ZADANIA DOMOWE 11-12 LISTOPADA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Zadania dla wszystkich:
Nauczę się czytać zaznaczony tekst (xero- 2 kartki).
Ćwiczenia część 1 str. 92, 93.
Przyniosę ćwiczenia część 2 oraz wyprawkę smyka.
Klasa 0b
ABC smyka część 1, str. 46
Klasa Ia
NAUKA PISANIA LITER I CYFR- str. 51 i 52
Ćwiczymy czytanie str. 74 i 76
Zadania dla chętnych
NAUKA PISANIA LITER I CYFR- str. 48
Ćwiczymy czytanie str. 75

Matematyka:
Uzupełnić kartę pracy str. 24 – zad. 2,3.
Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 str. 73 zad. 2, str. 74 zad. 1, str. 75 zad. 3.
* Kl. 1a 2 tygodnie na przeczytanie lektury "Pilot i ja".
Matematyka:
proszę dokończyć karty pracy
Klasa Ic
Duże ćwiczenia str. 66.
Małe ćwiczenia - dokończę pisemnie literki p.
Przyniosę lekturę "Nasza mama czarodziejka".
Matematyka:
Proszę dokończyć rozdane kartki
Klasa Id

Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 str. 73 zad. 2, str. 74 zad. 1, str. 75 zad. 3.
* Kl. 1a 2 tygodnie na przeczytanie lektury "Pilot i ja".
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy str. 24 – zad. 2,3.
Klasa IIa
Karta pracy str. 20.
Nauczę się co to jest rzeczownik.
Napisze w zeszycie 6 rzeczowników.
Przyniosę lekturę "Zaczarowana zagroda".
Matematyka
zadanie 1 i 2 strona 35

Klasa IIb
Cw.2 i 3 str.72
Cw.2 str.73
Przeczytam legendę str.12.13
Matematyka
Str. 57 – zad. 1,2.
Klasa IIc
Pokoloruję godło, które jest wklejone w zeszycie.
Nauczę się na pamięć słów 1 zwrotki i refrenu hymnu (słowa tekstu wklejone w zeszycie).
Przeczytam lekturę Marii Kownackiej pt. "Plastusiowy pamiętnik" do 19 listopada.
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 1- zad. 3 str. 68
Zadania dla chętnych
Poszukam i nauczę się 2, 3, 4 zwrotkę hymnu.
Matematyka
Karta pracy str. 60 – zad.3, str. 70 – zad. 1.
Klasa IId
Karta pracy str. 20.
Powtórzę co to jest rzeczownik.
Napisze w zeszycie 6 rzeczowników i napisze z dwoma z nich zadania.
Przyniosę lekturę "Szewczyk Dratewka".

Matematyka:
Proszę uzupełnić stronę 7 i 8 w rozdanych ćwiczeniach.
Klasa IIIa
Przeczytam opowiadanie ,Kto nam opowie"
Cw.1,2,3 str.
Matematyka
zadanie 1 i 2 strona 27
Klasa IIIb
Karta pracy str. 20.
Ćwiczenia str. 59 zad. 1 z kropką.
Matematyka:
Proszę uzupełnić stronę 40 w rozdanych kartkach i przynieść na następną lekcję.
Przypominam o poprawie tabliczki mnożenia dla osób, którym sie nie udalo poprawić.
Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 str. 49 (także zadanie z kropką).
Zadania dla chętnych:
Ćwiczenia część 1 str. 48 zad. 1, 2.
Matematyka:
Proszę uzupełnić stronę 40 w rozdanych kartkach i przynieść na następną lekcję. Uczniowie,
którzy dokończyli całość na lekci otrzymają nowe zadania
Klasa IIId
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 1- zad. 3 str. 45, zad. 1, 2, 3 str. 46
Przeczytam lekturę pt. Karolcia Marii Kruger- do 26 listopada.

Matematyka:
Proszę uzupełnić stronę 40 w rozdanych kartkach i przynieść na następną lekcję. Uczniowie,
którzy dokończyli całość na lekci otrzymają nowe zadania.
Klasa IVa

Wykonaj ozdobę bożonarodzeniową na świąteczny kiermasz (stroik, bombka, kartka itp.)
WOP
Tajemnice przyrody 5, zeszyt ćwiczeń, zadanie 1,2,3,4 na stronach 17 - 18.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 75 - ćw. 9. Kartkówka z tabliczki mnożenia i dzielenia.
Klasa IVb
Omawiamy lekturę „Dynastia Miziołków”-18.11.2017
Wklej do zeszytu otrzymaną kartę pracy.
Zeszyt ćwiczeń, zadanie 3, str. 14
Opiszę moje hobby-wykorzystaj słownictwo z żółtej ramki z podręcznika, str. 70, zadanie 4
(nowe podręczniki), str. 62 niebieska ramka, zadanie 4 (stare podręczniki).
Chętni:
Wypisz inne rodzaje słowników (oprócz ortograficznego) i napisz co możemy w nich
znaleźć.
WOP
Tajemnice przyrody 5, zeszyt ćwiczeń, zadanie 1,2,3,4 na stronach 17 - 18.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 75 - ćw. 9. Kartkówka z tabliczki mnożenia i dzielenia.
Klasa IVc
Podręcznik str. 79 zadania 2 i 3 (w zeszycie).
Przygotuj się do testu ze znajomości ,,Akademii pana Kleksa"
Wykonaj ozdobę bożonarodzeniową na świąteczny kiermasz (stroik, bombka, kartka itp.)

WOP
przygotuj się do sprawdzianu z działu III. (str. 52 do 70)
w ramach przygotowań rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 50 - 51
Matematyka:
Str. 53 i 54 w ćwiczeniach.

Klasa Va
Omawiamy lekturę „Najwyższa góra świata”-18.11.2017
Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik mucha (zrób to sam,
bez pomocy rodziców, słowników i Internetu).
Zadanie 6, str. 68 podręcznik.
Dla chętnych:
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 39
Matematyka
Brak zadania domowego.
Klasa Vb
1. Termin czytania ,,W pustyni i w puszczy'' 26 listopada
2. Przeczytaj na nast. lekcję mit o Syzyfie - podr. str. 236
3. Dla chętnych - napisz wiersz, którego temat będzie dotyczył II wojny światowej (dowolna
ilość zwrotek, rymy lub wiersz bez rymów, itp.), czas oddawania wierszy na konkurs - do
końca listopada
WOP
Wczoraj i dziś 5, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5 na stronach 27 i 28.
Matematyka:
Klasa VIa
Zeszyt ćwiczeń str.17-19.
Przeczytaj lekturę pt. "Kwiat kalafiora".
Dla chętnych:
WOP
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Klasa VIb
Lektura „Szatan z siódmej klasy” do 26.11.2017-sprawdzian z treści.

Opisz swojego ulubionego nauczyciela z polskiej szkoły – minimum jedna strona A4 –
osoby, które nie przyniosły.
Wykonaj zadanie 2 i 3 z otrzymanej wcześniej karty pracy-związki frazeologiczne.
Dla chętnych
WOP
Wczoraj i dziś 6, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4 na stronach 6 i 7 oraz 1,2,3 na stronie 8.
Klasa VIIa
Podręcznik str. 137, zad.4,5,6.
Przeczytaj lekturę pt. "Sachem" (w sobotę sprawdzian).
WOP
Brak pracy domowej.
Matematyka:
Proszę przygotować się do sprawdzianu z działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Zamiany ułamków, ułamków okresowych oraz z zadań z treścią.
Klasa VIIb
Nauczę się swojej roli na przedstawienie o „Krzyżakach” i przyniosę kostium.
Zeszyt ćwiczeń, str. 11-12
Chętni:
WOP
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Podręcznik str. 35 – zad.2.

GIMNAZJUM
Klasa II
Przynieś arkusz papieru fomatu A3 lub większy.
Przygotuj się do testu z ,,Latarnika''
Wykonaj ozdobę bożonarodzeniową na świąteczny kiermasz (stroik, bombka, kartka itp.)
WOP
Przygotuj, opisz atrakcje turystyczne województwa, (w Polsce) z którego pochodzisz.
Matematyka:

zadanie 14 strona 57 z podręcznika
Klasa III
Przygotuj się do recytacji wybranego trenu.
Wykonaj ozdobę bożonarodzeniową na świąteczny kiermasz (stroik, bombka, kartka itp.)

WOP
Przygotuj, opisz atrakcje turystyczne województwa, (w Polsce) z którego pochodzisz.
Matematyka
Brak zadania domowego.
I LO
Napisz pracę na temat: ,, Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i
człowiek jutra''? na kartce, na nast. tydzień, wykorzystaj kartę pracy z lekcji
WOP
podręcznik str. 112
karty pracy ćw. 4 i 5
Matematyka
Podręcznik str. 50 – zad. 4,11 (dla chętnych zad.9).

