ZADANIA DOMOWE 04-05 LISTOPADA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Brak pracy domowej

Klasa 0b
Brak zadania domowego

Klasa Ia
Matematyka:
Uzupełnić kartę pracy.

Klasa Ib
Brak pracy domowej

Matematyka:
Dokończ kartę pracy

Klasa Ic
Zadania zaznaczone krzyżykiem w dużych i małych ćwiczeniach.
Ćwiczymy czytanie - czarny tekst przy literce w i u.
Matematyka:
Proszę dokończyć rozdane kartki

Klasa Id
Brak pracy domowej
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.

Klasa IIa
Przeczytam lekturę "Zaczarowana zagroda" do 18 listopada.
Przeczytam opowiadanie "Pan Cyryl" podręcznik str. 18-19.
Ćwiczenia str. 62 zad. 1 i 2.
Przynosimy podpisane przez rodzica sprawdziany.
Matematyka
zadanie 3 strona 31

Klasa IIb
Dyktando za tydzień z wyrazami z rz - ksero
Czytam lekturę ,Kacperiada" do 2 grudnia.
Matematyka
Str. 54 – zad. 2,3.

Klasa IIc
Matematyka
Karta pracy str. 54 – zad.2,3.

Klasa IId
Przeczytam lekturę "Szewczyk Dratewka" do 19 listopada.
Przeczytam opowiadanie "Pan Cyryl" podręcznik str. 18-19.
Ćwiczenia str. 62 zad. 1 i 2.
Przynosimy podpisane przez rodzica sprawdziany.
Matematyka:
Proszę dokończyć rozdane kartki
Klasa IIIa
Dyktando za tydzień z wyrazów z rz str.29
Czytam lekturę ,O psie, który jeździł koleją." do 2 grudnia
Matematyka
zadanie 3 strona 25

Klasa IIIb
Przeczytam lekturę "Oto jest Kasia" do 25 listopada.
Ćwiczenia str. 47 zad. 2 i 3, str. 48 zad. 3.
Matematyka:
Proszę dokończyć rozdane kartki ( w miarę możliwości ucznia). Proszę nauczyć się
mnożenia przez 5.

Klasa IIIc
Nauczę się opowiadać jedną wybraną legendę z lektury "U złotego źródła".
Matematyka:
Proszę dokończyć rozdane kartki ( w miarę możliwości ucznia). Proszę nauczyć się
mnożenia przez 5.

Klasa IIId
Matematyka:
Proszę dokończyć rozdane kartki ( w miarę możliwości ucznia). Proszę nauczyć się
mnożenia przez 5.

Klasa IVa
Napisz plan wydarzeń dotyczący przygód Mateusza.
Zeszyt ćwiczeń str. 24 ćw. 1, 2, str. 25 ćw. 4
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 73 - ćw. 4,5,6.

WOP

Klasa IVb
Omawiamy lekturę „Dynastia Miziołków”-18.11.2017

Zeszyt ćwiczeń str. 24 ćw. 1, 2, str. 25 ćw. 4
WOP

:

Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 73 - ćw. 4,5,6.
Klasa IVc
Opisz swoją szkołę lub dom (na osobnej kartce). Pamiętaj o podziale na akapity.
Zeszyt ćwiczeń str. 20 ćw. 2 i 3
WOP
Matematyka:
Brak zadania domowego.
Klasa Va
Sprawdzian z mitologii 11.11.2017 (bogowie, związki frazeologiczne i ich znaczenie, co to
są mity, czytanie ze zrozumieniem, zadanie na 6 mit o Syzyfie, Tezeuszu i Herkulesie)
Omawiamy lekturę „Najwyższa góra świata”-18.11.2017
Zeszyt ćwiczeń, str. 12-13, zadania 1-5
Dla chętnych:
WOP
brak zadania

Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 64– ćw.4,7 (dla chętnych ćw.3,6)

Klasa Vb

WOP
Dokończ notatkę z lekcji w zeszycie lekcyjnym:
1. Dzielnica senioralna ze stolicą w Krakowie miała być niedziedziczna i niepodzielna.
Składały się na nią ziemie małopolska, sieradzka i łęczycka, zachodnia część Kujaw z
Kruszwicąwschodnia część Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem oraz Pomorze
Gdańskie.

2. Pomorze Zachodnie, jako lenno miało pozostawać pod kontrolą princepsa.
Pryncypat – zasada władzy monarszej wprowadzona do Polski postanowieniem
Bolesława Krzywoustego w roku 1138 i trwająca do końca XIII wieku. Zasada ta
polegała na tym, że najstarszy z książąt dzielnicowych miał sprawować władzę
zwierzchnią nad pozostałymi (książę zwierzchni). Do jego przywilejów należało
otrzymanie w posiadanie, oprócz swojej dzielnicy, także ziemi krakowskiej i innych
drobnych. Powodowało to, że Kraków był często areną walki między książętami i
innymi władcami nawet innych krajów.
3. Śląsk ze stolicą we Wrocławiu oraz ziemię lubuską otrzymał Władysław II. Jako
najstarszy wśród synów Krzywoustego został pierwszym seniorem (princepsem).
4. Mazowsze ze stolicą w Płocku ze wschodnią częścią Kujaw Bolesław IV.
5. Wielkopolskę ze stolicą w Poznaniu, otrzymał Mieszko III.
6. Ziemię sandomierską ze stolicą w Sandomierzu z Lubelskiem Henryk Sandomierski.
7. Oprawę wdowią ziemię łęczycką lub sieradzko-łęczycką otrzymała Salomea, wdowa
po Bolesławie.

Na rozdanych mapach Polski dzielnicowej wpisz imiona władców poszczególnych ziem.

Matematyka:
Brak zadania domowego.
Klasa VIa
Ksero rozdawane na lekcji, str. 33, zad. 4
Dla chętnych:
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu "Walka o odzyskanie niepodległości"
W ramach przygotowań: dokończyć ćwiczenia ze str. 36 w podręczniku oraz uzupełnić
zeszyt ćwiczeń str. 18 i 19.
Matematyka:
Klasa VIb
Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu gramatycznego-proszę się nauczyć na powtórkę
11.11.2017.
Lektura „Szatan z siódmej klasy” do 26.11.2017-sprawdzian z treści.
Opisz swojego ulubionego nauczyciela z polskiej szkoły – minimum jedna strona A4.
Aurelia i Christopher – proszę nauczyć się wiersza.

Dla chętnych
WOP
brak zadania

Klasa VIIa
Podręcznik, zadanie 8, str. 43- Napisz czym dla Ciebie jest Europa- minimum jedna strona
zeszytowa.

WOP
Przygotuj sie do Testu -Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
Przygotuj sie do przedstawienia z okazji Dnia Niepodległości.

Matematyka:
Proszę przygotować się do sprawdzianu z działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Zamiany ułamków, ułamków okresowych oraz z zadań z treścią.
Klasa VIIb
Przeczytać lekturę „Klasa pani Czajki” do 11.11.2017-sprawdzian z treści.
Nauczę się swojej roli na przedstawienie o „Krzyżakach” i przyniosę kostium.
Nauczę się swojej roli na przedstawienie z okazji Dnia Niepodległości.
Chętni:
WOP
Uzupełnij zadania z zeszytów ćwiczeń wykonywane na lekcji.
Matematyka:
Podręcznik str. 32 – zad. 5c) oraz zad. 7.

GIMNAZJUM
Klasa II
Sporządź kalendarium ,,Dywizjonu 303''.
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu -Położenie Polski w Europie
Matematyka:
zadanie 5 strona 48 z ćwiczeń
Klasa III
Naucz się wybranego trenu (podręcznik str. 44-45) na pamięć. Termin recytacji: 18
listopada.
WOP
Przygotuj się do sprawdzianu -Położenie Polski w Europie
Matematyka
Przygotuj się do sprawdzianu.

I LO
Napisz pracę na temat: ,, Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i
człowiek jutra? '' na kartce, 2 tygodnie na napisanie pracy, wykorzystaj kartę pracy z lekcji
Rozwiąż zadania z dwóch kartek dotyczące pisowni partykuły nie z różnymi częściami
mowy.
WOP
podręcznik str. 107, ćw. 1 i 2 oraz zadanie 5 z karty pracy
Matematyka
Podręcznik str. 49 – zad. 1,2,3.

