
   Język polski - 26.10.2020 

 

  

klasa IV 
 

 Temat:c.d. Co możemy powiedzieć o cechach charakteru panny Minchin                      

na podstawie jej zachowania. 
 
 Drodzy uczniowie proszę dopisac numer lekcji i datę do piątkowego tematu. Następnie wykonajcie  

ćwiczenie 4 i 6 str. 64. Proszę przesłać zdjęcie wykonanych ćwiczeń na mój adres emailowy. 

 Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości proszę pisać na naszej grupie na messengerze. Powodzenia 

 

 klasa VI 
 

 Temat:”Puk,puk to ja …. twoja wyobraźnia.” Z.Herbert Pudełko zwane 

wyobraźnią. 
 
 Drodzy uczniowie przeczytajcie wiersz Zbigniewa Herberta  Pudełko zwane wyobraźnią str.51. 

Następnie wykonajcie ćwiczenie 1/51, 3/52 - Proszę przesłać zdjęcie wykonanych ćwiczeń                  

na mój adres emailowy. 

 Zapoznajcie się z definicją  adresat wiersza i wykonajcie ćwiczenie 5/52. 

  Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości proszę pisać na naszej grupie na messengerze.Powodzenia 

 

 klasa VII 
 

Temat:Świat przedstwiony dramatu Balladyna J.Słowackiego . 
 

  Drodzy uczniowie zaczynamy pracę z dramatem Juliusza Słowackiego Balladyna. 

 Proszę wykonać ćwiczenia – 1,3,4/114 (podręcznik) Proszę przesłać zdjęcie wykonanych 

ćwiczeń na mój adres emailowy.Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości proszę pisać na naszej grupie 

na messengerze.Powodzenia 

 

klasa VIII 
 

Temat:Między sacrum a profanum. Rzym pierwszych wieków w poweści 

H. Sienkiewicza Quo vadis. 
 
Drodzy uczniowie zaczynamy pracę z powieścią Quo vadis  Henryka Sienkiewicza. 

Proszę wykonać ćwiczenia – 3,5,6/30 (podręcznik)- Proszę przesłać zdjęcie wykonanych 

ćwiczeń na mój adres emailowy.Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości proszę pisać na naszej grupie 

na messengerze.Powodzenia. 

 



 

Plastyka – 26.10.2020 

 

klasa IV 

Temat:Frotaż (przecierka) 

 Drodzy uczniowie dzisiaj wykonujecie pracę plastyczną w oparciu o wiadomości z poprzedniej 

lekcji plastyki. Wykonajcie prace zgodnie ze wskazówkami z ćwiczenia, do którego mieliście 

przygotować materiały.Proszę przesłać zdjęcie wykonanej pracy. Powodzenia 

 

 

klasa VI 

Temat:Świat trójwymiarowy. Martwa natura. 

 Drodzy uczniowie dzisiaj wykonujecie pracę plastyczną w oparciu o wiadomości z poprzedniej 

lekcji plastyki. Przygotujcie sobie kompozycję martwej natury – owoce, warzywa , kwiaty, które 

macie w domu; następnie namalujcie ją farbami plakatowymi.  Proszę przesłać zdjęcie wykonanej 

pracy. Powodzenia 

 

klasa VII 

Temat:Beztrosko, z pasją, z rozwagą i w zadumie. Widok przez promienie 

słońca. 

 Drodzy uczniowie dzisiaj wykonujecie pracę plastyczną w oparciu o wiadomości z poprzedniej 

lekcji plastyki. Tytuł pracy Widok przez promienie słońca – pracę wykonujecie farbami 

plakatowymi.Proszę przesłać zdjęcie wykonanej pracy. Powodzenia 


