ZADANIA DOMOWE 23-24 WRZEŚNIA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 str. 40, 41, 42.
Ćwiczenia grafomotoryczne str. 7.
Klasa 0b
Ćwiczenia grafomotoryczne- str. 13
ABC Smyka cz. 1- str. 24
Zadania dla chętnych
ABC Smyka cz. 1- str. 26
Klasa Ia
Karty pracy z literami: T, t, I, i (kserokopie zaznaczone czerwonym X). Uczniowie, którzy
byli nieobecni otrzymają karty na następnych zajęciach.
Zadania dla chętnych
Karta pracy z zadaniami zaznaczonymi czerwonym O.
Matematyka:
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Uczniowie otrzymali dwie karty xero do uzupełnienia z poznanymi literami (I, T).
Matematyka:
zadania z ksero 3/70 oraz 4/77
Klasa Ic
Dokończę karty pracy z literami "t" i "i".
Matematyka:
Proszę uzupełnić rozdane kartki. Pierwsza strona dla wszystkich. Następne dla chętnych.

Klasa Id

Zadania dla wszystkich:
Uczniowie otrzymali dwie karty xero do uzupełnienia z poznanymi literami (I, T).
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.

Klasa IIa
Przeczytam lekturę do 21 października.
Przeczytam głośno mamie lub tacie opowiadanie podręcznik str. 30-31.
Karta pracy str. 28-29.
Matematyka
zadanie 2 strona 20
Klasa IIb
Ćwiczenie 1 i 2 str.27 ksero
Matematyka
Str. 21 – zad. 3,4,5.

Klasa IIc
Zadanie 2 str. 22 (kserokopia).
Zadanie 2 str. 27 (kserokopia).
Zadanie 2 str. 29 (kserokopia).
Nauczę się czytać tekst (podręcznik str. 30 i 31).
Przeczytam lekturę pt. "Szewczyk Dratewka"- do 1 października i przyniosę ją na zajęcia.
Zadania dla chętnych
Zadanie 1 str. 25 (kserokopia).
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy str.29.

Klasa IId
Przeczytam lekturę do 22 października.
Przeczytam głośno mamie lub tacie opowiadanie podręcznik str. 30-31.
Karta pracy str. 29.

Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IIIa
Cw.2 i 3 str.18 ksero
Odmień w zeszycie czasownik "kupić " w l. poj. i l. mnogiej, w czasie teraźniejszym,
przyszłym i przeszłym.
Utrwalę wiadomości o rzeczowniku - podręcznik str.32 i 33
Czytam lekturę "Oto jest Kasia"
Matematyka
zadanie 1 i 2 ze strony 18
Klasa IIIb
Przeczytam lekturę do 21 października.
Przeczytam wiersz str. 46.
Karta pracy str. 30.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia (xero) str. 19 zad. 3 (pamiętamy o wykonaniu zadania w zeszycie).
Utrwalę poznane już zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z (rz).
Nauczę się opowiadać o grupach roślin: zbożowe, okopowe, włókniste, oleiste.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IIId
Poszukam w róznych źródłach (Internet, książki kucharskie, czasopima) przepis na chleb i
zapiszę go w zeszycie (składniki, sposób wykonania)
Nauczę się czytać "Legendę o chlebie" str. 18 i 19 (podręcznik)
Przeczytam lekturę pt. "O psie, który jeździł koleją"- do 8 października.
Zadania dla chętnych

Zadanie31 str. 20 (kserokopia).

Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IVa
Podręcznik, zadanie 3 i 6, str. 44.
Dodatkowo pięć osób (wymienione na zajęciach) wykona również zadanie 7, str. 44.
WOP
Wczoraj i dziś 4, podręcznik, strona 15. Które prawa i obowiązki uczniów są, według Ciebie,
najważniejsze? Uzasadnij swój wybór.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 28 – ćw 3.

Klasa IVb
Podręcznik, zadanie 3 i 6, str. 44.
Przeczytam lekturę „Spotkanie nad morzem” do 7.10.2017.
Chętni:
WOP
Wczoraj i dziś 4, podręcznik, strona 15. Które prawa i obowiązki uczniów są, według Ciebie,
najważniejsze? Uzasadnij swój wybór.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 28 – ćw 3.

Klasa IVc
Podręcznik, zadanie 6 i 8, str. 31.
Bartek dodatkowo wykona zadanie 7, str. 31
WOP

Przygotuj się do sprawdzianu z I działu
uzupełnij etap 5 gry historycznej.

Matematyka:
Zad 5 str. 29 i zad. 9 a i b str. 30. Proszę przygotować się na krótki sprawdzian z tabliczki
dzielenia.

Klasa Va
1. Napisz jakim bogiem greckim/boginią grecką chciałbyś/chciałabyś być. Uzasadnij swój
wybór-minimum 10 zdań.
2. Wyjaśnij czym lub kim byli: cerber, Charon.
3. Przeczytam lekturę „Przygody Odyseusza” do 30.09.2017
Dla chętnych:
Wyjaśnij kim byli Hezjod i Homer.

WOP
ćw. 1, 2 i 3 ze str. 19 w podręczniku
oraz
ćw. 2 ze str. 26 w podręczniku
Matematyka
Podręcznik str. 18 – zad. 9,10. Kartkówka z działań pisemnych i kolejności działań.

Klasa Vb
1c/ str. 28 - podręcznik
WOP
Napisz, jakie znaczenie dla Polski miało przyjęcie chrztu przez Polskę?
Matematyka:
Zad. 18 i 19 str. 17 w ćwiczeniu. Osoby, którym sprawdzian się nie powiódł proszę o
przyniesienie poprawionych kartek i przygotowanie się na poprawę (kolejność wykonywania
działań).
Klasa VIa
Proszę dokończyć karty pracy (z ćwiczeniami ortograficznymi) rozdane na lekcji.
Dla chętnych:
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu z działu - Ochrona przyrody
Opisz 3 gatunki chronione w Polsce.
Matematyka:

Klasa VIb
1.
2.
3.
4.

Poprawa testu kompetencyjnego (od zadania 10 do końca).
Odmienić przez przypadki rzeczownik mucha (liczba pojedyncza i mnoga).
Dokończyć zad. 1, str. 42-osoby, które nie wykonały na lekcji.
Przeczytać lekturę „Sposób na Alcybiadesa” do 15.10.2017

Dla chętnych
WOP
Wymień zabytki i miejsca godne zwiedzenia w Gdańsku.
Matematyka:
Brak zadania domowego.

Klasa VIIa
Brak zadania domowego
WOP
uzupełnij rozdane na lekcji Karty Pracy.
Matematyka:
Proszę o dokończenie zad. 1 i 2 str. 10 z podręcznika( rozdanych kser). Proszę o nauczenie
się znaczenia pojęć: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kreska ułamkowa, licznik i mianownik.
Klasa VIIb
1. Obejrzeć film „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda z 1960 roku.
2. Dokonać poprawy testu kompetencyjnego.
3. Przeczytać lekturę „Klasa pani Czajki” do 22.10.2017
Chętni:

WOP
zad. 4 z karty pracy - I temat lekcyjny
zad. 1-5 z karty pracy - II temat lekcyjny

Matematyka:
Str.11 – zad. 8,9 (dokończyć). Dla chętnych zad. 11,12,13.
GIMNAZJUM
Klasa II
Proszę uzupełnić karty pracy rozdane na lekcji.
WOP
uzupełnij rozdane na lekcji Karty Pracy.

Matematyka:
zadanie 9 i 10 strona 44 z podręcznika. Proszę się przygotować do sprawdzianu z potęg.
Klasa III
Proszę uzupełnić karty pracy rozdane na lekcji.
WOP
uzupełnij rozdane na lekcji Karty Pracy.
Matematyka
zadanie 12/20 z podręcznika

I LO
W oparciu o mit o Edypie i fragm. tragedii przedstaw ironię tragiczną losu bohatera.
WOP
Uzupełnij rozdane karty pracy
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 10. Dla chętnych str.12.

