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str. 1 

 

kl. V 
 

 

piątek 15 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: The crystal ball mystery. What’s in the box? 3 – Zagadka kryształowej kuli. Co jest w 

pudełku? 3. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słowa (pojazdy, czynności), tworzę zdania w lustrzanym odbiciu; 

 

W ramach utrwalenia słownictwa wykonaj zadania 2,4(całe) ze strony 94 oraz zadanie 5 ze strony 95 

w ćwiczeniach. Zadanie 6 jest dla chętnych na plusa. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 matematyka Temat: Porównywanie liczb całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• interpretuję liczby całkowite na osi liczbowej; 

• porównuję liczby całkowite;  

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU (od momentu 8:43) 

 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU
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Zapisz w zeszycie: 

Liczbami przeciwnymi nazywamy dwie liczby leżące na osi liczbowej w tej samej odległości od zera, 

lecz po przeciwnych stronach. 

   np.  6   i  – 6  

         – 8   i   8    

         100  i  –100 

 

Wykonaj w zeszycie zad.1 str.208 z podręcznika.  

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str. 105. 

 

Dla chętnych: co najmniej trzy zadania z zeszytu ćwiczeń ze str.106. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 religia Temat: „Oto dzień, który dał nam Pan”. 

 

Pomyśl i napisz: W jaki sposób Katolik powinien przeżywać niedziele i święta? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 muzyka Temat: O rodzinie w rytmie Rock and rolla cz. 1. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcia Rock and Roll; 

• wiem z jakiego nurtu wywodzi się ta muzyka; 

• wiem czym był Big beat; 

 

Na podstawie książki strona 144 – 145 odpowiedz na pytania: 

1. Czym jest rock and roll i big beat? 

 

messenger 

discord 

mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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2. Z jakiego gatunku muzycznego się wywodzi? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00. 

5 plastyka Temat: Kompozycja statyczna w Sztule klasycyzmu.  

 

NaCoBeZU: 

• sytuuję epokę w czasie;  

• wymieniam cechy wytworów sztuki klasycystycznej;  

 

Przeczytaj tekst w podręczniku str.58. Odpowiedz pisemnie na pytania: 

1. Jakie układy kształtów są stosowane w sztuce klasycyzmu? 

2. Co tworzyli klasycystyczni rzeźbiarze? 

3. Czym charakteryzują się dzieła sztuki użytkowej klasycyzmu? 

 

Informację zwrotną (odpowiedzi na pytania) proszę wysłać do 21.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

6 j.polski Temat: Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów. 

 

NaCoBeZU: 

• Znam tekst „ Ci nieznośni bogowie olimpijscy”. 

• Potrafię wymienić greckich bogów. 

• Poszerzam zasób słownictwa. 

 

1. Obejrzyj filmik:   https://slideplayer.pl/slide/836918/ 

2. Przeczytaj tekst „Ci nieznośni bogowie olimpijscy” znajdujący się na str.206 – 207           w 

podręczniku. 

3. Uzupełnij i przepisz do zeszytu: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://slideplayer.pl/slide/836918/
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1. Dopisz do podanych wyrażeń odpowiednie imiona bóstw greckich. 

a) bogini łowów – _________________________ 

b) król bogów – _________________________ 

c) bogini mądrości – _________________________ 

d) władca świata umarłych – _________________________ 

e) opiekun żeglarzy i rybaków – _________________________ 

f) sprytny posłaniec bogów – _________________________ 

g) okrutny bóg wojny – ________________________ 

h) boski kowal – ________________________ 

i) bóg słońca przemierzający świat w ognistym rydwanie – _______________ 

4. Uzupełnij kartę pracy „Jacy są bogowie”? podanymi wyrazami w odpowiedniej   

formie. Nie przepisuj do zeszytu. 

 

 

 

Bogowie greccy dysponowali niezwykłymi mocami. Dzięki spożywaniu nektaru 

i __________________ zachowywali młodość i mogli żyć wiecznie. Mieli jednak także ludzkie wady i 

zalety. 

Zeus, pan Olimpu, był bardzo __________________________ – nie znosił sprzeciwu  

i rządził twardą ręką. Z tego powodu stał się patronem królów. 

 Żona Zeusa, Hera, uważała się za najpiękniejszą osobę na świecie. Od swych poddanych żąda-

ła dowodów uwielbienia. Była zatem ______________________. Nieraz urządzała swemu mężowi 

awantury – dała się poznać jako bardzo_____________________ bogini. 

Hades, król krainy umarłych, budził lęk, więc rzadko pojawiał się na ziemi. Stronił też od towa-

rzystwa innych bogów i nie uczestniczył w biesiadach na Olimpie. Był bóstwem tajemniczym i 

____________________________. 

Atena stała się patronką filozofów i uczonych, gdyż odznaczała się _______________. Gdy ja-

nieustępliwy, ponury, poczucie humoru, okrucieństwo, waleczna,  

dyskretna, próżna, władczy, kłótliwa, mądrość, odważna, ambrozja 
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kieś miasto zostało zaatakowane, bogini stawała w jego obronie i nie stroniła od walki. Była więc 

_______________________ i ______________________.  

Jej brat, Ares, był bogiem wojny. Uwielbiał szczęk broni, wrzaski zranionych w bitwie żołnie-

rzy i widok przelewanej krwi. Cechowało go zatem _______________________.  

Hermes obdarzony był ____________________________________ – spłatał bogom niejedne-

go figla, ale i tak wszyscy go lubili. Uważano go także za _____________________ osobę, potrafił 

bowiem dochować każdej tajemnicy.  

 

Praca domowa: Napisz kilka słów o Olimpie i Hadesie. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

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). 

 


