
5b Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

Lekcje on line do środy  

25 czerwca – pożegnanie z wychowawcami on line 

religia/etyka Przypomnij sobie 3 osoby, które Ci towarzyszyły w czasie kończącego się roku 

szkolnego lub wydarzenia, za które jesteś wdzięczna/wdzięczny Panu Bogu. 

Wykonaj rysunek na kartce A4. 

Życzę Ci dobrego wypoczynku w czasie wakacji:) 

język polski Nie odbędzie się lekcja on-line w dniu 23.06.20r. 

Zachęcam do obejrzenia filmu “W pustyni i w puszczy”  w reż. Gavina Hooda 

(2001) oraz przeczytanie wywiadów z reżyserem i odtwórcą roli Stasia, które 

zamieszczę (jak poprzednio) w PLIKACH - Materiały z zajęć w aplikacji 

Teams. 

język 

angielski 

MyEnglishLab - Assignments 

język 

francuski 

Grupa p. Wysokińskiej 

Lekcja online Teams 22.06 poniedziałek 8:00 

 

Grupa p.Styp-Rekowskiej 

Lekcja on line Teams 22.06. Poniedziałek 8:00 

 

Grupa p. Lenkiewicz 

Lekcja on line Teams 22.06. Poniedziałek 8.00 

+ ćwiczenia do pobrania ze strony szkoły 

muzyka Powtórka wiadomości. Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

plastyka Lekcja online – Teams – 22.06 - 10.00. 

technika Lekcja online – Teams – 22.06 - 10.30. 

historia T: Rządy Andegawenów i Władysława Jagiełły w Polsce 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu, 

-ciekawostki, z którymi należy się zapoznać, 

-filmy, które warto zobaczyć, 

-quiz dla chętnych 

biologia T: Rozmnażanie wegetatywne roślin - podsumowanie hodowli rośliny z bulwy 

ziemniaka. 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych i bezpiecznych 



wakacji. 

geografia Krajobraz wysokogórski Himalajów. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 5 i 

6 str. 89. 

matematyka 22.06. 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 9:00-10:00 

Prostopadłościany i sześciany. Graniastosłupy. Ćwiczenia str. 65-66. 

24.06. 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 8:15-9:00 

Ćwiczenia str.  67-69. 

25.06. 

LEKCJA ONLINE 8:15-9:00 

Ćwiczenia str. 70-73. 

informatyka Blaski i cienie internetu  – edytor tekstu, np. Microsoft Word, program do 

prezentacji, np. Microsoft PowerPoint 

wychowanie 

fizyczne 
CHŁOPCY😉 

Kochani ten rok dobiega końca. Zakończymy go tanecznym krokiem;-))  

Rozgrzewka   ( przed ćwiczeniami, tańcem).  

https://youtu.be/IxA4sApBSuA 

Ćwiczymy w rytm muzyki   : 

Just Dance – Gangnam Style 

https://youtu.be/AV1biKT426I 

Jeszcze jeden układ taneczny;-))) Tu nie dość, że ćwiczycie to szlifujecie język 

angielski;-) Blanco Brown- The Git Up (śpiewa, co robi w danym momencie) ;-

))) Polecam ten układ:-))) 

https://youtu.be/Q7U6AoZ27yE 

Nie zapominajcie o ćwiczeniach na zewnątrz   (  jazda na rowerze, spacery, 

marszobieg, bieg.) 

POZDRAWIAM WAS BAAAARDZO SERDECZNIE EWA RÓG😉 

 

Dziewczęta 😊 Zadania w załączniku 😊 Życzę pięknych i bezpiecznych 
wakacji 😊 Halina Koput 

 

 

https://youtu.be/IxA4sApBSuA
https://youtu.be/AV1biKT426I
https://youtu.be/Q7U6AoZ27yE

