PRACE DOMOWE
6-7 października 2018 r.

Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na obowiązkowe ubezpieczenie i sprzątanie szkoły oraz
Komitet Rodzicielski. Wpłaty będą przyjmowane do 9 października (wykaz kwot znajduje się na stronie
szkoły) Wszystkim, którzy uiścili już opłaty serdecznie dziękujemy.
Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych - szczegóły na stronie szkoły w zakładce
Uczniowie- Konkursy

Klasa

Przedmiot
W domu: Karty pracy strona 10 (szlaczki)
Proszę, aby dzieci przyniosły na zajęcia dowolne warzywa (np. kukurydza,
marchewka, ziemniak, cukinia itp.) (5-6 szt. w całości) + dowolne ozdoby
jak guziczki/pieprz itp. będziemy wykonywać Warzywne ludki 

Zerówka

religia

Ia

Nauka modlitwy Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie anielskie).
1.
2.
3.
4.

Str. 54 – 55.
Str. 58 – 59 bez ćwiczenia 4.
Str. 62.
Ćwiczymy role i teksty piosenek.

ed. wczesnoszkolna
Informacja od rodziców z „trójki klasowej”, iż w następną sobotę
13/10/2018r. o godz. 12:40 odbędzie się, krótkie zebranie.

matematyka
religia

Ib

ed. wczesnoszkolna

matematyka

IIa

ed. wczesnoszkolna

Str. 19 – 20
Nauka modlitwy Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie anielskie).
Czytanka (ksero) str.34,36 dla chętnych str. 35,37.
Ćwiczenia (ksero) str.54 ćw.3
(ksero) str. 58 ćw.1,2
(ksero) str. 62 ćw.1,2,3
Ćwiczenia - Piszę str. 13
Naucz się ,, Katechizmu polskiego dziecka'' - wiersz wklejony do zeszytu.
Zachęcam do udziału w konkursach szkolnych - szczegóły na stronie
szkoły.
zeszyt ćwiczeń str. 16
1. Nauczyć się alfabetu na 03/11/18
2. Ćwiczyć liczbę pojedynczą i mnogą oraz wyrazy z „ę” i „ą”
3. Czytać s.52-53 (ksero)
4. ćw.1.3.4. s.17 ćw.4.5. s.18 (ksero)
5. Zachęcam do udziału w konkursach – szczegóły na stronie Szkoły
6. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuję uczniom zabawę w
nauczyciela. Uczniowie, którzy byliby chętni, aby poprowadzić :) lekcję,
proszę o przygotowanie interesujących, „zabawnych” i „zabawowych”

ćwiczeń lub „wykładu” na interesujący ucznia temat, którymi to
wiadomościami chciałby się podzielić z kolegami i koleżankami
7. Proszę o „doszlifowanie” ról na przedstawienie z okazji DKEN

II b

język polski

matematyka

III a

ed. wczesnoszkolna

matematyka
religia

ed. wczesnoszkolna
III b

1. Nauczyć się alfabetu na 04/11/18
2. Ćwiczyć liczbę pojedynczą i mnogą oraz wyrazy z „ę” i „ą”
3. Czytać s52-53 (ksero)
4. ćw.1.3.4. s.17 ćw.4.5. s.18 (ksero)
5. Zachęcam do udziału w konkursach – szczegóły na stronie Szkoły
6. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuję uczniom zabawę w
nauczyciela. Uczniowie, którzy byliby chętni, aby poprowadzić :) lekcję,
proszę o przygotowanie interesujących, „zabawnych” i „zabawowych”
ćwiczeń lub „wykładu” na interesujący ucznia temat, którymi to
wiadomościami chciałby się podzielić z kolegami i koleżankami
zeszyt ćwiczeń - dokończyć stronę 16
1. Wykonać poprawę dyktanda – napisać prawidłowo zdania, w których
były błędy
2. Ćwiczyć rozwijanie zdań i wyrazy z „rz” i „ó” wymiennym i
niewymiennym
3. Czytać s.46
4. ćw.1.2.3. s.32 ćw.4.5. s.33 (ksero)
5. Zachęcam do udziału w konkursach – szczegóły na stronie Szkoły
6. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuję uczniom zabawę w
nauczyciela. Uczniowie, którzy byliby chętni, aby poprowadzić :) lekcję,
proszę o przygotowanie interesujących, „zabawnych” i „zabawowych”
ćwiczeń lub „wykładu” na interesujący ucznia temat, którymi to
wiadomościami chciałby się podzielić z kolegami i koleżankami
Str.15,19
Ćwiczenie 1 i 2 z pierwszej kartki ksero.
Podręcznik str. 60 ćw.1
Podręcznik. Czytać str. 58,59.
Ćwiczenia str.44 ćw.2
str. 47 ćw. 2,3,5
Powtórz materiał gramatyczny i ortograficzny.
- części mowy: czasownik, rzeczownik
- liczba pojedyncza, liczba mnoga
- rodzaj żeński, męski i nijaki
- zasady pisowni ,,ó'' oraz ,, rz''.
Zachęcam do udziału w konkursach szkolnych - szczegóły na stronie
szkoły.

matematyka

zeszyt ćwiczeń - dokończyć stronę 8 i strona 9

język polski

Opisz Pana Kleksa- według planu ( z zeszytu).

Wiedza o Polsce

Wyjaśnij kim jest patriota (napisz krótko w zeszycie) + karteczka ksero
(Ojczyzna mała i duża):
Ojczyzna duża i mała - uzupełnij
a)Moim krajem jest ............................................. b) Miejscowość, w której
mieszkam to................... c) Znajduje się ona w
województwie.........................................................................
d) Mieszkam na ulicy....................................................................... e)W
mojej miejscowości najbardziej podoba mi się

IVa

............................................................. f)Obok mojego domu znajduje
się........................................................................
Portfolio – zakładamy w domu teczkę, w której będziemy gromadzić
informacje o Małej Ojczyźnie.– 13 października – przynosimy swoje
teczki ze zgromadzonymi materiałami na temat:
1. Wyszukaj i zgromadź informacje o wybitnych Polakach i wydarzeniach
historycznych związanych z “małą Ojczyzną”
2. Dowiedz się, kiedy i w jakich okolicznościach Twoi bliscy osiedlili się
w rodzinnej miejscowości.
ZACHĘCAM DO Konkursów:
- „WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 W OBRONIE
GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”(SZCZEGÓŁY NA STRONIE
SZKOŁY)
+ KONKURS FOTOGRAFICZNY „W poszukiwaniu śladów
Niepodległości” (samodzielne wykonanie serii zdjęć, składającej się z 3
fotografii, przedstawiających wszelkie ślady związane z odzyskiwaniem
przez Polaków Niepodległości w 1918 roku ( mogą to być tablice
pamiątkowe, pomniki, miejsca bitew, spotkań polityków itp.). Zdjęcia
mogą być wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z
zastosowaniem technik komputerowych (graficznych). Proszę przesłać
zdjęcia na adres mailowy sladyniepodleglosci@wp.pl w formacie JPG
minimalna rozdzielczość 1500 pixeli dla formatu zdjęcia 40x50cm. Każde
zdjęcie (imię, nazwisko, adres, wiek, nazwę szkoły). Do przesyłanej pracy
konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie
internetowej szkoły w zakładce konkursy). Termin 28.10.2018
matematyka
język polski

IVb

Wiedza o Polsce

matematyka

Zad.2 str.117
1. Narysuj rysunek ( projekt) wymyślonej przez ciebie maszyny latającej.
2. Ubrać się elegancko, ćwiczyć role na przedstawienie.
Zeszyt ćwiczeń:
Ćw , 1, 2, 3, 4, str. 14
ksero:
ćw 3 rozwiaż krzyżówke
przeczytać drugą stronę kserówki tekstu matematycznego i dokonczyć
kserowkę
Przypominam o zaległym dyktandzie z „rz” i ó” wymiennym .
Naucz się pięknie opowiadać jedną z przychód/historii Ciumków

IVc

język polski

Przygotuj swoją wersję okładki lektury pt. „Co tam u Ciumków?” (musi
być inna od oryginału  )
Przypominam o zaległym dyktandzie z „rz” i ó” wymiennym .
Wszystkie zadania na 21 października (oprócz dyktanda)

Wiedza o Polsce

Zeszyt ćwiczeń:
Ćw , 1, 2, 3, 4, str. 14
ksero:
ćw 3 rozwiaż krzyżówke

język polski

1. Zaznaczyć w lekturze fragmenty dotyczące wyglądu i cech charakteru
Marka Piegusa.
Ćwicz. 2,3 str. 95 + przeczytać temat „Kryzys i odbudowa państwa
polskiego”
ZACHĘCAM DO Konkursów:
- „WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 W OBRONIE
GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”(SZCZEGÓŁY NA STRONIE
SZKOŁY)

Va

Wiedza o Polsce

matematyka
język polski

+ KONKURS FOTOGRAFICZNY „W poszukiwaniu śladów
Niepodległości” (samodzielne wykonanie serii zdjęć, składającej się z 3
fotografii, przedstawiających wszelkie ślady związane z odzyskiwaniem
przez Polaków Niepodległości w 1918 roku ( mogą to być tablice
pamiątkowe, pomniki, miejsca bitew, spotkań polityków itp.). Zdjęcia
mogą być wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z
zastosowaniem technik komputerowych (graficznych). Proszę przesłać
zdjęcia na adres mailowy sladyniepodleglosci@wp.pl w formacie JPG
minimalna rozdzielczość 1500 pixeli dla formatu zdjęcia 40x50cm. Każde
zdjęcie (imię, nazwisko, adres, wiek, nazwę szkoły). Do przesyłanej pracy
konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie
internetowej szkoły w zakładce konkursy). Termin 28.10.2018
Zad. 3, 4 str.47
Zeszyt ćwiczeń str. 27 ćw. 9 i 10
Karta pracy nr 3 – na podstawie ćw. 6 z podręcznika str. 55
Wykorzystajcie przykład z tego ćwiczenia 
Czytamy lekturę od rozdziału 28 – 35
Z okazji dnia nauczyciela poproszę rodziców o „prezent” w postaci
pomocy czytania dzieciom lektury (jest wyjątkowo długa i niekoniecznie
łatwa w czytaniu) Można również poszukać w Internecie audiobooka i
pozwolić im słuchać np. trzy rozdziały, jeden przeczytać 
PS. Dotyczy, tylko tych uczniów, którzy nie nadążają z czytaniem 
Z góry dziękuję za współpracę.

Vb

Zachęcam do udziału w konkursach oraz zgłaszaniu propozycji do gazetki
szkolnej 

Wiedza o Polsce

język polski
VI

WOP

Za tydzień, z powodu mojej nieobecności, klasa będzie miała zastępstwo z
Panią Agnieszką Wieczorek.
Zeszyt ćwiczeń
Ćw. 1, 2 str . 95
Ćw. 5 str. 96
Ćw. 7 str. 96 dla chętnych
Napisz charakterystykę Adama Cisowskiego.
Przypominam o zdjęciach zwierzaków do gazetki klasowej 
Ćwicz. 3 str. 17 + przeczytać temat „Powstanie styczniowe”+ wypisz
skutki powstania styczniowego (w zeszycie)

ZACHĘCAM DO Konkursów:
- „WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 W OBRONIE
GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”(SZCZEGÓŁY NA STRONIE
SZKOŁY)
+ KONKURS FOTOGRAFICZNY „W poszukiwaniu śladów
Niepodległości” (samodzielne wykonanie serii zdjęć, składającej się z 3
fotografii, przedstawiających wszelkie ślady związane z odzyskiwaniem
przez Polaków Niepodległości w 1918 roku ( mogą to być tablice
pamiątkowe, pomniki, miejsca bitew, spotkań polityków itp.). Zdjęcia
mogą być wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z
zastosowaniem technik komputerowych (graficznych). Proszę przesłać
zdjęcia na adres mailowy sladyniepodleglosci@wp.pl w formacie JPG
minimalna rozdzielczość 1500 pixeli dla formatu zdjęcia 40x50cm. Każde
zdjęcie (imię, nazwisko, adres, wiek, nazwę szkoły). Do przesyłanej pracy
konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie
internetowej szkoły w zakładce konkursy). Termin 28.10.2018
matematyka
język polski

VII
Wiedza o Polsce

matematyka

język polski

ułożyć 3 zadania do działań na liczbach naturalnych
1. Przygotować się do kartkówki ze środków stylistycznych ( epitet,
metafora, ożywienie, uosobienie, pytanie retoryczne, powtórzenie)
2. Przynieść przeczytaną " Zemstę"
Dokończyć kartę pracy rozdaną na lekcji
ZACHĘCAM DO Konkursów:
- „WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 W OBRONIE
GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”(SZCZEGÓŁY NA STRONIE
SZKOŁY)
+ KONKURS FOTOGRAFICZNY „W poszukiwaniu śladów
Niepodległości” (samodzielne wykonanie serii zdjęć, składającej się z 3
fotografii, przedstawiających wszelkie ślady związane z odzyskiwaniem
przez Polaków Niepodległości w 1918 roku ( mogą to być tablice
pamiątkowe, pomniki, miejsca bitew, spotkań polityków itp.). Zdjęcia
mogą być wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z
zastosowaniem technik komputerowych (graficznych). Proszę przesłać
zdjęcia na adres mailowy sladyniepodleglosci@wp.pl w formacie JPG
minimalna rozdzielczość 1500 pixeli dla formatu zdjęcia 40x50cm. Każde
zdjęcie (imię, nazwisko, adres, wiek, nazwę szkoły). Do przesyłanej pracy
konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie
internetowej szkoły w zakładce konkursy). Termin 28.10.2018
Zadania na kartkach ksero
Uzupełnić braki w pracach domowych – szczególnie ćw. 6 ze str. 22
Dokończyć zadanie z lekcji
Zachęcam do udziału w konkursach oraz zgłaszaniu propozycji do gazetki
szkolnej 
Omów przebieg zagłady polskich Żydów + krzyżówka na kartce ksero
Nauczyć się tematów Polityka okupacyjna III Rzeszy (Holocaust) +
Społeczeństwo polskie pod okupacją

VIII

Wiedza o Polsce

ZACHĘCAM DO Konkursów:
- „WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 W OBRONIE
GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”(SZCZEGÓŁY NA STRONIE
SZKOŁY)

+ KONKURS FOTOGRAFICZNY „W poszukiwaniu śladów
Niepodległości” (samodzielne wykonanie serii zdjęć, składającej się z 3
fotografii, przedstawiających wszelkie ślady związane z odzyskiwaniem
przez Polaków Niepodległości w 1918 roku ( mogą to być tablice
pamiątkowe, pomniki, miejsca bitew, spotkań polityków itp.). Zdjęcia
mogą być wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z
zastosowaniem technik komputerowych (graficznych). Proszę przesłać
zdjęcia na adres mailowy sladyniepodleglosci@wp.pl w formacie JPG
minimalna rozdzielczość 1500 pixeli dla formatu zdjęcia 40x50cm. Każde
zdjęcie (imię, nazwisko, adres, wiek, nazwę szkoły). Do przesyłanej pracy
konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie
internetowej szkoły w zakładce konkursy). Termin 28.10.2018
matematyka

Ułożyć 3 przykłady do tematu potęgowanie.
Napisz wypracowanie na temat „Jak można walczyć ze współczesnym
konsumpcjonizmem?”

język polski
IIIg

Przypominam o projektach
Zachęcam do udziału w konkursach oraz zgłaszaniu propozycji do gazetki

Wiedza o Polsce

matematyka

Znajdź informacje o Ludwiku Mierosławskim. Przypominam - jeśli ktoś
nie pisał kartkówki o powstaniu listopadowym, to proszę się nauczyć.
Brak pracy domowej

