimy poniższy film dotyczący pływania kraulem na grzbiecie:
https://www.youtube.com/watch?v=iKV8cWdwGiU
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska
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:
https://www.youtube.com/watch?v=_xE6BL3m3nk

5

11.40 - 12.25

historia

6

12.45 - 13.30

matematyka

7

13.50 - 14.35

j.polski

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
T: W czasach ostatnich Jagiellonów. Cel: poznam najważniejsze fakty z czasów ostatnich Jagiellonów. Zapraszam na
lekcję online! M. Cesarz
Temat: Zaokrąglanie liczb naturalnych.
Cel: Znam reguły zaokrąglania liczb naturalnych, stosuję je w zadaniach.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji poznamy reguły zaokrąglania liczb naturalnych. Rozwiążemy zadania z ćwiczeń, strony 39-40.
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia
Beata Piątkowska
Lekcja odwołana.
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Temat: Literatura fantastycznonaukowa i fantasy
Cel: Określam cechy utworów fantastycznonaukowych i odróżniam je od literatury fantasy.
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.
Na początku sprawdzimy napisaną przez Ciebie charakterystykę jednego z bohaterów „Kamieni na szaniec”. Następnie
podsumujemy wiadomości z ostatnich zajęć.
Znasz już cechy typowe dla literatury fantastycznonaukowej i utworów fantasy. Sprawdzimy teraz czy potrafisz
odróżnić je, analizując konkretne przykłady. W tym celu wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1, 2 ze str. 105 oraz
zad. 3 ze str. 106.
Powodzenia!
Aneta Stasiak
Temat:Adjectives. – Utrwalanie zastosowania różnych struktur przymiotnikowych.
Cel: Potrafię stosować przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym oraz z użyciem wyrazów too i enoughi as …
as.
Instrukcja do lekcji: Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 90 i przypomnij sobie zasady stopniowania przymiotników oraz
pozostałe konstrukcje przymiotnikowe (Lesson 2.2 i 2.3) Następnie sprawdź, czy masz już wykonane zadania ze str.
15-16 zeszytu ćwiczeń. Jeśli tak, to wykonaj zadania ze str. 20. Seeyousoon, Anna Standish
Subject: Shopping – zakupy.
Aim: Potrafie rozmawiać o robieniu zakupów.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji poznamy słówka i zwroty związane z robieniem zakupów. Zrobimy zadania ze strony 25 w
podręczniku.
Pozdrawiam, EdytaCzarcińska
Temat: Rondo muzyczne na przykładzie piosenki “Na okrągło” - śpiew.
Cel: wiem co to jest rondo muzyczne, znam melodię oraz rytm piosenki “Na okrągło”
Lekcja online.
Piosenka “Na okrągło” - podr. str. 20,21-śpiew
Zeszyt – notatka- co to jest rondo muzyczne? schemat budowy
Dla chętnych - gra na wybranym przez siebie instrumencie lub śpiew piosenki “Jak dobrze nam zdobywać góry”
Joanna Murawska - Wszelak
Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich.
Cel: dowiem się jakie były zasługi Jagiellonów dla rozwoju renesansu, poznam wybitnych przedstawicieli odrodzenia
w Polsce.
Na dzisiejszej lekcji przy pomocy podręcznika s.58-61 wyjaśnimy znaczenie określenia złotego wieku w dziejach
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Polski, omówimy działalność wybitnych poetów i pisarzy: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Andrzeja Frycza
Modrzewskiego oraz omówimy przykłady budownictwa renesansowego w Polsce.
Powodzenia!
Joanna Skocińska
Temat: Czworokąty-zadania
Cel: umiem zastosować poznane widomości o czworokątach w zadaniach
Dzisiaj zrobimy zadania dotyczące czworokątów zad. 11, 12, 14/57.
Powodzenia, Maria Breza-Guściora
Temat: Nasze zdrowie psychiczne i fizyczne
Cel: jak mamy się odżywiać, co wpływa na prawidłowy rozwój człowieka, jak dbać o pozytywne myśli
Dzisiaj opowiemy sobie jak każdy dba o siebie, czy lubię siebie i co mogę zrobić by być szczęśliwym.
Pozdrawiam, Maria Breza-Guściora
Temat: 10 ćwiczeń ogólnorozwojowych z krzesłem w domu.
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z krzesłem.
Dzień dobry,
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji. Pozdrawiam i do zobaczenia.
Olgierd Chytrowski
Temat: Ćwiczenia pracy ramion do stylu dowolnego – kraula w warunkach domowych.
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia poprawiające technikę pracy ramion do kraula.
Obejrzyjcie proszę film, który pokazuje w jaki sposób w warunkach domowych można wykonać ćwiczenia
poprawiające technikę prawidłowej pracy ramion w stylu dowolnym – kraulu.
https://www.youtube.com/watch?v=x9F7pqqvkwo&feature=youtu.be
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji.
Pozdrawiam i do zobaczenia.
Ewa Kasprzak

