
7b Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

Lekcje on line do środy  

25 czerwca – pożegnanie z wychowawcami on line 

religia/etyka Na początku roku szkolnego narysowałaś/narysowałeś w zeszycie drogę, 

która w metaforyczny sposób miała przedstawiać Twoją podróż w kończącym 

się już roku szkolnym. Przypomnij sobie, jakie osoby Ci towarzyszyły, jakie 

trudności Cię spotkały, jak je pokonywałaś/pokonywałeś, w jakich 

momentach doświadczyłaś/doświadczyłeś obecności Pana Boga. Jak teraz, z 

perspektywy czasu przedstawiłabyś/przedstawił drogę, którą 

przebyłaś/przebyłeś w tym roku? Wykonaj rysunek w zeszycie. 

Dobrego odpoczynku w czasie wakacji:) 

język polski T: Powtarzamy wiadomości . Lekcja online – Teams środa godz.12:00 

język 

angielski 

Grupa K.Kmiecik- lekcja online poniedziałek 8.55 “Have something done- a 

game” 

Grupa A. Jank 

MyEnglishLab – Assignments 

Lekcja Teams pn.9:15 

język 

francuski 

S. Tyborski: obejrzeć jakikolwiek film z Louis de Funes z serii o 

“Żandarmach”.  

 

A. Lenkiewicz- lekcja online w środę 24.06 o godz. 08:55 kontynuujemy 

temat rodzajników 

muzyka Powtórka wiadomości. Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

Warto zobaczyć: 

https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_the_transformative_power_of_cl

assical_music?language=pl#t-164536 

 

plastyka Lekcja online – Teams – 24.06, środa o 8.00. 

historia Świat na drodze ku II wojny światowej cz. 2 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu, 

-ciekawostki, które trzeba przeczytać 

-film, który należy obejrzeć 

-quiz dla chętnych 

biologia Zajęcia on line zgodnie z planem 

geografia Powtórka wiadomości. Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

matematyka 23.06 

Lekcja online Microsoft Teams , godz.: 10:00-11:00 

122-123. 

24.06 

Lekcja online Microsoft Teams , godz.: 10:30-11:30 

Zdarzenia Losowe. 124-127. 

chemia Zajęcia on-line w poniedziałek zgodnie z harmonogramem. 

fizyka Dziękuję za cały rok pracy. 

Powtórzenie wiadomości  

informatyka Powtórka wiadomości. Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 24 (22.06.20 r. - 25.06.20 r.)   
Klasa 7 b 
 
 

https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_the_transformative_power_of_classical_music?language=pl#t-164536
https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_the_transformative_power_of_classical_music?language=pl#t-164536


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

doradztwo 

zawodowe 
Zajęcia zakończone😊 

WDŻ Poniedziałek - zajęcia on line zgodnie z planem 

język 

kaszubski 

Materiał w załączniku 

 


