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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Inne groźne przypadki – zatrucia pokarmowe i chemiczne. 

 

NaCoBeZU: 

• znam objawy zatrucia pokarmowego i chemicznego; 

• umiem udzielić pierwszej pomocy w wypadku zatrucia pokarmowego i chemicznego; 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 114-115 (Zatrucia) i zwróć uwagę na sposób udzielania 

pierwszej pomocy w przypadku zatrucia pokarmowego i zatrucia chemicznego. Wymioty 

wywołujemy w zatruciu pokarmowym, nie wywołujemy wymiotów przy zatruciu chemicznym. 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 wos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Media i opinia publiczna. 

 

NaCoBeZU: 

• czym jest życie publiczne i opinia publiczna; 

• czym jest wolność słowa; 

• zawód dziennikarza; 

 

Przeczytaj rozdział w podręczniku str. 158 – „Czym jest życie publiczne” i zapisz w zeszycie co 

nazywamy życiem publicznym? 

 

Przeczytaj rozdział w podręczniku str. 158 – „Opinia publiczna” i zapisz w zeszycie co nazywamy 

 

nauczyciel20@op.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl


Lekcje kl. 8 – 04.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 2 

 

opinią publiczną? 

 

Wolność słowa to prawo przysługujące każdemu człowiekowi. Można wyrażać swoje myśli, opinie, 

komentarze. Obowiązują jednak pewne zasady. Mówimy prawdę, nie obrażamy innych. 

 

Przeczytaj rozdział w podręczniku str. 160 – „Zawód dziennikarz” i zapisz w zeszycie jakimi 

zasadami w swojej pracy powinien kierować się dziennikarz. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.05.2020 do godziny 20:00. 

3 j.polski Temat: O neologizmach i archaizmach. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać neologizmy i archaizmy w tekście. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=OWg2CsFc-6s 

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

2. Zapoznaj się z informacjami na str. 129 i zrób notatkę do zeszytu. 

3. Wejdź  i rozwiąż zadania. Wybierz tylko te, które potrafisz zrobić. Nie przepisuj do zeszytu, 

nie drukuj. Powodzenia! 

https://epodreczniki.pl/a/do-wyboru-do-koloru---neologizmy-archaizmy-i-poetyzmy/DoucEQjpA 

4. Wykonaj ćwiczenie 5, 6 na str.130  podręczniku i wpisz do zeszytu. 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=OWg2CsFc-6s
https://www.youtube.com/watch?v=cflUFTh_dbA
https://epodreczniki.pl/a/do-wyboru-do-koloru---neologizmy-archaizmy-i-poetyzmy/DoucEQjpA
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 j.angielski Topic: Review 2 – Unit 6. Powtórzenie 2 – Dział 6 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (jedzenie); 

• rozpoznaje przymiotniki, rzeczowniki i czasowniki; 

 

W ramach powtórzenia do testu wykonaj zadania A,B,C w ćwiczeniach na stronie 74. Zadanie E jest 

dla osób chętnych na plusa. 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

5 matematyka Temat: Środek symetrii figury. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję  figury środkowosymetryczne i wskazuję ich środki symetrii 

Zapoznaj się tekstem w podręczniku str.224 – 225. 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=FiEYbpnJ7fs 

 

Wykonaj w zeszycie zad.2 a str. 225 z podręcznika oraz zad. 1  str. 92  w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FiEYbpnJ7fs
mailto:jarmatzp@adres.pl
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6 w-f Temat: Gimnastyka poranna. Napoje energetyczne. 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 

• poznałem informacje jak wpływają negatywnie na zdrowie napoje energetyczne 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych 

 

Mam nadzieję, że wszystkim udało się odpocząć w weekend i teraz pełni energii z zapałem 

zabieracie się do pracy. W ramach porannej gimnastyki mam dla Was następującą propozycję: 

wykonajcie ćwiczenia podane w linku: 

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-    wykonaj-

%c4%87wiczenia 

Dbaj o zdrowie i dobrą kondycję – napisz lub narysuj jak to robisz. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z j.polskiego 

Temat: Jak napisać list motywacyjny? 

 

Drogi Uczniu! 

Obejrzyj prezentację "Jak zredagować list motywacyjny?"  

https://drive.google.com/file/d/1L8Puui3AAjIOrWJ9p0XwsTP3TCIvRJZT/view  

 

Wykonaj ćwiczenia zamieszczone w prezentacji. 

Ćwiczenie 1 

Zbliżają się wakacje. Planujesz wyjazd nad morze. Chcesz się zatrudnić jako kelner/ kelnerka w 

restauracji przy molo. Napisz list motywacyjny i przedstaw w nim swoje predyspozycje na to 

stanowisko. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-%20%20%20%20wykonaj-ćwiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-%20%20%20%20wykonaj-ćwiczenia
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://drive.google.com/file/d/1L8Puui3AAjIOrWJ9p0XwsTP3TCIvRJZT/view
file:///C:/SEKRETARIAT/NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020%20+%20Koronawirus/Nauka%20Zdalna%20dla%20uczniów%20od%2016.03.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
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Ćwiczenie 2 

Wyobraź sobie, że ubiegasz się o posadę w bibliotece miejskiej w miejscu Twojego zamieszkania. 

Podaj swoje trzy zalety, które pretendują Cię na to stanowisko. 

 

Obejrzyj prezentację jeszcze raz i sprawdź, czy Twój list motywacyjny ma prawidłowy układ 

graficzny oraz wszystkie wymagane elementy. 

Prześlij swoją pracę do sprawdzenia. Powodzenia! 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne. 

 

Poćwicz do egzaminu: 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-2_80_559 

 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem.  

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-2_80_559
https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-2_80_559
../jawty.szkola@op.pl

