
Klasa 5b

08.04.2020r.
Godz.wych.
Temat: Wielkanocne zwyczaje. Propozycje ciekawych stron internetowych.

Kochani !
Zachęcam Was do obejrzenia fimu na Youtube o malowaniu pisanek. Sposób malowania możecie
wykorzystać w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=0ibCv6nBhDg 

 

Niech Zmartwychwstały Pan Jezus
będzie dla Was w tym czasie najważniejszy!

Niech zasiądzie z Wami do wielkanocnego śniadania
Niech Jezus pozwoli odetchnąć i nacieszyć się Jego obecnością!

Smacznego jajeczka :)

Barbara Woźniakowska

08.04.2020r.

SŁOWIAŃSZCZYZNA
W pierwszych wiekach Średniowiecza wiele plemion wędrowało po obszarach Europy poszukując
nowych siedzib. Na początku VI wieku , na terenach Europy Śodkowej i Wschodniej zaczęli się
osiedlac Słowianie.Zajmowali się hodowlą zwierząt i  uprawa roli,  dlatego na siedziby wybierali
tereny nizinne.Dzięki kontaktom handlowym z sąsiednimi cywilizacjami -Frankowie i Bizancjum –
doskonalili rzemiosło, ale również toczyli wojny, by powiększyć swoje terytorium i zdobyć łupy i
niewolników.Doprowadziło to do podziału Słowian MAPA – str.110.
NA PAMIĘĆ

ZACHODNI
Polacy
Czesi
Morawianie
Łużyczanie

POŁUDNIOWI
Chorwaci
Słoweńcy
Serbowie

https://www.youtube.com/watch?v=0ibCv6nBhDg 


WSCHODNI
Plemiona ruskie

W IX wieku ukształtowało się najstarsze państwo zachodniosłowiańskie- Wielkie Morawy.
Władcy  morawscy  podbili  plemiona  zamieszkujące  dzisiejsze  Czechy,  Słowację,  Węgry,
Małopolskę.Przyjęli chrzest z pańtwa Franków.W X wieku na tym obszarze powstały dwie nowe
monarchie zachodniej Słowiańszczyzny:
1.Czechy pod rządami Przemyślidow
2. Polska pod władza Piastów
3.Wegry – w IX wieku plemiona z Uralu wdarły się do Europy Środkowej i podbili część plemion
słowiańskich.Pod rządami dynastii Apardów zbudowali państwo węgierskie.
Bułgaria-  to  koczownicze  plemiona  tueckie,  które  podbiły  plemiona  słowiańskie  nad  dolnym
Dunajem
Ruś Kijowska – wokół Nowogrodu i Kijowa pojawili się skandynawscy wikingowie – WAREGOWIE.W
IX wieku Ruryk przejął władzę w Nowogrodzie i dał początek dynastii Rurykowiczów., a Kijów stał
się stolicą RUSI kIJOWSKIEJ.
DWA KRĘGI SŁOWIAŃSZCZYZNY
Władcy Słowian zachodnich – Polski, Czech ,Węgier – przyjęli chrześcijaństwo za pośrednictwem
Kościoła rzymskiego, łacińskiego, podległego papieżowi, a więc Kościoła katolickiego z pismem
łacińskim.
Ruś  Kijowska  i  Bułgaria  przyjęły  chrześcijaństwo  od  kościoła  bizantyjskiego  ,  greckiego  czyli
Kościoła prawosławnego.W piśmiennictwie posługiwali się cyrylicą- alfabetem słowiańskim , który
opracował duchowny słowiański Cyryl- INFOGRAFIKA -STR.113.
PRACA DOMOWA - ZESZYT ĆWICZEŃ
Ćw.1, 2, 3 str.50.

Pozdrawiam
Jolanta Dolecińska

BIOLOGIA
08.04.2020r.
Załącznik z lekcją znajduje sę tutaj Biologia_08.04.2020.PDF

WF
07.04.2020r.
Załącznik z lekcją zanjduje sie tutaj WF_07.04.2020.PDF

Muzyka
06.04-16.04.2020

Temat: Piosenka jest dobra na wszystko!

Witajcie moi Drodzy. Czas jest niełatwy i jakoś musimy sobie radzić. W tym tygodniu spróbuję
zarazić Was optymizmem, a nie ma nic tak podnoszącego na duchu - jak piosenka. Śpiewać każdy z
Was potrafi, może nie każdy lubi, albo tylko tak udaje...
Teraz macie okazję przekonać się, jak to tak naprawdę jest z Waszymi wokalnymi umiejętnościami.
Na początek wybrałam coś radosnego i z humorem, bo nic tak nam nie poprawia nastroju jak
szczery śmiech. Piosenka już od dawna krąży w internecie, a teraz pora abyście Wy zaczęli ją

http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/5-b-2020-04-08..pdf
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/kl-5b.pdf


śpiewać, a przy okazji zastosowali się do zalecenia “ ZOSTAŃ W DOMU” .
Proszę odszukać na You Tubie piosenkę zespołu “Domatorzy” pt.” Zostań w domu”.
Tekst podaje poniżej i do ….śpiewu. Jeżeli znudzi Was śpiewanie w pojedynkę wyciągnijcie w to
swoich najbliższych (niech też się wykażą i odczują na własnej skórze, że ta 5 z muzyki za śpiew, to
nie jest taka prosta sprawa...ale daje dużą satysfakcję).
I pamiętajcie - śpiewamy głośno, wyraźnie i z zaangażowaniem (szczególnie 5a!!!), bo niedługo
zaliczenie :-)
Powodzenia!

TEKST PIOSENKI
ZESPÓŁ DOMATORZY: ZOSTAŃ W DOMU (03.2020)
1.Przez Włochy przybył do nas z Chin, pokonał piękne Tatry.
Wnet pozamykał sale kin, przedszkola i teatr.
Koncerty i spotkania nam odwołał lawinowo,
przenosi szybko się ten drań, metodą kropelkową.

Receptę mądrą od nas weź,
zatrzyma zbója taka pieśń.

REF:”Zostań w domu” i zaśpiewaj z nami tak,
“Zostań w domu”-niech wirusa trafi szlag.
Nie wyłaź chyłkiem po kryjomu,
wyluzuj się i “Zostań w domu",
kochany
“Zostań w domu", “Zostań w domu"
i nie lataj tak jak ptak.

2.Rodzinnie niechaj płyną dni,
jak miło jest w pieleszach,
telefon milczy żona śpi i nikt cię nie pośpiesza.
Przy drzwiach wejściowych trzymaj straż,
kredytu nie płać raty,
gdy papier w toalecie masz to bardzoś jest bogaty,

Choć podróż w Polskę ci się śni
ty ręce mydłem umyj i...

REF:“Zostań w domu" i zaśpiewaj z nami tak,
“Zostań w domu" niech wirusa trafi szlag.
Seriale, książki,czas wokoło zjednoczą ci rodzinę całą,
dlatego
“Zostań w domu", “Zostań w domu"
i nie lataj tak jak ptak.

Rodaku
“Zostań w domu" dom to naszej walki front,
“Zostań w domu" nawet gdy wyłączą prąd.
Przeminie wirus apatyczny,
nadejdzie wyż demograficzny.
Polaku
“Zostań w domu”, “Zostań w domu”



abyś w dobrym zdrowiu, abyś w dobrym zdrowiu
mógł niedługo z domu wyjść.

Dlatego zostań w domu i rób swoje
żeby było dokąd pójść.

06.04.2020.
Język niemiecki

Temat Ich wasche mich noch./Jeszcze się myję.

Dzień dobry. W dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie jak odmieniają się czasowniki zwrotne: sich
kӓmmen/ czesać się,
sich waschen/myć się, ich wasche mich, du wӓschst dich
sich rasieren / golić się,
sich schminken / malować usta.
Przykład odmiany znajduje się na str.73 na dole.Tylko w czasowniku sich waschen pojawia się
ӓ.Pozostałe czasowniki odmieniają się regularnie, czyli bez zmian. Przypominam, że każda z osób w
odmianie ma inny zaimek zwrotny się.  Zapisujemy jeden przykład odmiany czasownika i  nowe
słówka do zeszytu.
Beeil dich! /pośpiesz się.
Słuchamy płyty ćw.2/72 dopasowujemy imię do krótkich zdań.
Zapoznajemy  się  z  historyjką  i  ilustracjami  z  ćw.3  W  zeszycie  zapisujemy  tylko  zdania  do
uzupełnienia.Słuchamy  piosenki,  śpiewamy  odtwarzamy  kilka  razy.  Praca  domowa:  Utrwalę
wiadomości z lekcji.Zrobię 3 ćwiczenia
Dla chętnych wszystkie.Chętni także mogą poszerzać wiedzę przygotowując referaty o państwach
niemieckojęzycznych lub Świętach Wielkanocnych w Niemczech Pozdrawiam .
Dziękuję. K.Cinkowska.

Język polski
06.04.2020
Temat: Czy można żyć bez mediów?
Przeczytaj tekst w podręczniku str. 269 -270
Wykonaj zad.2 str. 270 (podaj 2-3 argumenty, potwierdzające zajmowane stanowisko)
Napisz plan spędzenia wolnego czasu bez korzystania z jakichkolwiek mediów

07.04.2020 - 08.04.2020
Język polski

Temat: Prasa w życiu człowieka.
zapoznaj się z informacjami w podręczniku na stronie 271-274
Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=2YTfKdDdCW4
Napisz w zeszycie przedmiotowym, który zawód związany z prasą jest dla Ciebie najciekawszy.
Uzasadnij swoją opinię podając co najmniej 3 argumenty.

Zapoznaj się ćwiczeniami na stronie www - wykonaj tylko zadania: 2,4,7
https://epodreczniki.pl/a/czwarta-wladza-czyli-prawo-do-wyglaszania-opinii/D1GmpuO8U
W zeszycie przedmiotowym opisz krótko historię powstania, wybranego przez Ciebie, wynalazku:

http://https://www.youtube.com/watch?v=2YTfKdDdCW4
https://epodreczniki.pl/a/czwarta-wladza-czyli-prawo-do-wyglaszania-opinii/D1GmpuO8U


druk, telewizor, internet
Anna Makagon

Religia
6.04.2020
Temat. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Opis zajęć.
Pomódl się o ustanie pandemii, o nawrócenie dla ludzi oraz o nadzieję, radość i pokój serca dla
Ciebie, dla najbliższych i wszystkich ludzi w Wielkanoc.

Zmartwychwstanie jest bardzo ważną prawdy naszej wiary. Wczesnym rankiem w niedzielę trzy
kobiety udały się do grobu Pana Jezusa. Zastały tylko odsunięty kamień i dwóch aniołów, którzy
powiedzieli,  że Chrystus zmartwychwstał. Przekazały tę nowinę apostołom, ale ci nie uwierzyli.
Piotr z Janem pobiegli do grobu, ale w środku zostało tylko płótno. Całe życie Pana Jezusa dążyło do
zmartwychwstania (tj. przejścia ze śmierci do życia w chwale). Miało to miejsce w pierwszy dzień
tygodnia  tj.  w  niedzielę,  dlatego  uczestniczymy  wówczas  we  Mszy  Świętej.  Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego to bardzo radosne święto. Postaraj się pomóc w domu i choć na
pewno te święta będą skromniejsze niż zawsze, Ty też masz na nie wpływ – możesz zadbać o dobrą
atmosferę, uśmiech, o świąteczny, radosny wystrój w domu. Niech to będzie dla Was i Waszych
rodzin uduchowiony czas. Pan Jezus chce nam dać nadzieję i wlać otuchę do serc. Nawet z trudnych
rzeczy potrafi wyprowadzić dobro.

Informacja. Jeśli ktoś wyśle prace przed świętami i nie zdążę odpowiedzieć do Wielkiej Środy, zrobię
to po przerwie świątecznej (e-mail jest w zakładce ON-LINE DLA UCZNIA).

Zapisz notatkę w zeszycie.
Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie staje się źródłem życia wiecznego.

Religia
7.04.2020
Temat. Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Opis zajęć. Zachęcam nadal do modlitwy Koronką Miłosierdzia Bożego.
Niedziela Miłosierdzia Bożego jest zawsze tydzień po Wielkanocy. Została ustanowiona na prośbę
samego Pana Jezusa. Ukazywał się św. siostrze Faustynie Kowalskiej i prosił, by głosiła Jego wielkie
Miłosierdzie.  Chrystus  mówił,  że  kto  w  tym  dniu  przystąpi  do  spowiedzi  i  Komunii,  dostąpi
darowania  wszystkich  grzechów,  nawet  tych  najcięższych.  Niestety  w tym roku nie  będzie  to
możliwe, ale nie martw się. Pan Jezus widzi Twoje serce, żal i dobre chęci. (Można przyjąć Komunię
duchowo). Dziś w domach możemy korzystać z innych form, które dał nam Pan Jezus, a teraz je
wymienimy: Obraz Miłosierdzia Bożego („Jezu ufam, Tobie!), Godzina Miłosierdzia Bożego (tj. godz.
15.00;  Jezus  mówił:  "O  trzeciej  godzinie  błagaj  Mojego  Miłosierdzia,  przede  wszystkim  dla
grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce”. O tej godzinie serce Jezusa
nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi), Koronka do Miłosierdzia Bożego, Niedziela Miłosierdzia
Bożego. Poprzez te wszystkie formy Pan Jezus chce nam powiedzieć, że nas mocno kocha; jest
otwarty, by wybaczyć nam wszystkie grzechy; wlewa do naszych serc nadzieję, że nikogo z nas nie
odrzuca; nikt nie jest przegrany. Zachęca nas do ufności, do modlitwy: „Jezu, ufam Tobie!”.

A co z notatką w zeszycie? Ponieważ nie zadaję nic na święta (ufam, że czytasz to w Wielki
Poniedziałek lub Wtorek), więc w zeszycie tylko napisz większymi literami: Jezu ufam, Tobie! Jeśli
chcesz, możesz też narysować prostą tarczę zegara. Zaznacz na nim godzinę 3.00 i podpisz zegar



słowami: Godzina Miłosierdzia Bożego (dla chętnych).





03.04.2020r.
Historia
NOWE PAŃSTWA NA ZACHODZIE EUROPY – TEMAT 18

Ten temat jest kontynuacją tematu nr 17, więc zaczynamy od powtórzenia.

PODZIAŁ MONARCHII KAROLIŃSKIEJ – 843r. - traktat w VERDUN .
Po śmierci syna Karola Wielkiego -  Ludwika Pobożnego w 843r. Państwo rozpadło się na trzy
odrębne:
PRACA Z MAPĄ- STR.102
1.Karol Łysy objął panowanie w zachodniofrankijskim- FRANCJA
2.Ludwik Niemiecki- wschodniofrankijskie – NIEMCY
3.Lotar -Italia- WŁOCHY
W nowych  królestwach  trwały  walki  o  tron,  wygasła  dynastia  Karolingów.Zanikła  też  władza
cesarska na Zachodzie.
W X wieku król niemiecki Otton I zbrojnie ograniczył samodzielność książąt i hrabiów i umocnił
granice państwa.
Największym sukcesem Ottona I było odnowienie Cesarstwa Rzymskiego.
W 962r. został koronowany przez papieza na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego.Odtąd  monarchia  Ottona  i  jego  następców  była  traktowana  jak  kontynuacja
starozytnego Cesarstwa Rzymskiego.Jego granice obejmowały  Niemcy, Austrię, część Szwajcarii,
Holandii, Belgii i część północnych Włoch.W rządach oparł się na Kościele,podporządkował sobie
papieża.
Jego wnuk – Otton III, panujący w latach 983 r.- 1002r.dążył do podporządkowania sobie całego
świata  chrześcijanskiego  i  do  utworzenia  imperium  złożonego  z  Italii,  Francji,Niemiec  i
Słowiańszczyzny.Koronowany został na cesarza w 996r. Uczynił Rzym stolicą. On wybrał papieżem
swego kuzyna Grzegorza V.
W 1000 r. odwiedził Bolesława Chrobrego podczas Zjazdu w Gnieźnie.
Uniwersalizm  Ottona  III  –  idea  stworzenia  zjednoczonej  chrześcijańskiej  Europyz  nadzieją  na
odrodzenie potęgi starozytnego Rzymu.
Niestety, zmarł przedwcześnie, a jego następca Henryk II prowadził wojnę z Bolesławem Chrobrym
o Milsko, Miśnię i Łużyce.

Zeszyt ćwiczeń
Ćw.3 str.48
I- C
II- D
III- D

Pozdrawiam
Jolanta Dolecińska

Język niemiecki
02.04.2020

Temat: Ich bin in der Kuche.(u- Umlaut)/Jestem w kuchni.

Kochani macie mojego e-maila cinkosia7@wp.pl Będziemy przesyłać sobie prace domowe, zapytania,
stawiać oceny.Możecie także wysyłać prezentacje(jeśli takie będziecie chcieli zrobić).Jestem bardzo



ciekawa jak poradziliście sobie z lekcjami.
Gdy będziecie wysyłać wiadomości proszę w temacie napisać Imię i nazwisko i klasę.Zróbcie zdjęcia
dokładnie z ćwiczeniówki. Wyznaczę osoby które wyślą mi niektóre zadania. Na wasze e-maile będę
wysyłać wam oceny i omówienie prac.

Dziś nauczymy się mówić gdzie się znajdujemy.
Notatka w zeszycie:
Hier ist die Kuche - Ich bin in der Kuche.(u -Umlaut) Tu jest kuchnia./jestem w kuchni.( r.ż-die- in
der)
Hier ist der Flur -Jch bin im Flur(.r.m-der- in dem= im)Tu jest korytarz.Jestem w korytarzu.
Hier ist das Schlafzimmer.- Ich bin im Schlafzimmer.(r.n.das -in dem =im)Tu jest sypialnia. Jestem
w sypialni.

Czytamy ćw.1/70. Piszemy punkty 1-6 punktów i odpowiedzi np.
.das Schlafzimmer
der Flur.
Ćw.3/71Czytamy tekst patrzymy na zegary na obrazkach i zapisujemy tylko miejsce po niemiecku
np.1 im Schlafzimmer, 2. im Bad itd
Praca domowa Napiszę dowolne 3 ćwiczenia z tej lekcji. Nauczę się słówek.
Dziękuję.
Katarzyna Cinkowska

 

--------------------------------------------------------------------------

01.04.2020r.
HISTORIA
Państwo karolińskie – Temat 17

Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 r  .na terenach zachodniej  części  Imperium
Rzymskiego zaczęły osiedlać się plemiona barbarzyńskie, które tworzyły własne państwa.
Największą rolę odegrało państwo Franków, którzy zajęli Galię.W 496r. Chlodwig- władca dynastii
Merowingów  przyjął  chrzest.  Zjednoczył  plemiona  Franków,  a  w508  r.  uczynił  Paryż  stolicą
królestwa.
Ustrój,  w  którym  państwo  było  uznawane  za  dziedziczną  własność  panującej  dynastii  to
MONARCHIA PATRYMONIALNA.
W wyniku podbojów władzę przejęli KAROLINGOWIE- Pepin Mały objął władzę królewską.- pokona
łArabów i utworzył Państwo Kościelne w 756r.
Najwybitniejszym władca był jego syn – Karol Wielki, który panował 46 lat. < 768r – 814r.>
-wzmocnił armię
- poszerzył granice państwa od rzeki Ebro w Hiszpanii do Łeby na wschodzie- Praca z mapą- s.102
-stolica – AKWIZGRAN- infografika,s. 105 Podręcznik
-podzielił państwo na hrabstwa
wprowadził obowiązkową służbę wojskową
wprowadził system monetarny- srebrny denar
ujednolicił prawo
przeprowadził  reformę szkolnictwa- klasyczna łacina w nauczaniu-  MINUSKUŁA KAROLIŃSKA-
STR.104 -Podręcznik
w 800r. Papież koronował go na cesarza, gdyż chciał odbudować potęgę Cesarstwa Rzymskiego



szerzył chrześcijaństwo
rozwój nauki i kultury
PODZIAŁ MONARCHII KAROLIŃSKIEJ – 843r.- traktat w VERDUN
Po śmierci jego syna - Ludwika Pobożnego w 843r. Państwo rozpadło się na trzy odrębne:
PRACA Z MAPĄ- STR.102
1.Karol Łysy objął panowanie w zachodniofrankijskim- FRANCJA
2.Ludwik Niemiecki- wschodniofrankijskie – NIEMCY
3.Lotar -Italia- WŁOCHY
Ten podział i znajomość mapy obowiązuje na sprawdzian!

Praca domowa - Zeszyt ćwiczeń
Ćw. 1. str.46
Ćw. 4 str.47w oparciu o zasługi Karola Wielkiego
Ćw.1 i 2. str. 48- mapa

Czekam na odpowiedzi.
Pozdrawiam
Jolanta Dolecińska

02.04.2020r
Pamiętajcie o wysłaniu na adres anna.makagon2020@gmail.com rysunek drzewa genealogicznego.
Czekam do piątku 3 kwietnia (praca była zadana 27 marca, w tym dniu zamieściłam instrukcję
wykonania - wykorzystujcie informacje zawarte w podręczniku na stronach 202-207).
W temacie wiadomości wpiszcie swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Anna Makagon

-------------------------------------------------------------------



Język polski
02.04.2020 - 03.04.2020



Temat: Jak rozjaśnić obraz świata?

Zapisz w zeszycie zadanie 1 str. 265
Wyszukaj słowa w Słowniku wyrazów bliskoznacznych lub skorzystaj z wyszukiwarek w internecie:

przepaść » w odniesieniu do przepaści
bezdeń, bezmiar, czeluść, dno, dziura, głąb, głębia, głębina, jama, krater, obryw, ocean, osuwisko,
otchłań, rozpadlina, urwisko, uskok, zapadła dziura

Przeczytaj wiersz Tadeusza Różewicza pt. „Przepaść” na stronie 264 w podręczniku.
Wypisz z wiersza 4-5 epitetów (np. czarnych sukniach,…)
Przypomnij  sobie pojęcie metafora (inaczej przenośnia):  nietypowe zestawienie wyrazów, dzięki
któremu zyskują nowe znaczenie i współtworzą sens.
Wypisz z wiersza metafory (przepaść krawężnika, otchłań ulicy, rozstępują się ciemności, w sercu
świeci iskierka)
Czy uda Ci się, na podstawie informacji z wiersza, ustnie objaśnić znaczenie metafor w utworze?
np. przepaść krawężnika - metafora oddaje uczucia słabej staruszki, dla której przejście przez ulicę
jest  aktem  odwagi.  Przejście  przez  ulicę  dla  bezradnej  kobiety  jest  podobne  do  skoku  nad
przepaścią. Krawężnik to granica stron ulicy.
Po przeczytaniu polecenia zad. 6 str. 265 przeczytaj głośno wiersz rodzicom lub opiekunom.
Taki wiersz o swobodnej budowie, bez rymów, z różną ilością wersów w strofach, dowolną ilością
sylab w wersach i bez znaków interpunkcyjnych nazywamy wierszem wolnym.

Zapisz w zeszycie wyjaśnienie słowa:
Empatia- zdolność odczuwania emocji innych ludzi i  rozumienia ich sposobu myślenia (Słownik
języka polskiego)
Zapisz synonimy do słowa empatia: zrozumienie, wrażliwość, współczucie, miłość
Zastanów się nad przesłaniem utworu a następnie przepisz do zeszytu notatkę:
Pamiętaj o akapitach !
Wiersz pt. „Przepaść” porusza ważny problem, jakim jest brak wrażliwości na potrzeby innych ludzi,
czyli brak empatii. Często zapominamy, że potrzebują oni naszej pomocy.
Ważne jest, by ludzie okazywali sobie życzliwość. Czasem niewielki gest, uprzejme słowo, miły
uśmiech może sprawić, że człowiek zaczyna wierzyć w ludzi i dają nam one siłę, by patrzeć na świat
z optymizmem i nadzieją. Na szczęście są tacy, którzy okazują miłość i zrozumienie. Nawet mały
chłopiec może być empatyczny, a wtedy „przepaść” wypełnia miłość.

Dla chętnych: przedstaw treść ostatniej zwrotki w pracy plastycznej. Rysunek wykonaj w zeszycie.
Dla  chętnych  do  wykonania  dodatkowe  zadania  na  profilu  Waszej  klasy  na  stronie
epodreczniki.pl

Anna Makagon

----------------------------------------------------------------------

01.04.2020r.
WF

LEKCJA NR 3,4
Temat : Ćwiczenia rozciągające – JOGA dla początkujących.
Załącznik na dole strony - joga.doc



 

----------------------------------------------------------------

01.04.2020r.
Biologia
Załącznik na dole strony Biologia 5b 2020-04-01
 

----------------------------------------------------------------

02.04.2020
TECHNIKA  
Proszę o zapisanie tematu w zeszycie. Temat lekcji:  Powtórzenie wiadomości  o materiałach -
metale, tworzywa sztuczne kompozyty. Proszę o otworzenie podręcznika do techniki na strr. 45. 
Jest tam powtórzenie wiadomości o materiałach. Przeczytajcie uważnie tekst zamieszczony na tej
stronie.  Proszę przypomnieć sobie również zrealizowane tematy z metalu, tworzyw sztucznych oraz
materiałów kompozytowych od strony 30-43.  Przećwiczcie sobie - ,,To umiem" -podsumowanie ,
które znajduje się na str. 46 w podręczniku do techniki.

 Rozwiaząnia zapiszcie w zeszycie. Proszę ich nie przesyłać.
 Na następnych zajęciach zamieszczę plik ze sprawdzianem z tch zagadnień.
 
Dziękuję za pracę.
 Pozdrawiam. Irena Ławniczek

-------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2020r.
Proszę o obejrzenie 31 marca o godz. 14.30 na TVP HISTORIA lekcji dotyczącej wiersza Tadeusza
Różewicza pt. „Przepaść”. Niestety nie ma programu jakie lekcje będą w kolejnych dniach, dlatego
postarajcie  się  codziennie  obejrzeć  lekcję  o  10.00  lub  powtórkę  o  14.30  na  programie  TVP
HISTORIA.

Drodzy uczniowie, możecie już przesyłać na adres annamakagon2020@gmail.com wykonane w
tamtym tygodniu drzewa genealogiczne greckich bogów - na podstawie wiadomości z podręcznika
od 202-207 strony.
W temacie wiadomości wpisujcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę klasy (np. Anna Makagon 5b).
Dziękuję

Adres  mailowy  annamakagon2020@gmail.com  służy  Wam  również  do  kontaktu  ze  mną  w
przypadku dodatkowych pytań dotyczących lekcji.

Anna Makagon

----------------------------------------------------------------------------------

30.03-03.04.2020r.



WF

LEKCJA NR 1
Temat : Tabata- ćwiczenia sprawnościowo – wytrzymałościowe
Część wstępna:
- krążenia głowy 2x10
- krążenia ramion przód i tył 2x 10
- skrętoskłony x 10
- Skip a z klaśnięciem pod kolanem x 10 na stronę
- wymachy nóg ( lewa noga do prawej ręki, prawa noga do lewej ręki )
- bieg w miejscu 2x 30sek.

2 .Część główna:
OBWÓD :
- 25 sekund wykroki, nogi na zmianę
- 25 sekund przerwa
- 25 sekund odrywanie ręki do przeciwnego barku w podporze przodem
-25 sekund przerwa
- 25 sekund pajacyki
120 sekund przerwy
Całość powtarzamy 6 razy.
3. Siad prosty siad prosty + skłony
a) chwyt z palce stóp + pogłębianie
b) chwyt za kostki + pogłębianie
c) skłon do kolan – dążenie klatki piersiowej do kolan + pogłębianie 

LEKCJA NR 2
Temat : Tabata – część druga

ROZGRZEWKA W MIEJSCU
• BIEG W MIEJSCU 2 MIN
• PAJACYKI x 20
• SKIP A x 20
• SKIP C x 20
• WYMACHY NOGI DO PRZECIWNEJ REKI x 10
• JASKÓŁKA x 8
• WYKROKI DO PRZODU x 8
• ZAKROKI DO TYŁU x 8
AMRAP 20 MIN – As many rounds as possible – wykonujemy jak najwięcej rund w 20 MIN
- 5 razy Push-up – pompka (może być damska pompka)
- 10 razy Air Squat – przysiad z wykorzystaniem własnego ciała
- 15 razy Sit-up – skłon tułowia w przód z leżenia do siadu
Ćwiczenia uspokajające.
• UKŁON JAPOŃSKI
• siad klęczny
• skłon w przód (ukłon) + wyciągnięte ramiona do przodu
• głowa między ramionami
• palce „maszerują” do przodu .
• Siad klęczny
• przeniesienie ramion przodem w górę (lub bokiem w górę) + wdech nosem



• powrót do pozycji wyjściowej + wydech ustami .
• Siad klęczny
• przejście do klęku (prostego) z jednoczesnym przeniesieniem ramion bokiem w górę lub przodem
w górę (wdech nosem)
• powrót do pozycji wyjściowej (wydech ustami)

--------------------------------------------------------------------------------------

Język polski
30.03.2020
Temat: Praktyka czyni mistrza -ćwiczymy pisownię wyrazów z „ch” i „h”

Mitologię opracujemy na lekcjach w szkole, zachowajcie drzewa genealogiczne.
Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h” w podręczniku na stronie 238.
Poćwicz zasady pisowni wykonując dyktando na stronie:
https://www.dyktanda.net/ortografia-07.php

31.03.2020
Temat: Co jest w życiu ważne?

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 248-252
Wykonaj szczegółowy plan wydarzeń.
- główne wydarzenia ujęte w punktach, pozostałe zdarzenia w formie podpunktów
- pamiętaj, że wszystkie punkty powinny być tak samo sformułowane w formie równoważników
zdania

01.03.2020
Temat lekcji ten sam z 31.03.2020

Przypomnij sobie definicję baśni w podręczniku str. 252
Wykonaj w zeszycie zadnie 4 str. 252

Anna Makagon

-----------------------------------------------------------------------

30.03.2020r.
Temat. Zbawiciel Królem.
Opis zajęć.
Celem dzisiejszej katechezy będzie odkrycie, jakim Królem jest dla nas Jezus Chrystus. Już za kilka
dni  obchodzimy  Niedzielę  Palmową.  Będziemy  wspominać  uroczysty  wjazd  Pana  Jezusa  do
Jerozolimy, gdzie uroczyście i spontanicznie witano Go jako Króla.

Przeczytaj 3 tekst biblijny J 18,33.36-37 (przesłuchanie Piłata) i tekst „Królowanie Chrystusa” ze str.
98 i 99 w podręczniku. Zauważ, na czym polega prawdziwe królestwo Pana Jezusa – opiera się na
prawdzie, sprawiedliwości, pokoju i miłości. Pan Jezus oczekuje od nas w tym trudnym czasie, że
będziemy Mu ufać, żyć w zgodzie, odwrócimy się od grzechu. Zachęcam Cię do codziennej modlitwy
dziesiątką różańca świętego (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu) – Kościół w Polsce

https://www.dyktanda.net/ortografia-07.php


codziennie modli się o godz. 20.30 na różańcu.

Przepisz do zeszytu notatkę:
Niedziela  Palmowa  rozpoczyna  Wielki  Tydzień  czyli  czas  bezpośrednio  przygotowujący
do Wielkanocy. Chrystus wjechał do Jerozolimy jako Król i Pan. Chociaż za kilka dni umrze na
krzyżu, zawsze będzie Królem, a Jego panowanie będzie wieczne. Pan Jezus zachęca człowieka do
budowania królestwa Bożego na ziemi czyli do:
- modlitwy,
- unikania grzechu,
- korzystania z sakramentów,
- dobroci i pomocy innym.
Zwyczaj święcenia palm pojawił się w XI wieku.

Praca na ocenę. Pamiętaj, że będę sprawdzała rysunek do wybranej stacji Drogi krzyżowej (zadany
dwa tygodnie temu) oraz polecenia z zeszłego tygodnia (z 24 marca – zad. 1 i 2 lub zad. 2).

31.03.2020r.
Temat. Symbole wielkanocne.
Opis zajęć.
Zawsze katechezę zaczynamy modlitwą. Wczoraj proponowałam różaniec. Dziś przypomnimy sobie
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zachęcam Cię do codziennej modlitwy, która zajmie Ci tylko kilka
minut, zwłaszcza o godzinie 15.00. Pan Jezus podarował tę modlitwę świętej siostrze Faustynie
Kowalskiej i powiedział jej, że dzięki Koronce możemy wyprosić wiele łask i miłosierdzie. Chrystus
powiedział do niej: „Przez odmawianie tej koronki, podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić
będą”. Dlatego gorąco polecam Ci tę modlitwę (tekst znajdziesz poniżej).
Na pewno pamiętasz, co wkładamy do wielkanocnego koszyczka. W tym roku nie pójdziemy z nim
do kościoła, ale przed śniadaniem odmówimy specjalną modlitwę. Znajdziesz ją tutaj:
http://fara.piotrkow.pl/wp-content/uploads/2020/03/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo-sto%
C5%82u.pdf). Zwyczaj święcenia pokarmów sięga VIII wieku, a w Polsce pojawił się w XIV wieku.
W Biblii ważne sprawy załatwiano przy posiłku, dlatego my również w Wielkanoc zasiadamy do
uroczystego śniadania, które ma charakter religijny.

Notatka do zeszytu.
Koronka do miłosierdzia Bożego (Jeśli masz obrazek z tą modlitwą, nie musisz jej przepisywać).
Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i
nad całym światem.
Polecenie. Dopasuj opisy do poniższych słów.
Jajko ………………………
Baranek ……………………………..
Sól …………………………….
Paschał …………………………..
Wędlina …………………………..
Rezurekcja ………………….
chroni od zepsucia * oznacza nowe życie * przypomina Chrystusa - „chleb żywy” * jego chorągiewka
oznacza zwycięstwo życia nad śmiercią * oznacza dostatek i bogactwo * świeca przypominająca
zmartwychwstałego Chrystusa * poranna Msza Święta w Wielkanoc



Czy pamiętasz, jak modlić się Koronką? Módl się trzymając różaniec; tam, gdzie odmawialiśmy
Ojcze nasz, mówimy Ojcze Przedwieczny, a w miejscu Zdrowaś Maryjo - Dla Jego bolesnej Męki.
Tu znajdziesz pomocniczy obrazek do przypomnienia sobie, jak odmawia się Koronkę.
https://misericordia.org.br/home/terco-da-divina-misericordia/koronka/
Tu możesz się modlić.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
https://www.youtube.com/watch?v=CBQThvaCYIA (wersja mówiona z księdzem)
Koronka do Miłosierdzia Bożego - śpiewana
https://www.youtube.com/watch?v=ouSH0H5uiv8 (wersja śpiewana)

30.03-03.04.2020r.
Muzyka
Temat: Audycja muzyczna -śladami Mozarta

Ten  tydzień  upłynie  nam  przy  dźwiękach  muzyki  jednego  z  największych  europejskich
kompozytorów  wszech  czasów  -  Wolfganga  Amadeusza  Mozarta.
Na początek zapraszam Was do TVP KULTURA, gdzie 31.03.20r. o godz.14.25 będzie emitowany
program z cyklu “Śladami wielkich kompozytorów”. Bohaterem odcinka będzie W.A.Mozart.

Uczniowie  klasy  5  mogą dodatkowo przeczytać  rozdział  z  podręcznika  do  muzyki  poświęcony
Mozartowi.

Macie cały tydzień na zaznajomienie się z twórczością tego niezwykłego muzyka, który pomimo
różnych przeciwności losu był zawsze uśmiechnięty, wesoły, czasami niepoważny, ale we wszystkim
szukał radości i zadowolenia.
Nam też, w obecnej sytuacji, potrzeba wiele optymizmu. Proponuję czerpać go pełnymi garściami z
utworów Mozarta.
Do wysłuchania i przyswojenia podaję następujące utwory (jeden na każdy dzień tygodnia):

serenada "Eine kleine Nachtmusik” - “Małe nocne muzykowanie”●

sonata fortepianowa “Marsz turecki”●

opera “Czarodziejski flet” - aria Królowej Nocy●

Symfonia g-moll nr 40 KV 550, cz.I: Molto allegro●

“Requiem” fragment “Lacrimosa”●

Piąty utwór, który zalecam Wam do wysłuchania, to ostatni w twórczości Mozarta.
Do ostatniego tchnienia komponował “Requiem”. Sam sobie powtarzał: “...nuta po nucie, dopóki
trwa życie, trwa muzyka…”
Mogłoby się wydawać, że skoro był geniuszem, cieszył się łatwym życiem. Tak jednak nie było.
Przeciwnie, miał wiele kłopotów, a także wielu nieprzyjaciół. Dlatego na temat przyczyn śmierci
krążą różne teorie.
Mówi się, że najjaśniejszy płomień wypala się najszybciej. Rzeczywiście przeszedł wiele chorób i nie
dożył 36 urodzin. Ale w tym czasie podróżował po całym kontynencie i napisał muzykę, którą dzisiaj
grają orkiestry całego świata. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie traktował tego wyłącznie jako
pracy na zamówienie, ale w napisanie tych melodii włożył wiele serca i inteligencji.  Dla niego
komponowanie nie było jedynie pracą...było po prostu jego życiem!

A Wasza praca, po zapoznaniu się z Mozartem, będzie polegała na…

https://misericordia.org.br/home/terco-da-divina-misericordia/koronka/
https://www.youtube.com/watch?v=CBQThvaCYIA (wersja mówiona z księdzem)
https://www.youtube.com/watch?v=ouSH0H5uiv8 (wersja śpiewana)


W domciu - sobota
Wybiorę dowolny utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta i przy cudownych dźwiękach muzyki tego
optymistycznego  kompozytora  z  niegasnącym  uśmiechem  na  swojej  twarzy...  zetrę  kurze  ze
wszystkich półek i szafek w moim pokoju - zdjęcia mile widziane :-)

30.03.2020r.
Kochani to już trzeci tydzień naszych zmagań. Wierzę, że systematycznie odwiedzacie naszą „szkołę
na odległość” i pracujecie zgodnie z zaleceniami nauczycieli. Wszystkim Wam życzę wytrwałości i
wiary w to, że kiedyś będzie normalnie , czyli tak jak dawniej. Starajcie się pracować samodzielnie
nie obciążając zbytnio rodziców .  W razie jakichkolwiek trudności  zawsze możecie się ze mną
komunikować przez pocztę mailową. ( matimaj24@wp.pl )

Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej

Odszukaj na mapie Polski Wyżynę Krakowsko - Częstochowską ( zauważ , że nazwa wyżyny●

pochodzi od dwóch miast położonych na jej krańcach: północnym i południowym )
 ●

Ten region naszego kraju nazywany jest często „krainą białych skał”. Sprawdź , jakie to skały i w●

jakich warunkach powstawały. (podręcznik str.69 )
 ●

Skały, o których mowa w punkcie 2 ulegają rozpuszczaniu przez wody opadowe zawierające●

dodatkowo dwutlenek węgla z powietrza. Proces ich rozpuszczania nosi nazwę krasowienia.
Przez miliony lat w wyniku rozpuszczania skał wapiennych powstały w nich liczne formy krasowe -●

powierzchniowe ( proszę o odszukanie ich w Internecie : Dolina Prądnika, Maczuga Herkulesa i
Igła Deotymy) oraz podziemne ( Grota Łokietka )
 ●

Dodatkowo w jaskiniach tworzą się bardzo ciekawe formy naciekowe ( stalaktyty, stalagmity i●

stalagnaty; 1cm takiego sopelka rośnie 100 lat, sprawdź, czym różnią się od siebie te formy -
podręcznik str. 70 )
 ●

Na wapiennych wzgórzach, pomiędzy Krakowem, a Częstochową znajdują się liczne●

średniowieczne zamki tworzące Szlak Orlich Gniazd. ( nazwa wiąże się z faktem zakładania gniazd
przez orły wysoko na skałach )
 ●

Na południu wyżyny utworzono najmniejszy z polskich parków narodowych – Ojcowski Park●

Narodowy, którego symbolem jest nietoperz.
 ●

Teraz odwiedź stronę „ Oczami podróżnika” ( podręcznik str.72 – 73 )●

 ●

W zeszycie przedmiotowym proszę sporządzić krótką notatkę z podanych przeze mnie punktów od●

1 do 7 ( wystarczy siedem zdań )
 ●

Wypełnij zadania z zeszytu ćwiczeń z tego tematu.●

Praca domowa dodatkowa:
Wymień kilka zamków ze Szlaku Orlich Gniazd ( mile widziane zdjęcia )
Życzę przyjemnej pracy! Pozdrawiam Anna Majewska



 

-----------------------------------------------------------------------------------

03.04.2020r.
Informatyka
Temat: Szyfrowanie informacji - kody QR.

Moi Drodzy Uczniowie :)
Mam nadzieję,  że jesteście zdrowi i  dzielnie spełniacie obowiązek uczniowski.  Dzisiaj  dla Was
bardzo ciekawe zadanie do wykonania.  Na dole strony znajduje się załącznik Lekcja_informatyki.
Otwórzcie  go,  przeczytajcie  informacje  i  zainstalujcie  potrzebne  oprogramowanie.  Wykonajcie
ćwiczenia. Możecie również, zaangażować swoją rodzinę do wspólnego spędzenia czasu w celu
utrwalenia wiadomości z szyfrowania:) Chętnie zobaczę Wasze efekty pracy.

Jak zawsze Trzymam za Was kciuki.
W razie pytań proszę o kontakt e-mail.

Powodzenia:)
Barbara Woźniakowska

27.03.2020r.
Historia
ISLAM - TEMAT 16

Arabowie  zamieszkiwali  pustynie  i  nieurodzajne  tereny  Półwyspu  Arabskiego.  Prowadzili
koczowniczy  tryb  życia.  Głównym zajęciem było  pasterstwo-  hodowla  wielbłądów i  owiec.  Na
terenach bogatszych w wodę powstawały miasta. Zatrzymywały się tam karawany kupieckie z Indii,
Chin i wschodniej Afryki. Najważniejsze miasta to:Mekka i Medyna.

W VII wieku żył w Mekce kupiec Mahomet,który został założycielem nowej religii, zwanej islaem. W
języku arabskim oznacza ,,poddanie się woli Boga”

Mahomet nauczał,że istnieje tylko jeden wieczny i wszechmocny Bóg Allah i wszystko dzieje się z
jego woli. Wyznawcy Allaha powinni modlić się, pomagać ubogim, odbyć pielgrzymkę do Mekki-
świętego miasta Arabów. Mahomet zapewniał swoich wyznawców,że został wybrany przez Allaha
prorokiem,  by  w  jego  imieniu  nauczać.  Wyznawców tej  wiary  nazywamy  muzułmanami,  czyli
poddanymi woli bożej. Wszystkie nauki Mahometa zostały spisane w świętej księdze islamu,zwanej
KORANEM -,,nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem”- słowa modlitwy muzułman.

-utworzyli państwo, obejmujące większą część Półwyspu Arabskiego.
-rozpowszechnili dzieła starożytnych uczonych pomiędzy Indiami i Chinami a Europą-.
-spopularyzowali znane w Mezopotamii i Egipcie metody nawadniania pól.
-udoskonalili system zapisu cyfr stosowany do dziś – cyfry arabskie

ZESZYT ĆWICZEŃ
Ćwiczenie 1 s. 44
oś liczbowa – C- narodziny Jezusa- ok. I wieku



A – upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie – 476 r.
D – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny -622r.
B – początek rządów kalifów w państwie arabskim -632r.
Ćwicz.2
I - …..B
II -.......A
III - ….D
Ćwicz. 3
A – PRAWDA
B -PRAWDA
C--- FAFSZ
D – PRAWDA

Pozdrawiam
Jolanta Dolecińska

26.03.2020r.
Język niemiecki
Witajcie kochani , mam nadzieję , że wszyscy odrobili pracę domową. Ja także, sprawdziłam Wasze
dyktanda. Poszło dobrze, gratuluję, ale zawsze może iść lepiej. Ci , którzy mają problemy z pisaniem
namawiam do ćwiczeń. Dziś zachęcam Was do kolejnej lekcji.
Temat: Unsere Wohnung ist klein./Nasze mieszkanie jest małe.str. 68-69.
Dziś poznamy pomieszczenia w mieszkaniu nauczymy się określać na którym piętrze mieszkamy i
opiszemy swoje mieszkanie. Zaczynamy.
Wypisujemy do zeszytu nowe słownictwo.
Ub.1/68 Das Schlafzimmer/ sypialnia
Der Flur/przedpokój, korytarz
Das Wohnzimmer /salon
Das Bad/ łazienka
Das Zimmer von Moritz/ pokój Moritza
Die Kuche(u Umlaut)/ kuchnia
Das Esszimmer/ jadalnia
Das Zimmer von Carolin/pokój Karoliny
Das Arbeitszimmer/ gabinet, pracownia
Gemeinsam/wspólnie
Die Dusche/prysznic
Ich wohne im ersten/zweiten/dritten/vierten/funften/sechsten/siebten/achten Stock./Mieszkam na
1,2,3,4,5,6,7,8 piętrze. (pogrubiona czcionka to wyjątki zapamiętajcie.)
Ub.2/68 Czytamy teksty ze zrozumieniem i wskazujemy odpowiednie ilustracje
Ub.3/69 Opisujemy mieszkanie Emmy.według wzoru. Die Wohnung von Emma ist klein.Die Kuche
und das Wohnzimmer sind groB und hell.Sie hat auch....
Ub.5/69 Wie sieht deine Wohnung/dein Haus aus?/jak wygląda twoje mieszkanie/dom ?Wybieramy
domy ze zdaniami i opisujemy. Powodzenia!
oben/na górze
unten/na dole
Przypominam o ćwiczeniach w zeszycie ćwiczeń. Uczymy się słówek.Piszemy.
Pozdrawiam Katarzyna Cinkowska.

26.03.2020r.



WF
Witam moi drodzy!!!!
W związku z zaistniała sytuacją , będą wysyłała raz w tygodniu ćwiczenia, żebyście mogli troszkę
ruszyć od komputerów i żebyście pamiętali że wf jest ze mną.
Jeżeli będziecie chcieli coś innego ,dajcie znać Waszej Pani wychowawczyni, wtedy postaram się
spełnić wasze prośby,
Na początek mała zabawa
https://wordwall.net/pl/resource/914155/wf/lekcja-wf-w-domu-wykonaj-%C4%87wiczenia
w następnym filmiku będą Wam potrzebne skarpetki :
https://www.youtube.com/watch?v=z6TV8ofVeko&fbclid=IwAR3vxjJ43vGxiepSZDelfWa_QeUY0MeR
fBL7vCTChjsPCioQgDse4KfA3HY

a jeszcze polecam Wam małą grę planszową(Załącznik na dole strony):
potrzebna tylko kostka do gry.,zaprosić do zabawy możecie również rodziców lub rodzeństwo 

milej zabawy i owocnej nauki

MATEMATYKA od 26.03 - 1.04 2020

Lekcja 1
Temat : Kalendarz i zegar
        
Obejrzyj na stronie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-praktyczne/plmat022
-czas filmy:
Jednostki czasu
Obliczenia zegarowe
Czas i kalendarz
Obliczenia kalendarzowe
Następnie zapiszcie w zeszycie do matematyki temat i rozwiążcie pod nim zadania: (podręcznik)
      
    Zadanie 1 poziom A  podpunkty a), b), c)
                     poziom B  podpunkty a), b), c)
                     poziom C podpunkty a), b), c)
                     poziom D podpunkty a), b), c) strona 96

    Zadanie 2  poziom A  podpunkty a), b), c) strona 96

Lekcja 2
Temat: Kalendarz i zegar – zadania

Zapiszcie w zeszycie temat i rozwiążcie zadania
Zadanie 3, 7 strona 97
Zadanie 8 strona 98
Zadanie 12 strona 99

Lekcja 3
Temat : Ćwiczenia w obliczaniu czasu.

https://wordwall.net/pl/resource/914155/wf/lekcja-wf-w-domu-wykonaj-%C4%87wiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=z6TV8ofVeko&amp;fbclid=IwAR3vxjJ43vGxiepSZDelfWa_QeUY0MeRfBL7vCTChjsPCioQgDse4KfA3HY
https://www.youtube.com/watch?v=z6TV8ofVeko&amp;fbclid=IwAR3vxjJ43vGxiepSZDelfWa_QeUY0MeRfBL7vCTChjsPCioQgDse4KfA3HY


Do zeszytu zapisujecie temat , a dzisiaj pracujecie w ćwiczeniach.
Do wykonania ćwiczenia:
3 str. 123
4 str.124
6 str. 125
8 str. 125

Lekcja 4
Temat : Kalendarz i zegar – utrwalenie wiadomości

Zapisujecie do zeszytu temat i rozwiązujecie pod nim zadania

Z podręcznika Czy już umiem? I, II, III str.99
W ćwiczeniach 5 i 7 str. 125 .
Reszta ćwiczeń dla chętnych.
Miłej pracy

Język polski 
27.03.2020
Temat: Z wizytą na Olimpie - poznajemy greckich bogów.

Bogowie w mitologii greckiej byli podobni do ludzi, tylko Chaos nie miał żadnej postaci. Prowadzili
podobny do ludzi tryb życia - zawierali małżeństwa, mieli dzieci, przyjaźnili się ze sobą lub się nie
lubili. Tak samo jak ludzie jedli i pili. Od ludzi różniła ich wieczna młodość i nieśmiertelność, którą
zapewniali sobie przez nektar i ambrozję.
Byli bardzo silni, potężni, ale podobnie jak ludzie mieli wady i zalety, słabości, przytrafiały im się
nieszczęścia, podlegali wyrokom losu. Nie byli wszechwiedzący, można ich oszukać czy okłama
. Bywali okrutni, niesprawiedliwi, czasem traktowali ludzi jak zabawki, ale byli i tacy, którzy
opiekowali i troszczyli się ludźmi.
W większości zamieszkiwali na Olimpie, jednak np. Hades mieszkał w królestwie zmarłych - Hadesie.

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku str. 206-207●

Uzupełnij i zapisz notatkę w zeszycie●

Starożytni Grecy wierzyli, że panem wszystkich bogów był gromowładny …….. . Jego żona miała na
imię …….. .
Pan nieba i ziemi miał dwóch braci : Hadesa, władcę ………. oraz …….. , panującego nad morzami i
oceanami, przedstawionego często z ……… w dłoni.
Grecy oddawali również cześć ………. - bogini ………….. i pór roku. Równie mocno cenili waleczną i
mądrą …………. , która wyskoczyła z głowy Zeusa. Nieco mniej natomiast poważali rozmiłowanego
w bitwach ………… - boga wojny.
Starożytni modlili się także do kochającego sztukę ………. , opiekuna dziewięciu muz. Nie
zapominali ponadto o jego bliźniaczce ……………… - bogini łowów. Uwielbiali też …………. - boginię
miłości i piękna, która narodziła się z morskiej piany.
Warto pamiętać o boskim posłańcu - ……………… . Ten szybkonogi bożek był patronem ………… .

Połącz imiona bóstw z nazwami przypisywanych im cech charakteru:



Zeus, Ares, Hera, Atena, Hades
ponurość, okrucieństwo, mądrość, zazdrość, władczość

Narysuj na kartce A4 drzewo genealogiczne bogów olimpijskich na podstawie przeczytanego mitu
„Narodziny świata” oraz ilustracji w podręczniku na stronie 206-207.
(Poniżej przykładowe drzewa genealogiczne, postaraj się stworzyć rysunek samemu podczas
czytania mitu, a następnie uzupełnij go wiadomościami z podr. str. 206-207. Zdjęcie narysowanego
drzew gen. wyślecie mi na maila, który wkrótce podam :-)
Załączone zdjęcia na dole strony na potrzeby lekcji.

Anna Makagon

Język polski
26.03.2020
Temat: Początki świata według Greków.

Mity to opowieści o bogach, świecie, przyrodzie i ludziach. Mówią o powstaniu świata, jego budowie,
wyjaśniają  związki  pomiędzy  bogami  i  ludźmi.  Ludzie  uważali  je  za  opowieści  prawdziwe,
przywiązywali  do  nich  ogromną  wagę,  za  ich  pomocą  wyjaśniali  różne  zagadkowe  zjawiska
przyrodnicze, budowali własną kulturę.

Początkowo  były  przekazywane  tylko  ustnie,  uległy  licznym  przemianom,  niemal  każdy  z
opowiadających nieco zmieniał to, co jemu kiedyś mówiono. Wobec czego mity nie mają jednego
autora.  Dopiero  Homer  uporządkował  część  opowieści  mitycznych,  później  wielu  autorów
zapisywało  mity.

Piękny ich zbiór pozostawił Jan Parandowski, współczesny polski pisarz.

Przepisz do zeszytu:
MIT - fantastyczna opowieść o bogach i bohaterach, powstał z potrzeby wyjaśnienia świata, dotyczy
odległej przeszłości: powstanie świata i człowieka; życie, czyny bogów i bohaterów; walka dobra ze
złem (nie zawsze dobro zwycięża); pochodzenie zjawisk przyrodniczych (pory roku, tęcza, wiatr);
źródło zwyczajów i zachowań.

MITOLOGIA - zbiór mitów jednego ludu. (podczas lekcji będziemy omawiać mitologię grecką)

2. Przeczytaj mit „Narodziny świata”
Jan Parandowski - str. 32- 35 (numery stron mogą się różnić w zależności od wydania książki)
lub
https://epodreczniki.pl/a/narodziny-swiata-po-grecku/Dk632vCpM
lub w podręczniku do języka polskiego str. 202-204

Zapisz w zeszycie czym był chaos:●

CHAOS - nieuporządkowana materia, z której wyłonił się świat.
Synonimy - bałagan, bezład, zamęt, zamieszanie, nieporządek
CHAOS - …..(wyszukaj w tekście mitu i uzupełnij po zapoznaniu się z mitem)… istota boska, bez
określonego kształtu…..

Przepisz do zeszytu:●

https://epodreczniki.pl/a/narodziny-swiata-po-grecku/Dk632vCpM


Mit ten ilustruje wierzenia starożytnych Greków o przemianie Chaosu w Kosmos (przeciwieństwo
chaosu, przestrzeń pozaziemska, Wszechświat, zbiór galaktyk, porządek), czyli jak z
nieuporządkowanej materii wyłonił się świat.

Mit o uporządkowaniu świata nazywamy mitem kosmogonicznym.

Anna Makagon

25.03.2020r.
INFORMACJE DO ZADAŃ PLASTYCZNYCH.

Kochani!
Mam nadzieję, że radzicie sobie dzielnie. Zadania plastyczne, które umieszczone zostały w zeszłym
tygodniu obowiązują również w tym, tzn. 23-27.03. Na lekcjach często pracujemy nad efektem przez
dwa zajęcia, nie widzę powodu, by skracać Wam ten czas.
Termin wykonania pracy plastycznej to 31.03. Nie wiem jeszcze czy będę potrzebowała zdjęć
Waszych prac, żeby móc je ocenić. Wszystkie prace, które w czasie nauki zdalnej będziecie
wykonywać w domu, składajcie proszę do jednej teczki, będą potrzebne do oceny. Analiza obrazu
-klasy VI – do 03.04.
Po tych terminach pojawi się dla Was kolejne zadanie. Nie odkładajcie proszę tej pracy, bo „nie
wiadomo kiedy wrócimy do szkoły”. Może być tak, że za moment będzie trzeba przesłać ich zdjęcia
na wskazany adres mailowy.

Życzę Wam dużo optymizmu i uśmiechu. Mam nadzieję, że ta ekspresja twórcza będzie okazją do
relaksu :)
Pozdrawiam Was serdecznie,
Aleksandra Ciuba

25.03.2020r.
Temat: Tkanki roślinne (1).
Po przeczytaniu tekstu w podręczniku zwróć uwagę na:

rodzaje tkanek roślinnych,●

przystosowanie w budowie tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji,●

miejsce występowania tkanek roślinnych.●

Już wiesz, że rośliny to organizmy zdolne do wytwarzania pokarmu. Patrząc na roślinę, widzisz
łodygę, liście, kwiaty i owoce. Są to organy roślinne zbudowane z tkanek.
Tkanka to zespół komórek o podobnej budowie, wykonujących określone zadania.

Na dobry początek zapisz w zeszycie przedmiotowym temat lekcji i powyższą notatkę. Następnie
wykonaj zadania 1 i 2 ze strony 62 w zeszycie ćwiczeń oraz zadanie 3 (a i b) ze strony 63.
Pozdrawiam
Magdalena Alama



25.03.2020r.





24.03.2020r.
Religia
Trwa Wielki Post, dlatego dzisiaj przybliżymy sobie wydarzenia związane z cierpieniem Pana Jezusa.
Myślę, że pamiętacie, gdy w zeszłym roku opowiadałam Wam o Ostatniej Wieczerzy, o zdradzie
Judasza, o przesłuchiwaniu Chrystusa i Jego drodze krzyżowej. Wszystko, co zrobił Pan Jezus,
uczynił z miłości do ludzi i do Ciebie. Dziś wielu z nas na pewno także cierpi i martwi się.



Pamiętajcie, że historia Chrystusa nie kończy się w Wielki Piątek. Wkrótce przyszła radość
zmartwychwstania. I o tym my także nie możemy zapomnieć. W Wielkim Poście Pan Jezus zachęca
nas do modlitwy, do nawrócenia, ale także do nadziei i oczekiwania na radość, której dostarcza nam
On sam. Niewiele potrzeba, by przypomnieć o tym sobie i bliskim; by stać się takim promykiem
radości i pociechy dla innych. Często wystarczy uśmiech, sms, rozmowa, modlitwa. A oto polecenia
do wykonania w tym tygodniu.

Zad. 1. Zapisz temat ze str. 138. Przeczytaj 3 teksty biblijne z podręcznika ze strony 138. Opisują
wydarzenia z Wielkiego Czwartku. Następnie, jeśli to możliwe, obejrzyj następujące filmiki. I
wykonaj polecenia.
Obejrzyj „Księga Ksiąg. Ostatnia Wieczerza. Fragment filmu.” (trwa tylko 4:24)
https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc
Odpowiedz pisemnie na pytania: Co Pan Jezus uczynił w Czasie Ostatniej Wieczerzy? Czym się
martwił Krzyś? Co zrozumiał?
Oglądając kolejny film zwróć uwagę, że bajka przeplatana jest proroctwami ze Starego Testamentu.
Opowiada o wydarzeniach z Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Obejrzyj „17. Historie Biblijne
Nowego Testamentu - Baranek Boży”.
https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc
Przepisz tekst i po obejrzeniu filmu wykreśl niewłaściwe słowa. (Jeśli masz bardzo utrudniony
czasowo dostęp do komputera, przepisz do zeszytu tylko same właściwe słowa.)
Psalm 55 mówi, że Pana Jezusa wyda przyjaciel/nieprzyjaciel. Apostołem, który zajmował się
pieniędzmi był Piotr/Judasz. Na pogrzeb/wywyższenie Maria namaściła stopy i głowę/dłonie Pana
Jezusa. Judasz zdradził Syna Bożego za dwadzieścia/trzydzieści srebrników, a wskazał na Niego w
Ogrodzie Oliwnym palcem/pocałunkiem. Natomiast Piotr wyparł się Chrystusa jeden raz/trzy razy
nim kogut zapiał. W Ogrójcu Pan Jezus poprosił uczniów, by poszli po osiołka/czuwali, a gdy On
rozmawiał z Bogiem Ojcem spali/modlili się. Pana Jezusa przyrównano do niewinnego
baranka/gołębia. Najpierw był przesłuchiwany przez arcykapłana Kajfasza, który zapytał Go o to,
czy jest Synem Bożym/Królem Izraela. Piłat pytał ludzi, czy ma uwolnić Jezusa czy
Bartymeusza/Barabasza. Słudzy arcykapłana/żołnierze nałożyli na Chrystusa koronę cierniową. Na
krzyżu Pan Jezus zwrócił się do swojej Mamy Maryi i do Piotra/Jana. Tuż przed śmiercią podano Mu
do picia wodę/ocet.

Zad. 2. Gdy nie masz możliwości obejrzenia powyższych filmów, przeczytaj fragment z Ewangelii
według św. Marka: Mk 15, 1 – 39 (jeśli nie masz Biblii, tekst możesz znaleźć w Internecie
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=314). Następnie zrób sam notatkę – opisz najważniejsze
wydarzenia (minimum 7 zdań).

24.03.20
Temat lekcji: Pole równoległoboku i rombu – zadania.
Przypomnijcie sobie jak się oblicz pole rombu i równoległoboku. Możecie jeszcze raz
obejrzeć sobie wczorajsze filmik(i https://pistacja.tv).  
Pod tematem zapiszcie wzory na pola tych figur., a następnie rozwiążcie  
 Zadanie 1 poziom C str.57  Zadanie 5,6,7 str.59
Rozwiązania możecie przesyłać na mojego Messengera.

23.03.2020r.

https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc
https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc
http://https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=314


23.03.2020r.









LINKI:
https://epodreczniki.pl/a/bez-przyimka-ani-rusz/D5354wyz6
https://epodreczniki.pl/a/urzekajace-rzesy-zaby-bozenki-czyli-o-rz-i-z/DOGOnnwLE

23.03.2020r.
Dzień dobry

Dzisiaj  za pomocą Internetu nauczycie się obliczać pole  równoległoboku i  rombu.W tym celu
wejdźcie na stronę pistacja.tv  , następnie w zakładce dla ucznia wyszukajcie temat  dla twojej klasy
Pole równoległoboku i rombu. Obejrzyjcie dwie lekcje : Pole równoległoboku i rombu oraz  Pole
równoległoboku i rombu – zadania.  

W zeszycie  przedmiotowym zapiszcie   z  dzisiejszą datą temat  Pole  równoległoboku i  rombu ,
narysujcie romb i równoległobok  zapiszcie wzory na ich pola , a następnie wykonajcie pod tematem
zadania  z podręcznika:

Zadanie 1 poziom A str.57
                   Poziom B podpunkty a), d),e), g) str.58
W razie pytań jestem dostępna na  Messenger.
Pozdrawiam Ewa Wiecha

23.03.2020.r

https://epodreczniki.pl/a/bez-przyimka-ani-rusz/D5354wyz6
https://epodreczniki.pl/a/urzekajace-rzesy-zaby-bozenki-czyli-o-rz-i-z/DOGOnnwLE


20.03.2020r.





LINKI:



https://www.google.com/search?q=kanon+przedstawiania+postaci+ludzkiej+w+sztuce+sta
ro%C5%BCytnego+egiptu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiqs-vH96joAhXm
BBAIHWL5Bb0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=657

https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+%C5%9Bwi%C4%85tyni+egipskiej&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj96oCL_ajoAhWKjosKHfkZAB4Q_AUoAXoECAwQ
Aw

https://www.youtube.com/watch?v=ELB9zjpNKx0

20.03.2020r.

Kochani Uczniowie 5b !
 

Na dziś zadanie specjalnie. Tworzymy E-mailowy Team Klasowy :)
Przypominamy sobie logowanie do swojej skrzynki e-mail. W tym celu bardzo
proszę wysłać do mnie e-mail.
 

Temat wiadomości e-mail: "Jak spędzam czas podczas kwarantanny"

Nie zapomnijcie o zasadach pisania listu.●

Prawidłowym temacie swojej wiadomości.(Dobrze, żeby tytuł stanowił●

najkrótsze możliwe streszczenie tego, co znajduje się w treści wiadomości)
 Należy zadbać o to, aby w tworzonym mailu nie pojawił się nadmiar●

formatowania.
Emotikony bywają pożyteczne. Często zapobiegają błędnej interpretacji tego, co●

chcemy przekazać w naszej wiadomości.
Możecie wysyłać wiadomość z załącznikiem :)●

Pod zakończeniem maila piszemy oczywiście imię i nazwisko nadawcy.●

Czekam na Wasze wiadomości.

Pozdrawiam Was serdecznie.
Barbara Woźniakowska
e-mail: barbara.wozniakowska@vp.pl
 

20.03.2020r.

https://www.google.com/search?q=kanon+przedstawiania+postaci+ludzkiej+w+sztuce+staro%C5%BCytnego+egiptu&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiqs-vH96joAhXmBBAIHWL5Bb0Q_AUoAXoECAwQAw&amp;biw=1280&amp;bih=657
https://www.google.com/search?q=kanon+przedstawiania+postaci+ludzkiej+w+sztuce+staro%C5%BCytnego+egiptu&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiqs-vH96joAhXmBBAIHWL5Bb0Q_AUoAXoECAwQAw&amp;biw=1280&amp;bih=657
https://www.google.com/search?q=kanon+przedstawiania+postaci+ludzkiej+w+sztuce+staro%C5%BCytnego+egiptu&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiqs-vH96joAhXmBBAIHWL5Bb0Q_AUoAXoECAwQAw&amp;biw=1280&amp;bih=657
https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+%C5%9Bwi%C4%85tyni+egipskiej&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj96oCL_ajoAhWKjosKHfkZAB4Q_AUoAXoECAwQAw
https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+%C5%9Bwi%C4%85tyni+egipskiej&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj96oCL_ajoAhWKjosKHfkZAB4Q_AUoAXoECAwQAw
https://www.google.com/search?q=uk%C5%82ad+%C5%9Bwi%C4%85tyni+egipskiej&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj96oCL_ajoAhWKjosKHfkZAB4Q_AUoAXoECAwQAw
https://www.youtube.com/watch?v=ELB9zjpNKx0


20.03.2020r.



20.03.2020r.
Dzień dobry

Dziś do wykonania zadania I, II, III „Czy już umiem?” podręcznik strona 52. Rozwiązania zapiszcie w
zeszycie. Następne zadanie w poniedziałek.
Do zobaczenia.

Ewa Wiecha

19.03.2020r.



Kontakt e-mail :
barbara.wozniakowska@vp.pl



18.03.2020r.

18.03.2020r.



18.03.2020r.
HISTORIA



18.03.2020r.
MATEMATYKA



16.03.2020r.
HISTORIA



MATEMATYKA
Uzupełnić zeszyt ćwiczeń, wszystkie niezrobione zadania z działów „Ułamki zwykłe”  i  „Ułamki



dziesiętne”.
Ewa Wiecha

16.03.2020r.
RELIGIA

16.03.2020r.







Po powrocie do szkoły kartkówka z przeczytanej lektury.

27.03.2020r.
Informatyka

Uczniowie!

Decyzja o zawieszeniu zajęć nie blokuje waszego procesu edukacyjnego. Bardzo



proszę o dalszą realizację zajęć. Poniżej znajdziesz poszczególne kroki do
wykonania.

1. Wejdź na stronę internetową https://dlaucznia.migra.pl/
2. Wybierz podręcznik z twoim poziomem klasy (klasy IV-VIII), z którego
korzystamy na lekcji.
3. Kategorie do wyboru poszczególnych ćwiczeń oraz omówienie tematu :
a) Praca samodzielna
b) Pliki ćwiczeniowe
c) Gry edukacyjne
d) Programy

Przypominam o naszych stronach edukacyjnych, z których korzystamy na
lekcjach.
https://studio.code.org Załóż konto, aby zapisywać swoje postępy i projekty.
Albo po prostu zacznij kodować - konto nie jest wymagane. Wszystkie kursy są
dostępne bez żadnych opłat.
23,578,986,533 linii kodu, napisanych przez 48 milionów uczniów.
https://scratch.mit.edu Twórz historyjki, gry i animacje. Dziel się nimi z ludźmi
na całym świecie.
https://sieciaki.pl/ Poznaj bezpieczny internet. Gry, zabwy i konkursy.
https://lightbot.com/flash.html  Rozwiązuj zagadki za pomocą programowania!
LightBot to gra logiczna oparta na kodowaniu; w tajemnicy uczy logiki
programowania podczas gry!
https://learningapps.org (gotowe zadania i możliwość tworzenia własnych
zadań, gier edukacyjnych, możliwość założenia folderu dla klasy etc.)
https://kahoot.com (tworzenie quizów)
https://quizizz.com (tworzenie quizów)

Barbara Woźniakowska

 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://studio.code.org
https://scratch.mit.edu
https://sieciaki.pl/
https://lightbot.com/flash.html
https://learningapps.org
https://kahoot.com
https://quizizz.com

