
5a Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r.   

religia/etyka Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa obchodzimy święto Zesłania 

Ducha Świętego - w tym roku 31.05.2020r. Duch Święty - trzecia Osoba Trójcy 

Świętej przynosi dary. Pod linkiem znajdziecie ćwiczenie, z którego dowiecie się 

jakie to dary i w czym nam pomagają. 

https://wordwall.net/resource/1834610/religia/dary-ducha-%c5%9bwietego.  

Instrukcja: kliknijcie na wykreślankę, pojawi się nazwa daru. Po lewej stronie 

znajduje się kolumna z wyjaśnieniem, w czym te dary pomagają. Dopasujcie 

dary i ich znaczenia i zapisz w zeszycie. Np. dar mądrości - pomaga 

rozwiązywać życiowe problemy. 

(praca do wykonania do 12.06.2020. Nie trzeba przesyłać.) 

Lekcja online, Teams, środa 3.06. godz. 9:30-10:00 

język polski 01.06-poniedziałek; Teams, lekcja online 11.00-11.30;  

T: Staś Tarkowski- rycerz bez skazy. 

03.06-środa; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć lub biblioteka zawartości;  

T: Narracja i narrator w powieści. 

04.06-czwartek; Teams, lekcja online 10.00-10.30; 

 T: Powieść na ekranie. 

język angielski 02.06. -wtorek; Teams,lekcja online 8.00-9.00 

T: Past Simple-Jobs at home. 

03.06.-środa; Teams, lekcja online 8.00-9.00 

T: Transport nouns. 

język francuski Grupa p. Wysokińskiej 

Lekcja online poniedziałek 01.06 8:00 Teams 

Grupa K.Styp-Rekowska 

Lekcja online poniedziałek 1.06.godz. 8:00 Teams 

Grupa p. Lenkiewicz 

Lekcja online na Teams w poniedziałek 01.06 o godz. 08:00 – kontynuacja 

odmiany czasowników “ vouloir” i “pouvoir” oraz słownictwo z zakresu 

żywności. Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń: zad. 6 str 46 oraz cała 

strona 47 i plik ze słownictwem ( do ściągnięcia na stronie szkoły) 

muzyka Instrumenty strunowe szarpane lekcja w Teams 

plastyka Lekcja online w poniedziałek 01.06 o godz. 9.00 - Teams. 

technika Lekcja online w poniedziałek 01.06 o godz. 9.30 - Teams. 

https://wordwall.net/resource/1834610/religia/dary-ducha-%c5%9bwietego


historia -LEKCJA ON-LINE: środa 03.06.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft 

Teams, 

T: Rządy Bolesława Krzywoustego. Społeczeństwo w czasach pierwszych 

Piastów. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego ( załącznik) 

-ciekawostek, których nie trzeba przepisać (załącznik), 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik), 

-quiz dla chętnych (załącznik), 

biologia Lekcja online Teams –piątek 5 czerwca godz.10.00 (wyjątkowo - klasa zdaje 

podreczniki) 

T: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. (!!! Dzień wcześniej 

przeczytaj temat w podręcznikustr.143-149 !!!) 

geografia Krajobraz śródziemnomorski - przeczytaj temat str. 136-139 w podręczniku. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 str. 80.  

matematyka Lekcje on-line 

Wt. 11.00 i Czw. 9.15 

Materiały w załączniku  

informatyka Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 
CHŁOPCY😉 

Na początek rozgrzewka którą możecie wykonywać przed każdymi ćwiczeniami. 

https://youtu.be/hAnypglKl7g 

Kształtowanie wydolności naszego organizmu w formie treningu interwałowego. 

https://youtu.be/8sgfKp-dP6k 

Troszkę teorii na temat wydolności fizycznej naszego organizmu. Jak można 

poprawić słabą wydolność fizyczną? 

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/7,166630,25068573,wydolnosc-fizyczna-

co-to-jest-wydolnosc-fizyczna-organizmu.html 

ĆWICZENIA Z PIŁKĄ 

Dla urozmaicenia ćwiczeń ogólnorozwojowych, filmik " ćwiczenia z piłką" 

https://youtu.be/DQ0mXFYcqwQ 

Pozdrawiam Ewa Róg😉 

Dziewczęta, materiał lekcji w załączniku 😊 

język kaszubski Materiał w załączniku 
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