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kl. V 
 

 

środa 06 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 w – f Temat: Edukacja zdrowotna.- napoje energetyczne. 

NaCoBeZU: 

• dbam o zdrowie;  

• poznałem informacje jak wpływają negatywnie na zdrowie napoje energetyczne; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Zachęcam do obejrzenia kilku krótkich filmów dotyczących napojów energetyzujących. 

https://www.youtube.com/watch?v=95FDOcuttt8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=R4DYgGlO0OA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=YB9ciUwBjUc&feature=youtu.be 

Mam nadzieję, że nie macie już żadnych wątpliwości, że napoje energetyzujące są szkodliwe i nikt nie 

powinien ich pić, a już zdecydowanie nie osoby poniżej 18 roku życia. Nie warto marnować swojego 

życia uzależniając się od napojów tego typu. 

 

Wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe: https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-

fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia   Dbajcie o swoje zdrowie. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 informatyka Temat: Animatron. Tworzymy opowieść 

 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=95FDOcuttt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R4DYgGlO0OA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YB9ciUwBjUc&feature=youtu.be
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfikować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

Do wykonania zadań potrzebna Ci będzie przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała). 

1. Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg i poprzedniej lekcji 

kontynuuj lub stwórz nową animację. 

2. Dodaj dowolne tło, postać oraz tekst. 

3. Spróbuj użyć kilka postaci, ich różnych zachowań (bieganie, śmianie się) w zależności od sytu-

acji. 

4. Pamiętaj o odpowiednim doborze trwania każdego tekstu i animacji, żeby wszystko było czy-

telne. 

5. Cała animacja ma trwać ok. 30 sekund - na razie skup się na 1 połowie.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

discord 

 

3 j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet – Unit 7. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 7 rozdziału. 

Poniżej jest karta pracy z rozdziału 7, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie do 

godziny 18. Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie. Jeżeli nie masz takich możliwości, 

rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! 

 

Unit 7 worksheet 

Ułóż z podanych wyrazów poprawne pytania w czasie przeszłym past simple. 

 

1     Tom / watch / an interesting film / When / did 

 

When did Tom watch an interesting film? 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg
drnprystasz@gmail.com
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2     last Sunday / we / Who / visit / did 

 

___________________________________________________________________ 

 

3     did / she / What / in the clothes shop / buy 

 

___________________________________________________________________ 

 

4     Where / yesterday / they / did / go? 

 

 __________________________________________________________________ 

 

5     Why / Anna / so / hungry / was 

 

___________________________________________________________________ 

 

6     in the river / What / the boy / did / catch 

 

W zdaniach 1–6 podkreśl poprawne odpowiedzi. 

 

1      I would like to take / join / keep up horse riding in the future because I love both horses and 

nature. 

 

2      What rules / equipment / clubs do you need for rock climbing? 

 

3      You can play tennis outdoors or indoors in a sports room / cave / hall. 
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4      We had a whale / shark / bear of time at the end-of-school party. The music was great and the 

atmosphere was fantastic, too. 

 

5      When Alex got a new smartphone, he felt over the stars / sky / moon. 

 

6      I had rattlesnakes / butterflies / whales in my stomach before my first parachute jump. I felt 

very nervous. 

 

Połącz pytania 1–6 z odpowiedziami a–f i wpisz odpowiedzi do tabelki. 

 

1      What is your favourite sport? 

 

2      What is tennis like? 

 

3      Where do you play tennis? 

 

4      What do you have to wear? 

 

5      What gear do you need?  

 

6      What is your ambition, Tracy? 

 

a I want to be a champion one day. 

 

b You play it on a court. 
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c I love volleyball. 

 

d You need a rope and some special shoes. 

 

e It is a very fast sport. It is not easy. 

 

f You have to wear a helmet and knee pads. 

1 2 3 4 5 6 

c      

 

 

Ułóż poprawne zdania z podanych wyrazów. 

 

1      go-karting / My / is / favourite sport 

 

My favourite sport is go-karting. 

 

2      every weekend / I / go-karting / practice 

 

___________________________________________________________________ 

 

3      and a helmet / You / a kart / need 

 

___________________________________________________________________ 
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4      You / race track / on a / do this sport 

 

___________________________________________________________________ 

5      a very fast / sport / and dangerous / It is 

 

___________________________________________________________________ 

6      to win / My / a go-karting race / ambition is 

 

___________________________________________________________________ 

 

Zapisz słownie liczebniki porządkowe. 

1- 

20- 

15- 

8- 

46- 

4- 

4 religia Temat: Bóg, który przebacza.  

 

Przypomnij sobie formułę spowiedzi świętej.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 j.polski Temat: Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• potrafię opisać przygotowania szlachty do grzybobrania. 

• potrafię wymienić listę grzybów opisanych w Księdze trzeciej. 

 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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• wypisuję epitety i porównania. 

 

1. Odczytaj fragment  Księgi trzeciej Pana Tadeusza na str.167-168 w podręczniku. 

2. Wysłuchaj:    https://www.youtube.com/watch?v=izsg4bTXMiM 

3. Uzupełnij kartę pracy na podstawie fragmentu Grzybobranie  str. 167 – 168. 

 

Przygotowanie do grzybobrania 

  Zacznij zdania lub je dokończ, biorąc pod uwagę pytania zapisane w nawiasach. 

                 (kiedy?)                                                    (kto?) 

1. …………………………………….     ……………………………………. postanowili uczestniczyć 

w uroczystym obrzędzie grzybobrania. 

               

                                                                 (co zrobili najpierw?) 

2. Zanim wyruszyli do lasu, 

……………………………………………………………………………….. 

  

                                                                                 (co?) 

3. Na kontusze zarzucili 

…………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                        

                                                                                                  (co?) 

4. Zaskakuje mnie nie tyle ich dziwny, okazjonalny strój, 

……………………………………………...................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=izsg4bTXMiM
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                        (czym jesteś jeszcze zdziwiony?)  

5. ……………………………………………………., że nikt z grzybiarzy nie zatroszczył się, by 

wziąć do ręki koszyk na grzyby.  

                                                                                                      (do czego?) 

6. Przypuszczam, że grzybobranie to też pretekst 

………………………………………………………………………………………………….  

4. Wymień w zeszycie grzyby opisane przez Adama Mickiewicza. 

5. Obejrzyj zdjęcia:   https://motylewdzienniku.pl/wp/wp-content/uploads/2019/02/Pan-

Tadeusz.pdf 

6. Wypisz epitety i porównania. 

 

Powtórz zasady pisowni z „ó” i „u”. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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://motylewdzienniku.pl/wp/wp-content/uploads/2019/02/Pan-Tadeusz.pdf
https://motylewdzienniku.pl/wp/wp-content/uploads/2019/02/Pan-Tadeusz.pdf

