ZADANIA DOMOWE 14-15 PAŹDZIERNIKA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 str. 62, 63.
Ćwiczenia grafomotoryczne str. 3.
Klasa 0b
Ćwiczenia grafomotoryczne str. 9 i 15
Klasa Ia
Karty pracy z literami: S, s, D, d (kserokopie zaznaczone czerwonym X). Uczniowie, którzy
byli nieobecni otrzymają karty na następnych zajęciach.
Ćwiczymy czytanie str. 59 i 62
Zadania dla chętnych
Ćwiczenia Uczymy się z Bratkiem- zad. 1, 2, 3 i 4str. 54
Ćwiczymy czytanie str. 63
Matematyka:
Uzupełnić kartę pracy
Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Dokończę xero z literkami (d,s).
Nauczę się czytać tekst z podręcznika przy literze s oraz d.
Matematyka:
proszę dokończyć ksero
Klasa Ic
Dokończę pisanie literek "j" i " s".
Przeczytam na głos mamie lub tacie komiks - elementarz literka "s".
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadania na rozdanych kartkach. W miarę możliwości każdego ucznia.
Klasa Id
Zadania dla wszystkich:
Dokończę xero z literkami (d,s).
Nauczę się czytać tekst z podręcznika przy literze s oraz d.
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy

Klasa IIa
Za tydzien test z lektury "Kacperiada".
Przyniosę lekturę.
Nauczę sie zasady pisowni z "ó".
Matematyka
Brak zadania domowego
Klasa IIb
Przyniosę lekturę „Plastusiowy pamiętnik”. Nauczę się opowiadać jeden wybrany rozdział.
Zapamiętam pisownię wyrazów : morze, rowerzysta, wierzyć, lekarz, malarz.
Matematyka
Str. 39 – zad. 1,2,3.
Klasa IIc
Zad. 2 str. 39, zad. 3 str. 43, zad. 1 str. 45 (kserokopia)
Nauczę się pisowni wyrazów z rz wymiennym na r na dyktando (podręcznik str. 63- słupek po
lewej stronie).
Przeczytam lekturę Marii Kownackiej pt. "Plastusiowy pamiętnik" do 19 listopada.
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa IId
Karta pracy str. 49 zad. 2 z kropką.
Za tydzień test z lektury "Pan Kuleczka".
Przyniosę lekturę.
Nauczę sie zasady pisowni z "ó".
Matematyka:
Proszę uzupełnić stronę 52 i przynieść resztę rozdanych kartek.
Klasa IIIa
Przyniosę lekturę „Oto jest Kasia”. Za tydzień test ze znajomości lektury.
Matematyka
Brak zadania domowego.
Klasa IIIb
Za tydzień test z lektury "Karolcia".
Przyniosę lekturę.
Nauczę sie czasów: przeszły, teraźniejszy i przyszły.
Karta pracy str. 55.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.

Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Xero ćwiczeń str. 37 zad. 2, str. 38 zad. 1, 2.
Wykonam dowolną techniką projekt dotyczący jednego z wybranych kontynentów. (praca na
05 listopada)
Lektura (05 listopada).
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IIId
Nauczę się czytać tekst pt. "Cztery żywioły"- podręcznik str. 50 i 51
Wybiorę z zadania 2 str. 30 5 wyrazów z rz po spółgłoskach i ułożę z nimi zdania (w zeszycie).
Zad. 3 str. 33, zad. 2 i 3 str. 34 (kserokopia).
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IVa
podręcznik str. 62 zadanie 4a (na osobnej kartce)
Przygotuj się do testu z lektury.
WOP
Wczoraj i dziś 4, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5,6,7,8 na stronie 18 i 19.
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa IVb
Przyniosę na zajęcia lekturę „Spotkanie nad morzem”- osoby, które nie oddały.
Kartkówka ortograficzna, rz i ó wymienne 14.10.2017 (przygotować się z zadań omówionych
na lekcji-podręcznik)-osoby, które nie pisały z powodu nieobecności.
Proszę wykonać zadania na karcie pracy –„Spotkanie nad morzem”.
Chętni:
WOP
Wczoraj i dziś 4, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5,6,7,8 na stronie 18 i 19.
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.

Klasa IVc
Brak zadania domowego.
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu z działu II.
Zeszyt ćw. str. 36 i 37

Matematyka:
Dla chętnych: proszę uzupełnić zadania ze strony 35, 36, 37.
Klasa Va
Przeczytać tekst z podręcznika, str, 35-37 i wykonać zadanie 1 pod tekstem.
Sprawdzian z mitologii 4.11.2017.
Dyktando ortograficzne- proszę powtórzyć ćwiczenia z podręcznika, wykonywane na
zajęciach- osoby, które nie pisały z powodu nieobecności.
Proszę o zwrot do biblioteki lektury „Przygody Odyseusza”.
Dla chętnych:
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 28 oraz ćw. 6 ze str. 31

Wykonaj makietę średniowiecznego: zamku, klasztoru, kościoła lub miasta. Termin wykonania
05 listopada.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 57 – ćw.6 oraz str. 59 – ćw. 10,11 (dla chętnych ćw. 12-14)

Klasa Vb
Brak zadania domowego.
WOP
Wczoraj i dziś 5, zeszyt ćwiczeń, zadanie 1,2,3,4,5,5 na stronie 16 i 17. Przygotuj się do
sprawdzianu z rozdziału: Polska pierwszych Piastów.
Matematyka:
Proszę o przyniesienie kątomierza.

Klasa VIa
W imieniu Uli napisz (list) opowiedź na list Zenka.
Dla chętnych:
WOP
str. 15 i 16 w zeszycie ćwiczeń (ćw. 4 - 7)
Matematyka:
Klasa VIb
Zadanie 7, str. 81 z podręcznika-ksero (jeden temat do wyboru), minimum kartka A4-na ocenę
Dla chętnych
WOP
Tajemnice przyrody 5, zeszyt ćwiczeń, zadanie 1,2 na stronach 64 – 65.
Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziałów: Poznajemy sposoby ochrony przyrody. Poznajemy
krajobrazy nizin.

Klasa VIIa
Podaj przykłady 15 frazeologizmów wywodzących się z : biblii, mitologii, historii, literatury.
Dla chętnych:
Przedstaw jeden z frazeologizmów w dowolnej formie.
WOP
proszę uzupełnić otrzymane na lekcji karty pracy.
Matematyka:
Zad. 4 str. 21

Klasa VIIb
Karta pracy- sprawozdanie z turnieju rycerskiego. Str. 77-79.
Przeczytać lekturę „Klasa pani Czajki” do 05.11.2017
Chętni:
WOP
Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do geografii str. 5

Matematyka:
Podręcznik str.25– zad. 14,16. Sprawdzian z ułamków zwykłych i dziesiętnych.
GIMNAZJUM
Klasa II
Przygotuj się do wygłoszenia przemówienia na wybrany temat.
WOP
brak pracy udział w akademii-Dzień Nauczyciela.
Matematyka:
zadanie 6 strona 48
Klasa III
Przygotuj się do wygłoszenia przemówienia na wybrany temat.
WOP
brak pracy udział w akademii-Dzień Nauczyciela.
Matematyka
zadanie 17 strona 28

I LO
WOP
ćw. 2 i 3 na karcie pracy
oraz ćw. 4 na rozdanych kartach z ćwiczeniami
Matematyka
Podręcznik str. 44 – zad. 2 e-h.. Dla chętnych zad.7,8.
Sprawdzian: procenty, równania, układy równań, wyrażenia algebraiczne, przekształcanie
wzorów.

