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8.00 - 8.45
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8.50 - 9.35
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9.40 - 10.25

historia

10.35 - 11.20

WF

4

WF

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: Wierzyć w coś czy wierzyć w Kogoś?
Cel: podaję czym jest wiara i co jest jej treścią.
Kochani zapoznajcie się z prezentacjąhttps://view.genial.ly/5f927cc4c4ca350d8f9518ca/presentation-r-wierzyc-w-cosczy-w-kogos?fbclid=IwAR0_EOgCD06MqlhhImRD4UbraupWCCG4YUzngFNV3IJlMI-MjhsYR8Po07M
Przygotuj zeszyt. Widzimy się na lekcji online.
Do zobaczenia. Z Bogiem Małgorzata Roszak
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: 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: Lekka atletyka-dyscypliny olimpijskie.
Cel: Poznanie letnich dyscyplin olimpijskich.
Do zobaczenia Wojciech Milan

ANG gr. 1

5

11.40 - 12.25
NIEM gr. 2

6

12.45 - 13.30

fizyka

7

13.50 - 14.35

j.polski

Temat:Adverbs and indefinitepronouns. - Ćwiczenia doskonalące zastosowanie struktur gramatycznych.
Cel: Potrafię zastosować przysłówki i zaimki nieokreślone w kontekście.
Instrukcja do lekcji: Otwórz podręcznik na str. 29, przeczytaj tekst nad zad. 1 i zapoznaj się z zagadnieniem
gramatycznym przedstawionym w ramce. Następnie wykonaj zadania 2, 3 i 4. W celu utrwalenie zagadnienia, rozwiąż
zadania ze str. 23 zeszytu ćwiczeń. Seeyousoon, Anna Standish
Thema: MeineFreizeit. (Mój czas wolny)
Ziel: Potrafię powiedzieć, co lubię robić w czasie wolnym.
Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z odmianą czasowników poznanych na poprzedniej lekcji (podręcznik, str.42).
Wykonamy ćwiczenia z podręcznika: ćw. 5,6 str. 36 oraz z zeszytu ćwiczeń: ćw.6,7,8 str.20.
Pozdrawiam!
Ewa Skrzeszewska
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
Lekcja odwołana
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Temat: Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim - utrwalenie
Cel: Utrwalamy wiadomości i umiejętności z działu „Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim”
Kochani Uczniowie, na dzisiejszej lekcji online powtórzymy wiadomości na podstawie mapy myśli, zwrócimy uwagę
na przyczyny i skutki wydarzeń, przypomnimy sobie ważne pojęcia i postacie.
Trzymajcie się zdrowo!
Hanna Matuszewicz
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
Subject: Test sprawdzający z rozdziału 1.
Dzień dobry! Dziś na lekcji napiszecie test dotyczący zagadnień z unitu 1.
Good luck! Magdalena Wardalinska
Subject: Revision unit 2.
Aim: Potrafię stosować słownictwo dotyczące domu, konstrukcji thereis/ thereare oraz przyimków miejsca.
Dzień dobry,
Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać słownictwo z zakresu DOM oraz powtórzymy zagadnienia gramatyczne z
rozdziału 2. Wykonamy zadania 1,2,3,4,5 z podręcznika ze strony 19.
Pozdrawiam, EdytaCzarcińska
Temat: Fonetyka - podział głosek
Cel; ćwiczę rozpoznawanie cech głosek
Przebieg lekcji: Pracujemy w ćwiczeniach s. 77-82.
Do zobaczenia na teams, Magda Szturo
Temat: O ile procent więcej, o ile mniej.
Cel: Potrafię obliczyć o ile procent wielkość A jest większa lub mniejsza od wielkości B.
Kochani,
na dzisiejszej lekcji rozwiążemy przykład z podręcznika ze strony 84 oraz zadania 1 i 3 ze strony 85.
Do zobaczenia on-line.
Katarzyna Knut

7

13.50 - 14.35

matematyka

Temat: Obliczenia procentowe
Cel: Potrafię wykonać obliczenia procentowe w złożonych zadaniach.
Kochani,
na dzisiejszej lekcji rozwiążemy ćwiczenie ze strony 87, a następnie zadanie 1 ze strony 88.
Do zobaczenia w Teams.
Katarzyna Knut
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Temat: Niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające.
Cel: znam nazwę oraz brzmienie verrlionu, carillonu, katarynki, pozytywki
Lekcja online.
Podr. Str. 20 – 25 - zapoznać się z tekstem
Wysłuchać brzmienia wskazanych instrumentów z YouTube.
Notatka w zeszycie – wypisać instrumenty oraz opisać ich mechanizm grający.
Dla osób chętnych - zagrać na wybranym przez siebie instrumencie piosenkę “Za górami, za lasami”
Joanna Murawska - Wszelak
Temat: Jak kształtować i rozwijać wyobraźnię?
Cel: znam sposoby, jak rozwijać wyobraźnię i kształtować postawę twórczą?
Podczas dzisiejszej lekcji porozmawiamy na temat wyobraźni, wykonamy kilka zadań, w których będziecie
musieli użyć swojej wyobraźni. Zdradzę Wam kilka sposobów jak można rozwinąć swoją wyobraźnię i
kształtować postawę twórczą. Do zobaczenia na lekcji online.
Anna Krychowiak
Temat: Obliczenia procentowe
Cel: Stosuję obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: 10,11,12,13,14 strona 91
Powodzenia! Renata Bartz
Thema: Meine Hobbys. (Mojehobby)
Ziel: informuję o swoich zainteresowaniach
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś informujemy o swoich zainteresowaniach (książka str. 35
zad. 2a i 3). Zrobimy ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 str. 19 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
Temat: Miejsce zamieszkania – powtórzenie wiadomości.
Cel: powtarzam i utrwalam poznane słownictwo z działu 2.
Na dzisiejszej lekcji powtórzymy zwroty i wyrażenia związane z miejscem zamieszkania, wykonamy ćwiczenia
w podręczniku na stronie 19 oraz w zeszycie ćwiczeń na stronie 25. Miłej pracy!!!
Anna Krychowiak
Temat: Prezentacje projektu „Matematyka w kuchni”
Cel: prezentujemy i oceniamy swoje projekty
Zadania: grupy prezentująswoje projekty w różnych formach, zamieszczają wyniki swojej pracy w Teams
Powodzenia! Renata Bartz

6

12.45 - 13.30

chemia

Temat: Wodór.
Cel: poznaję definicję pojęcia wodorki; opisuję właściwości i zastosowanie wodoru.
Dzień dobry,
dziś omówimy wodór, poznasz nową grupę związków chemicznych, a także właściwości i zastosowanie wodoru.
Do zobaczenia na lekcji. Anita Pesta
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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: 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.
Napiszcie na teams jak sobie poradziliście.
A teraz ĆWICZYMY!!!
https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg
Powodzenia!!!
Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3
Dziewczynki zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw
Temat: Podsumowanie wiedzy zdobytej w poprzednim tygodniu.
Cel: Utrwalam zdobyte wiadomości.
Zeszyt ćwiczeń – s. 56, 58 – 69. Dokładna notatka w Notesie zajęć.
Do usłyszenia. J. Rudnik
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
Temat: Kolonializm w XIX wieku.
Cel: poznam przyczyny i skutki tego wydarzenia.
Dzień dobry!
Podczas dzisiejszej lekcji, omówimy okoliczności w jakich doszło do ekspansji kolonialnej w XIX wieku,
poznacie negatywne i pozytywne skutki tego wydarzenia.
Wykonamy ćwiczenie 1,2,3, i 4 ze strony 80.
Do zobaczenia
Anita Grecka-Mycio
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Temat: O ile procent więcej, o ile procent mniej. Punkty procentowe.
Cel: potrafię obliczyć o ile procent jedna wielkość jest większa(mniejsza) od drugiej, stosuję tę umiejętność w
zadaniach tekstowych, obliczam punkty procentowe.
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: 1,2,3,4,5 strona 85
Powodzenia! Renata Bartz
Temat: Unit 2 – Revision. – Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 2.
Cel: Stosuję poznane słownictwo i struktury gramatyczne w kontekście. Pytam o informację i udzielam
informacji, rozumiem tekst słuchany i pisany o tematyce związanej z miejscem zamieszkania oraz odpowiadam
pisemnie na ogłoszenie dotyczące wynajmu mieszkania.
Instrukcja do lekcji: Otwórz podręcznik na str. 19 i rozwiąż zadania od 1 do 5. Następnie otwórz zeszyt ćwiczeń
na str. 17 i wykonaj zadania od 1 do 6. Seeyousoon, Anna Standish
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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: Niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające.
Cel: znam nazwę oraz brzmienie verrlionu, carillonu, katarynki, pozytywki
Lekcja online.
Podr. Str. 20 – 25 - zapoznać się z tekstem
Wysłuchać brzmienia wskazanych instrumentów z You Tube.
Notatka w zeszycie – wypisać instrumenty oraz opisać ich mechanizm grający.
Dla osób chętnych - zagrać na wybranym przez siebie instrumencie piosenkę “Za górami, za lasami”
Joanna Murawska - Wszelak
Temat: Sprawdzam swoją wiedzę z liryki
Cel: określam cechy budowy wiersza, rozpoznaję rymy, ich rodzaje, znam środki poetyckie
Przebieg lekcji:Piszemy kartkówkę. Życzę powodzenia i olśnienia. Potem pracujemy w ćwiczeniach s. 77-82.
Określamy cechy głosek.
Do zobaczenia na teams, Magda Szturo
Temat: Fonetyka - podział głosek
Cel; ćwiczę rozpoznawanie cech głosek
Przebieg lekcji: Pracujemy w ćwiczeniach s. 77-82.
Do zobaczenia na teams, Magda Szturo
Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3
Dziewczynki zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw
Iwona Lipecka
Grupa p. M. Roberts – lekcja odwołana.
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.
Napiszcie na teams jak sobie poradziłyście.
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A teraz ĆWICZYMY!!!
https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg
Powodzenia!!!
Iwona Lipecka
Grupa p. M. Roberts – lekcja odwołana.
Subject: Test sprawdzający z rozdziału 1.
Dzień dobry,
Dziś na lekcji napiszecie test dotyczący zagadnień z unitu 1.
Good luck!MagdalenaWardalinska
Thema: MeineFreizeit. (Mój czas wolny)
Ziel: Potrafię powiedzieć, co lubię robić w czasie wolnym.
Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z odmianą czasowników poznanych na poprzedniej lekcji (podręcznik, str.42).
Wykonamy ćwiczenia z podręcznika: ćw. 5,6 str. 36 oraz z zeszytu ćwiczeń: ćw.6,7,8 str.20.
Pozdrawiam!
Ewa Skrzeszewska
Temat: Obliczenia procentowe
Cel: Stosuję obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: 6,7 strona 89; 8,9,10,11 strona 90
Powodzenia! Renata Bartz
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: Masa i ciężar ciała.
Cel: Wiem, jaka jest różnica między masą a ciężarem ciała, jakie są jednostki tych wielkości fizycznych i jak się je
wyznacza, oblicza.
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji omówimy zagadnienia znajdujące się w celu lekcji, określimy/wyznaczymy
naszą masę, ciężar na Ziemi i Księżycu.
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska
Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
Cel: umiem obliczać całość, gdy dany jest procent (część)
Dziś rozwiążemy zda.1, 2, 3/80 i 81
Pozdrawiam, Maria Breza-Guściora
Temat: Uczymy się argumentować własne zdanie
Cel: Wiem, jak uzasadniać swoje zdanie.
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.
Zanim przejdziemy do tematu zajęć, sprawdzimy napisaną przez Ciebie charakterystykę jednego z bohaterów
„Kamieni na szaniec”.
Następnie zapoznamy się z treścią jednego z dialogów Platona. Wyjaśnimy też pojęcia: teza, argument
i kontrargument i na końcu wykonamy ćw. 3 oraz 5 ze str. 59.
Miłej pracy! Aneta Stasiak
Temat: Argument i kontrargument - ćwiczenia
Cel: Wiem, jak uzasadniać swoje zdanie.
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams. Przeczytaj tekst z zeszytu ćwiczeń ze str. 8. Następnie wykonaj
zad. 1 a, b, c, zad. 2 a, b, zad. 3 ze str. 9 oraz zad. 4 i 5 ze str.10.
Powodzenia! Aneta Stasiak
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
Thema: Testedichselbst! (Sprawdź się!)
Ziel: dokonuję samooceny
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś rozwiążesz test umieszczony na Teamsach w zakładce Zadania
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
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Thema: MeineFreizeit. (Mój czas wolny)
Ziel: Potrafię powiedzieć, co lubię robić w czasie wolnym.
Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z odmianą czasowników poznanych na poprzedniej lekcji (podręcznik, str.42).
Wykonamy ćwiczenia z podręcznika: ćw. 5,6 str. 36 oraz z zeszytu ćwiczeń: ćw.6,7,8 str.20.
Pozdrawiam!
Ewa Skrzeszewska
Subject: Revision unit 2.
Aim: Potrafię stosować słownictwo dotyczące domu, konstrukcji thereis/ thereare oraz przyimków miejsca.
Dzień dobry,
Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać słownictwo z zakresu DOM oraz powtórzymy zagadnienia gramatyczne z
rozdziału 2. Wykonamy zadania 1,2,3,4,5 z podręcznika ze strony 19.
Pozdrawiam, Edyta Czarcińska
Temat: Morze Bałtyckie
Cel: potrafię scharakteryzować Bałtyk pod względempołożenia, wielkości, głębokości, zasolenia, termiki i walorów
przyrodniczych
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznamy cechy Morza Bałtyckiego. Dowiemy się, na czym polega jego
wyjątkowość.
Dokładne instrukcje do lekcji zamieściłam, jak zwykle, w “Notesie zajęć” na MS Teams. Do zobaczenia i usłyszenia
online.
Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula

