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matematyka; Agnieszka 
Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

21.04 Własności rombów i 
równoległoboków wykonaj ćwiczenia: 10 
str. 36; 13 str. 37; 16 str.38; 17 str. 39 
oraz zad.12 i 13 str.195; Proszę o 
systematyczne przesyłanie prac.
22.04 Własności rombów i 
równoległoboków. Konsultacje na 
aplikacji ZOOM godz. 10.00. Szczegóły 
podam przez Dziennik 

https://drive.google.
com/drive/folders/15zVjWXCkr
1_Oqx4azB_ZqsLO6GlW0y7V
?usp=sharing

23.04 Trapezy. Wykonaj notatkę słowno - 
graficzną dotyczącą własności trapezów. 
Wykonaj zadania 6 i 8 str. 199

https://pistacja.tv/film/mat00228-
trapez-wprowadzenie?playlist=339

24.04 Własności trapezów. Wykonaj ćwiczenia 
str. 40,41

Informatyka Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Proszę o utworzenie konta na https://scratch.mit.
edu/ według filmu i obejrzenie projektów gier

https://www.youtube.com/watch?
v=0BYPsODumWY

Technika Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Wykonujemy zadanie według instrukcji, 
zdjecia prac proszę przesłać na email: 
aszalaj@wp.pl

https://sp363-my.sharepoint.
com/:b:
/g/personal/aszalaj1_sp363_on
microsoft_com/ERpylm3WJUN
DlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4
DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMhTydzień 6 - 20.04-25.04.2020

wf dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Zapoznaj sie z artykułem na temat 
aktywności fiz. nastolatków, zaproponuj 
ćwiczenia wzmacniajace gorset 
mięśniowy zapobiegajace wadom 
postawy, podejmuj zaproponowane lub 
inne formy aktywności fizycznej.

https://drive.google.
com/file/d/1dk2GAtoAGe98kx8
03PZJR2wlFLmF0n4h/view?
usp=sharing

Kontynuacja KARTY AKTYWNOŚCI 
KRÓLOWEJ
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język niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Ich mag keine Papageien-nie 
lubię papug.W tym tygodniu nauczycie się 
nowego czasownika"moegen"-lubić.
Należy przepisać go do zeszytu ze str 82 
w podręczniku i oczywiście nauczyć się .
Następnie wykonaj zad,12 i 13 str 69 w 
podręczniku.W zadaniu 12 występują 
nowe słowa.W ich zrozumieniu pomogą 
Ci obrazki i słownik na końcu książki.
Oczywiście nowe słowa należy także 
umieścić w zeszycie. Potem pracujecie z 
ćw. 10,11 i 12 str 80-82 w zeszycie 
ćwiczeń.Pamiętaj, by sprawdzać wyniki 
swojej pracy na stronie dzwonek.pl

dzwonek.pl Poćwicz odmianę czasownika  moegen-
lubić poprzez zabawę:)

https://wordwall.
net/pl/resource/859273/moe
gen

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

Kompozycja dynamiczna w sztuce 
baroku.
 Podręcznik str. 56
Obejrzyj film
 Wykonaj notatkę  komputerową, krótką o 
sztuce baroku, dołóż zdjęcia dzieł (1 
strona Word)
Następnie wykonaj pracę plastyczną - 
kompozycję dynamiczną na temat : Bitwa 
lub Wichura ( pomoc na stronie 54)        
Masz czas do końca kwietnia
        

https://www.youtube.
com/watch?v=QgwT0vvK9nM

21.04. język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom 
o godz. 11.00. Przed lekcję przypomnij 
sobie przygody Odyseusza - 
pomarańczowy podręcznik 168-171, 
będziemy o tym rozmawiać. Po lekcji 
wykonaj polecenie 5 str. 173 i pol 1. 
Zabawy wyobraźni str.173 ( praca do 
przesłania nauczycielowi do 23.04)

zadanie projektowe - str.173 podręcznik 
pomarańczowy - prezentacja na temat 
mitycznej Troi i skarbu tam odnalezionego 
( termin wykonania - do 30.04)

http://dzwonek.pl
https://wordwall.net/pl/resource/859273/moegen
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22.04. język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Zaloguj się na platformę epodreczniki i 
zapoznaj się z materialem do lekcji Siła 
muzyki , przeczytaj zamieszczony tam 
fragment mitu o Orfeuszu i Eurydyce i 
wykonaj na platformie ćwiczenia 3,4 i 5 - 
możesz je również wykonać w zeszycie.

obejrzyj film przedstawiający historię 
Orfeusza i Eurydyki - Orfeusz i Eurydyka ( 
Bajanie na ścianie) Youtube.com

23.04. język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Praca z tekstem - otrzymasz od 
nauczyciela kartę pracy do mitu o 
Orfeuszu i Eurydyce. Proszę ją wypełnić ( 
można to zrobić na komputerze) i odesłać 
nauczycielowi.

24.04. język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Gramatyka - powtarzamy wiadomości o 
wypowiedzeniach. Zapraszam na zajęcia 
w aplikacji zoom- godz. 12.00 . Do lekcji 
proszę przygotować niebieski podręcznik 
lub skorzystać z edpodręcznika na 
platformie WSiPnet , temat; Powtórzenie 
wiadomości o wypowiedzeniach. Po 
zajęciach należy wykonać ćwiczenia 8 i 
10 z niebieskiego podręcznika str. 103

godzina wychowawcza 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Rozwiąż krzyżówkę, podaj hasło, 
zastanów sie co dla Ciebie ono oznacza. 
Prześlij mi jedną, wymyśloną ptrzez 
Cioebie definicję. 

https://drive.google.
com/file/d/1Hd-qD7bt2-
Ci5bN5FL58S3-u3e7ouYUl/view?
usp=sharing 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk  
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Święty Piotr https://view.genial.
ly/5e9c8a08594d3b0da3de552
5/presentation-sw-piotr-kl5 

religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com

Wyprawa biblijna. https://view.genial.
ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad
/game-breakout-biblijne-
podroze-w-czasie-genesis?
fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxp
tLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQub
oUlKz5dvJOqce6eWjA 
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historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

1.Przeczytaj rozdział 22 i 23 i wykonaj 
ćwiczenia s. 58-61 2. wykonaj kartę pracy 
i przeslij ją do 27 kwietnia (możesz pisać 
na niej, możesz wydrukować lub zapisać 
odpowiedzi w zeszycie w odpowiedniej 
kolejności).

https://drive.google.com/open?
id=15pxxYbHC3alYW5xg9pslsi
olGckoMM0X

zobacz i zrób ćwiczenia dotyczące 
budowli w średniowieczu

http://platforma.
historiadlapolonii.
pl/lessons/hzd/77/1

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Zarejestruj się na Quizizz pod własnym 
imieniem, nazwiskiem i klasą. Będziesz 
miał do wykonania quiz, który jest na 
ocenę- mszaki i paprotniki.
 Użyj kodu, który podam przez dziennik  
w czwartek. Quiz będzie ważny przez 
dwa dni, możesz go wykonać tylko raz. 
Pamiętaj nie jest on na czas, ale na 
poprawne rozwiązanie. Powodzenia :)

geografia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Temat Krajobraz sawanny i stepu - 
podręcznik str.120 - 126. Skup się na 
cechach: klimat, świat roślin i zwierząt, 
gdzie występują sawanny i stepy. 
Wykonaj ćw. 1,2,3 str 72 i 73 - zeszyt 
ćwiczeń.Masz czas do 27.04

j.angielski Barbara Baumert 
angielski.sp363@gmail.com

Student Book str. 45 ćw. 4; Work Book 
str. 20 ćw. 1,2,3.  w ćw. 2 zwróć uwagę, 
że zdanie 2 i 4 ma być w Past Simple

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Powtórz Past simple. Zrób zadania z 
ćwiczeń 1,2,3,4,5 str 26 (activity book) 
Zadania wykonaj do czwartku.

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Czwartek 23.04.20 godz. 12.00  - lekcja 
poprzez aplikację ZOOM - zaproszenie 
będzie wysłane przez dziennik 
elektroniczny. Pamiętaj o zrobieniu zadań 
z ćwiczeń.

https://drive.google.com/open?id=15pxxYbHC3alYW5xg9pslsiolGckoMM0X
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j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Przeczytaj tekst ze strony 62: GOOD VS 
EVIL i ułóż paragrafy w poprawnej 
olejności. Następnie posłuchaj nagrania i 
sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. 
W zeszycie przepisz słowniczek oraz zrób 
zadania 2 i 3 ze str 62 ( odpowiedzi 
sprawdzimy poprzez lekcji przez 
ZOOM  - w poniedziałek) Poniedziałek 
27.04 - lekcja przez ZOOM godz. 11.00

GOOD vs EVIL

Wf chłopców Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

We wtorek o godz. 15:00 i w czwartek o 
godz.15:00 na profilu facebookowym 
MUKS G-81 Bemowo odbędą się zajęcia 
ogólnorozwojowe na żywo prowadzone 
przeze mnie. Proszę w miarę możliwości 
wziąć w nich udział. Jeżeli ktoś nie może 
w wyznaczonych godzinach to film będzie 
cały cały czas dostępny na stronie ale 
zachęcam do wspólnego ćwiczenia.

https://www.facebook.
com/MUKS-G-81-Bemowo-
105754280801610/?
view_public_for=10575428080
1610
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