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1. 12.05.202
0r 

Religia Temat: Moje zadania w Kościele. 
 
Cel lekcji: Uświadomienie uczniom zadań, jakie mają w kościele. 
 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- przeczytanie treści katechezy, 
- test, 
- odp. na pytania: Co otrzymuję od wspólnoty Kościoła?. Co ja daję wspólnocie 
Kościoła? 
- zapis treści „Zapamiętaj” 
 
- Modlitwa: Odmówić w dowolnym czasie Litanię Loretańską (Do Matki Bożej). 

 

 
 
 

15 minut 

2. 12.05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS. 
 
 Cel: zapoznanie z przemianami w Europie Środkowo –Wschodniej po 1989 roku. 
 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.234 - 239. 

3. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając pojęcia: 

- powstanie WNP (wyjaśnij skrót), 

- Wejście Polski, Węgier i Czech do NATO, 

- pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, 

- rozpad Jugosławii.  

  

15 min. 

3.  12.05.202
0 

Matematyk
a 

Temat: Okrąg, koło i pierścień kołowy – powtórzenie. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Przypomnij sobie wszystkie poznane wzory. 
3. Rozwiąż zadania z karty pracy przesłanej na platformie 
4. Wykonaj w zeszycie 4 wybrane zadania z podręcznika str. 245 – 249. 

Analiza zadań na platformie Classroom.   
 

10 min 
9.40-9.50 

 
4.  

 
12.05.202
0 

 
J. niemiecki 

 
Temat: Wiederholung zum Kapitel „Gute Reise” 
 
Cel: powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału „Gute Reise” 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na stronie szkoły i wykonaj 

zadania z godnie z poleceniami, na tyle, na ile potrafisz! 
 

–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -wg 
planu 

VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

15 min na 
messenger 

5.  12. 05. 
2020 r. 

Język polski (dwie jednostki lekcyjne) 
Temat: „Czym byłby świat, gdyby nie napełniała go nieustanna krzątanina poety…” 
Cele: doskonalenie umiejętności interpretacji utworu poetyckiego.  

 



a. Otwórz podręcznik na str. 313 i przeczytaj notatkę biograficzną Czesława 

Miłosza.  

b. Przypomnij sobie z historii, w jakiej sytuacji znalazła się Polska po 

zakończeniu II wojny światowej.  

c. Napisz krótko, jaką decyzję podjął Miłosz na początku lat pięćdziesiątych i w 

jaki sposób została uhonorowana jego twórczość?  

d. Przeczytaj wiersz „Który skrzywdziłeś” na str. 314.  

e. Odczytaj na str. 316 fragment „Deklaracji praw człowieka”.  

f. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania od 1 do 7, str. 148-150.  

 
 

 
6.  

 
12. 05. 
2020 r. 

 
Wychowani
e fizyczne 

(dziewczęta
) 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 

ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 

https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X
0nBAzo 
 

 

 

7. 12. 05. 
2020 r. 

Wychowani
e fizyczne 

(dziewczęta
) 

 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 

ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72
ZIDToO6IJ 
  

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 

 
6. 
i 

7. 

 
12. 05. 
2020 r. 

 
Wychowani
e fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat: Skok w dal sposobem naturalnym - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie filmiki,  zapoznać się z ćwiczeniami 
przygotowującymi do skoku w dal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 
 

 
2.Temat: Rzut oszczepem doskonalenie - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć filmiki dotyczący metodyki nauczania rzutu 
oszczepem 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WnONSb1FGMM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FEIPEDNfr9s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pc3rSiOR7eA 
 

 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    
Jest 7 zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła  
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf 
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