ZADANIA DOMOWE 30 WRZEŚNIA-01 PAŹDZIERNIKA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 str. 53, 56, 57.
Klasa 0b
ABC Smyka cz. 1- str. 38, 42, 46
Zadania dla chętnych
ABC Smyka cz. 1- str. 37
Klasa Ia
Karty pracy z literami: e, E, k, K (kserokopie zaznaczone czerwonym X). Uczniowie, którzy
byli nieobecni otrzymają karty na następnych zajęciach.
Nauczę się czytać str. 44 i 46
Zadania dla chętnych
Karta pracy z zadaniami zaznaczonymi czerwonym O.
Nauczę się czytać str. 45 i 47
Matematyka:
Uzupelnic karte pracy.
Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Uzupełnię dwie karty xero z literami (E, K).
Nauczę się czytać dwa teksty z elementarza (litery E, K).
Matematyka:
ksero strona 6
Klasa Ic
Dokończę karty pracy z literka "k". (ćwiczenia i kaligrafia).
Czytamy lekturę " Nasza mama czarodziejka".
8 października przychodzimy na 9:05.
Matematyka:
Proszę uzupełnić rozdane kartki.

Klasa Id
Zadania dla wszystkich:
Uzupełnię dwie karty xero z literami (E, K).
Nauczę się czytać dwa teksty z elementarza (litery E, K).
Matematyka
Proszę uzupełnić rozdane kartki.
Klasa IIa
Karta pracy str. 38.
Za dwa tygodnie sprawdzian. Powtórzę alfabet, układanie wyrazów w kolejności
alfabetycznej, sylaby, głoski i litery.
7 października przychodzimy na 9:05.
Matematyka
Klasa IIb
Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej i poćwicz ich pisownię:
(dąb, liść , zielony, dość, jesień, gęś, rośnie, tęcza, pająk , żolędzie ,zając, łąka , ręka )
Dyktando za tydzień.
Matematyka
Str. 29 - zad. 2,3.
Klasa IIc
Nauczę się opowiadać lekturę pt. "Szewczyk Dratewka" według planu wydarzeń zapisanego
w zeszycie.
Matematyka
Proszę uzupełnić rozdane kartki.
Klasa IId
Karta pracy str. 38.
Za dwa tygodnie sprawdzian. Powtórzę alfabet, układanie wyrazów w kolejności
alfabetycznej, sylaby, głoski i litery.
8 października kończymy zajecia o 14:25.
Matematyka:
Proszę uzupełnić rozdane kartki.

Klasa IIIa
Narysuj lub wklej liść do zeszytu. Opisz wybrany liść według planu: nazwa liścia, kolor lub
kolory. , kształt, wielkość , ogólne wrażenie :czy podoba mi się i dlaczego?
Zad.1 i 2 średnio. 21 (ksero) - dla chętnych
Matematyka

Klasa IIIb
Karta pracy str. 35.
Nauczę sie rodzajów rzeczownika.
Określę liczbę i rodzaj rzeczowników: marynarze, wiaderko, doniczka, kot.
7 października kończymy zajecia o 14:25.
Matematyka:
Proszę uzupełnić tabliczkę mnożenia na rozdanych kartkach

Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Karta xero ćwiczenie nr 5 (wykonam opis liścia kasztanowca do zeszytu).
Karta xero str. 27, 28.
Utrwalę poznaną w klasie 2 zasadę pisowni wyrazów z "H".
Matematyka:
Proszę uzupełnić tabliczkę mnożenia na rozdanych kartkach
Klasa IIId
Uzupełnię dwie karty pracy dotyczące rzeczownika.
Przeczytam lekturę pt. "O psie, który jeździł koleją" i przyniosę ją na zajęcia.
Matematyka:
Proszę uzupełnić tabliczkę mnożenia na rozdanych kartkach
Klasa IVa
Karta pracy-zapis dialogu str. 10, zad. 1i2
Dla chętnych:

Zadania 1-3, str. 11
WOP
Naucz się słów hymnu polskiego – Mazurka Dąbrowskiego.
Matematyka
Zeszyt ćwiczen str. 30 - ćw. 12.

Klasa IVb
Poprawa testu kompetencyjnego: zadania 9, 10 i 12.
Karta pracy-zapis dialogu, str. 10, zad. 1i2
Przeczytam lekturę „Spotkanie nad morzem” do 7.10.2017.
Kartkówka ortograficzna, rz i ó wymienne 14.10.2017 (przygotować się z zadań
omówionych na lekcji-podręcznik)
Chętni:
Zadanie 1-3, str. 11
WOP
Naucz się słów hymnu polskiego – Mazurka Dąbrowskiego.
Matematyka
Zeszyt ćwiczen str. 30 - ćw. 12.

Klasa IVc
Brak zadania domowego.
WOP
Brak zadania domowego

Matematyka:
Zad. 14 str. 31 w ćwiczeniach/rozdanych kartkach

Klasa Va
Proszę o przyniesienie na zajęcia lektury „Przygody Odyseusza”.
Opowiem jedną z przygód Odyseusza, najciekawszą moim zdaniem-na ocenę.
Karta pracy, zadania 1-5, str. 8-9
Dla chętnych:
WOP
przygotuj się do sprawdzianu z I działu, w ramach przygotowań uzupełnij zeszyt ćwiczeń z
przerabianych tematów lekcyjnych.

Matematyka
Brak zadania.

Klasa Vb
1. Wklej tabelę z zasadami ortograficznymi.
2. Zad. 2/ str. 95
3. Zad. 2/ str. 38 - notatka o Prometeuszu
WOP
Oceń, jakie znaczenie dla Polski miał zjazd gnieźnieński w 1000 roku.
Matematyka:
Zad. 3 str. 21
Klasa VIa
Karta pracy - strona 23, zadania 4 i 6.
Dla chętnych:
Napisz wiersz o miłości.
Dla chętnych:
WOP
Brak zadania domowego
Matematyka:

Klasa VIb
Przeczytać lekturę „Sposób na Alcybiadesa” do 22.10.2017
Dla chętnych
WOP
Zeszyt ćwiczeń, Tajemnice przyrody, zadanie 1,2,3,4 na stronach 54 -55.
Wymień typy jezior w Polsce
Matematyka:

Klasa VIIa
Napisz opis wybranego obrazu.
WOP
Proszę przygotować się do sprawdzianu z trzech ostatnich lekcji.(Postanowienia kongresu
wiedeńskiego dotyczące ziem polskich. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Królestwo
polskie.)
Matematyka:
Zad. 3 str. 14 w podręczniku/ rozdanych kartkach

Klasa VIIb
1. Obejrzeć film „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda z 1960 roku.
2. Przeczytać lekturę „Klasa pani Czajki” do 05.11.2017
Chętni:

WOP
Brak zadania domowego
Matematyka:
Zeszyt ćwiczeń str.11-ćw. 1, 2, 3, 4, 5; ćw. od 6 do 9 -dla chętnych.

GIMNAZJUM
Klasa II
Podręcznik, str. 20, zad. 2,3,4.
WOP
*Opisz przebieg pierwszej wolnej elekcji.
*Przygotuj się do sprawdzianu z ostatniej lekcji-wolna elekcja.
Matematyka:
zadanie 4 i 5 strona 27 z ćwiczeń

Klasa III
Nie ma zadania domowego.
WOP
*uzupełnij otrzymane na lekcji karty pracy.
*przypomnij informacje dotyczące zamiany daty na wiek. Który to rok MDCCCLXXIX?

Matematyka
zadanie 3 i 4 strona 20 z ćwiczeń

I LO
1. Wyjaśnij frazeologizmy biblijne.
2. Przygotuj się do sprawdzianu z zakresu literatury starożytnej Grecji, frazeologizmów
mitologicznych, tragedii greckiej, itd.

WOP
przygotuj się do sprawdzianu

Matematyka
Str. 31- test
Zadania dla chętnych:
Zad. 25 str. 30; Zad. 13 str. 28

