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matematyka 28.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Siatka graniastosłupa zapraszam na 
lekcję w aplikacji ZOOM godzina 10.20 
(dane do logowania jak poprzednio). 
Proszę przygotować przybory do 
geometrii. Po zajęciach proszę wykonać 
ćw. 2 str. 57( bez sklejania brył )oraz ćw. 
3 str. 58

matematyka 29.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole powierzchni graniastosłupa 
zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM 
godzina 10.20. Proszę przygotować 
przybory do geometrii. Po zajęciach 
proszę wykonać zad.4,5,6,7 str.218

matematyka 30.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Obliczanie pól graniastosłupów 
zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM 
godzina 10.20. Po zajęciach proszę 
wykonać ćw. str. 62, 63 

Język angielski gr. 1, 
Karolina Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Temat: Comparative&superlative (p. 
60-61). Przeczytać ramki na str. 60 i 61, i 
gramatykę na str. 118-119. Pisemnie w 
zeszycie: ex. 1,2 p. 60 & ex. 4,6 p. 61. 
Wszystkie pisane ćwiczenia należy tez 
umieć głośno przeczytać.

https://quizlet.com/485876050/test ex. 3 p. 60, ex. 5 p. 61. Dialog przeczytać na 
role z koleżanką/kolegą przez telefon, 
wzajemnie poprawiając sobie ewentualne 
błędy w wymowie.

lekcje online: wtorek i 
czwartek g. 16:30-17

Temat: Across cultures: video games 
(p. 62-63). Pisemnie w zeszycie: ex. 3 p. 
62, ex. 4 p.63, ex. 6 p. 63 (link do 
nagrania obok)

https://quizlet.com/485876050/spell Ex. 7&8 p. 63 (to ćwiczenie proszę zrobić w 
formie kilku slajdów z tekstem i obrazkami, 
można dodać nagranie swojego głosu - 
polecam użycie tej opcji Powerpointa, link 
obok)

https://www.youtube.
com/watch?
v=selYsj94RQg

W czasie lekcji online czytamy ćwiczenia i 
dialogi (p.60-61, 62-63). Tylko osoby, 
które nie będą uczestniczyć w lekcji 
online muszą przesłać zdjęcie ćwiczeń 
zrobionych w zeszycie.

link do lekcji online prześlę w 
poniedziałek

Proszę dokończcie w zeszytach ćwiczeń 
moduł 4 i prześlijcie mi zdjęcia 
wypełnionych stron do 4.maja
Na 11 maja zapowiadam sprawdzian z 
modułu 4

https://quizlet.com/485876050/test
https://quizlet.com/485876050/spell
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geografia, Marek Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Wykonujesz ćwiczenia do tematu, do 
którego oglądałeś filmik już jakiś czas 
temu, a mianowicie: Przemysł i usługi 
we Francji. W ćwiczeniach są to strony 
69-72. Dla przypomnienia treści możesz 
obejrzeć jeszcze raz filmik z zakresu tego 
tematu, tym razem inny - link obok. 

https://www.youtube.com/watch?
v=75_sm0GN3xw

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
histroia.krakowska@gmail.
com

1. zaloguj się na platformę e-podręczniki 
(przeczytaj i wykonaj ćwiczenia tam 
zamieszczone) 2. Wykonaj plakat 
upamiętniający Konstytucję 3 Maja i 
przyślij zdjęcie do piątku 3. obejrzyj film 
(będzie aktywny do 3 Maja)

https://labiryntywiedzy.gwo.
pl/labirynty-na-probe-p4261

biologia Ewa Olkowska 
biolgiasp363@gmail.com

 Twoja praca przez 2 tygodnie. 
Zaczynamy kręgowce stałocieplne. Zwróć 
uwagę na: środowisko życia, cechy 
charakterystyczne, przystosowania do 
lotu, rozmnażanie i rozówj ptaka. W 
oparciu o filmiki i o informacje z 
podręcznika wykonaj ćwiczenia. 
Zrobione prześlij mi, to sprawdzę. 

https://drive.google.com/open?
id=1WoClRiJHjYwq62PMi4FlRw1Q
_82SbgsQ

Instrukcja do obserwacji https://drive.google.
com/open?
id=1JQOGhvPg6duInHEZ
AcPo0g-BzdQnpO3l

biologia Ewa Olkowska 
biolgiasp363@gmail.com

 ptaki - przystosowania do lotu https://www.dailymotion.
com/video/xb56mg

biologia Ewa Olkowska 
biolgiasp363@gmail.com

przystosowania do lotu https://www.youtube.com/watch?
v=4m253HvQEsk

biologia Ewa Olkowska 
biolgiasp363@gmail.com

Jak oddychają zwierzęta? https://www.youtube.com/watch?
v=hJQNpJDlKm0

biologia Ewa Olkowska 
biolgiasp363@gmail.com

Budowa jajka https://www.youtube.com/watch?
v=3h-BPakF8jo

biologia Ewa Olkowska 
biolgiasp363@gmail.com

Jak z jajka powstaje kura? https://www.youtube.com/watch?
v=LsrRsxF0teE

godzina wychowawcza Ewa 
Olkowska

 Temat: Czy zawsze i w każdej sytuacji 
należy być tolerancyjnym i akceptować 
wszystkie zachowania? Zastanów się nad 
sytuacjami i zachowaniami, które nie 
powinny być tolerowane i akceptowane.

https://www.youtube.com/watch?v=75_sm0GN3xw
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edukacja dziennikarska 
Elżbieta Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

W tym tygodniu kończymy redagowanie 
pierwszej strony gazety. Do 30.04. należy 
przesłać swoją pracę.

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com dziennik elektroniczny

Korzystając z dostępnych źródeł: ”
Słownik terminów literackich’, 
encyklopedia, Internet, zredaguj słownik 
pojęć: epika, narracja, narrator, narrator 
wszechwiedzący, fabuła, akcja, wątek, 
powieść, powieść współczesna, powieść 
młodzieżowa.(stwórz koleją stronę)
Podaj źródło, z którego korzystałeś/łaś,

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com dziennik elektroniczny

środa Na kolejnej stronie odpowiedz na 
pytanie: czy powieść ”Ania z Zielonego 
Wzgórza” jest powieścią tylko dla 
dziewcząt?

Teraz ponumeruj karki, starannie je 
połącz w jeden album , strony możesz 
dodatkowo według uznania ozdobić,  
popraw ewentualne pomyłki i całość 
zaprezentuj nauczycielowi. 
Muszę zobaczyć zdjęcie okładki, plan 
wydarzeń, słownik terminów i 2 dowolnie 
wybrane  przez Ciebie strony)
Na pracę czekam do 1.05.
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jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com dziennik elektroniczny

czwartek 1.  Zredaguj ogłoszenie , które 
mogłoby się znaleźć w gazecie o tym, że 
szkoła w Avonlea poszukuje nauczyciela
2.        Biuro podróży „Tam i z powrotem” 
poszukuje przewodnika podróży, który 
organizowałby wycieczki śladami Ani z 
Zielonego Wzgórza-  Pomóż biuru 
podróży i zredaguj ogłoszenie.
3.        Zredaguj zaproszenie na spektakl 
teatralny  przygotowany przez Twoją 
klasę na podstawie powieści „Ania z 
Zielonego Wzgórza”.

Prace prześlij w pliku WORD, czekam do 
4.05

fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Hodujemy kryształy. Wykonujemy 
dalej doświadczenie prace przesyłamy do 
4 maja na mojego maial

wych. fiz. dziewczat 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.com 

Zapoznaj się z informacjami wykożystujac 
zamieszczony link. Zaplanuj trening 
crossowy w terenie. Uzupełnij zaległości z 
wcześniejszych tygodni- wszystko jest 
oceniane.

https://drive.google.
com/file/d/15MgljohIGwUGi-
Vdr7G_KW4f8XxcGL__/view?
usp=sharing

Kontynuacja KARTY AKTYWNOŚCI 
KRÓLOWEJ

https://drive.google.com/file/d/15MgljohIGwUGi-Vdr7G_KW4f8XxcGL__/view?usp=sharing
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Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Dbamy o formę fizyczna 
wykonujemy obwód stacyjny 
powtarzamy 2 obwody : 1.Bieg w 
miejscu - https://www.youtube.
com/watch?v=i8WQsnYUxxE 2. Bieg 
boksowanie - https://www.youtube.
com/watch?v=KFH5TUbtn1I 3. Skip 
c - https://www.youtube.
com/watch?v=b_4JL35P3r4 4. Skip 
A - https://www.youtube.
com/watch?v=K09oGZ1BAHM 5. 
Łyzwiarz - https://www.youtube.
com/watch?v=sDYS6BSp2pw 6.
Zegarek - https://www.youtube.
com/watch?v=lwkgtKNbaQ4 7.
Pomoki z dotykaniem prawa lewa - 
https://www.youtube.com/watch?
v=9S6kLF5wgYY 8. Przysiady prawa 
lewa - https://www.youtube.
com/watch?v=nCGBOyUkptA

https://www.youtube.com/watch?
v=pVsQYRZgb10

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Nabożeństwa majowe. https://view.genial.
ly/5ea1c71642b8b70da8168312/pre
sentation-maj-miesiacem-matki-
bozej?
fbclid=IwAR2QeyWSN0cSxxoBUItw
Dpgymm1p5-
tdvtqjVjj1JnxH66UmwsptIwOpNQ0 

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com 

Proszę dokończyć zadania z 
poprzedniego tygodnia i niektórzy 
uczniowie muszą wykonać wcześniejsze 
prace.

Agnieszk Garzyb ag.ang.
sp363@gmail.com

1) Otwórz link obok,  kliknij  poniżej opcję - 
ucz się  i wykonaj zadanie 
potem kliknij opcje  graj  -  dopasowania 

https://quizlet.
com/pl/485882099/module-3-clil-
flash-cards/
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2) Otwórz link obok, kliknij poniżej opcję - 
ucz się i wykonaj zadanie potem kliknij opcje 
graj - dopasowania

https://quizlet.
com/pl/485883186/module-3-f-flash-
cards/

3) Lekcja Zoom 30.04, godz 11:00, 
zaproszenie prześlę przez dziennik. W 
tygodniu 05-08 Maja, obędzie się kartkówka 
obowiązkowa z materiału z lekcji  Zoom, 
wyślę link do niej w następnym planerze 

muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com

Temat: Z dziejów muzyki: Jan Sebastian 
Bach. Do przeczytania: str. 128, 142-147. 
Do posłuchania: Toccata i fuga D-moll 
(link obok), Koncert na dwoje skrzypie d-
moll cz. I (drugi link), fuga C-dur bwv846 
(trzeci link). Słuchając fugi obserwuj 
animację i postaraj się usłyszeć jak temat 
(główna melodia) pojawia się z 
opóźnieniem w kolejnych głosach. 

naucz się grać na flecie lub dzwonkach kanon 
"Piękna gama" str. 144. Możesz zagrać też na 
innym instrumencie lub wybrać inny utwór 
polifoniczny. Nagranie udostępnij mi na Teams 
lub prześlij. Obok zamieszczam propozycję 
śpiewania kanonów  w wirtualnym chórze.

https://www.facebook.
com/search/top/?q=zdj%
C4%99cia%20u%C5%
BCytkownika%
20katarzyna%20maria%
20boniecka&epa=SEARC
H_BOX

Zrób test online (link obok). W teście są 
też linki do nagrań te same co obok. Test 
znajdzie się też w Teamsach. 

https://forms.office.
com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdU
IUkUtLoolOXIHAn3pURFhBMVJFT
ThRTEM2M1RUSzZKVzQ1TEVaVi
4u

Zaśpiewaj sobie piosenkę "Zacznij od Bacha", 
jesli chcesz prześlij mi nagranie jako 
dodatkowe zadanie na 6. 

https://ising.pl/zbigniew-
wodecki-zacznij-od-
bacha-piosenka

Nadal czekam na nagrania melodii z 
filmu. Może to być równiez melodia z gry 
albo piosenka. Najlepiej wybrać coś, co 
sie lubi. Obok wklejam trzy linki  - to moje 
propozycje: Mamma Mia, Despacito, Over 
The Rainbow

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

https://www.youtube.com/watch?
v=RXMVLn3lD2A

https://www.youtube.
com/watch?v=azN-
63Qd3n0
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