
6a Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

Lekcje on line do środy  

25 czerwca – pożegnanie z wychowawcami on line 

język polski 22.06-poniedziałek; Teams, lekcja online 10.00-10.30;  

T: Pliki epiki- podsumowanie wiedzy. Omówienie wyników quizu. 

23.06-wtorek; materiały umieszczone na platformie Teams w sekcji 

biblioteka zawartości/ gramatyka.  

T: Ortograficzne zmagania 

język 

angielski 

Lekcja online poniedziałek 12.00 “Future simple for predictions” 

muzyka Powtórka wiadomości. Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

plastyka Lekcja online – Teams – 24.06 - 11.00. 

technika Powtórzenie wiadomości - proszę porysować w zeszycie rzuty 

aksonometryczne, dziękuję za cały rok. 

historia T: Napoleon a sprawa niepodległości. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu 

-ciekawostki, które warto przeczytać 

-filmy, które warto zobaczyć 

-quiz dla chętnych 

biologia Różnorodność świata zwierząt to propozycja  podsumowania Waszej wiedzy 

o zwierzętach, o których uczyliście się w tym roku szkolnym. 

Poniższy link zawiera bardzo dużo ciekawych informacji, pod sam koniec, ale 

i w trakcie tego opracowania znajdują się zadania, które proszę wykonać. 

Pozdrawiam, do miłego zobaczenia w nowym roku szkolnym 

Agata Jendraszek   

https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-zwierzat/D1GZuxMvg 

geografia Powtórzenie wiadomości o sąsiadach Polski. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 

zadanie 1 i 2 str. 104. 

matematyka Pola i objętości figur przestrzennych 

informatyka Powtórka wiadomości. Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 24 (22.06.20 r. - 25.06.20 r.)   

Klasa 6 a 

 

https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-zwierzat/D1GZuxMvg


stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynacyjne, wzmacniające itp.                              

na zewnątrz (na powietrzu np. ogród, boisko, plaża, park, las itp.):   

- doskonalenie podań, odbić i rzutów: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, 
ręczna.  

 

Udanych, aktywnych i bezpiecznych wakacji oraz miejmy nadzieję do 
zobaczenia we wrześniu już na terenie szkoły 😉 

Marek Leszczyński 

 

religia/etyka Napisz list do Pana Boga. Opowiedz Mu o swoich przeżyciach w mijającym 

roku szkolnym. O tym, co było dla Ciebie ważne, co trudne, z czym sobie 

poradziłaś/poradziłeś, w których momentach doświadczałaś/doświadczałeś 

Jego obecności.  

Dobrego odpoczynku w czasie wakacji:) 

 

 


