ZADANIA DOMOWE 02-03 GRUDNIA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Ćwiczenia cześć 2 str. 52, 57 oraz nauka kolędy "Dzisiaj w Betlejem".
Klasa 0b
Klasa Ia
Nauczę się słów kolędy "Dzisiaj w Betlejem".
Matematyka:
Uzupełnić str. 44 na kartach pracy. Proszę nosić linijkę na lekcje.
Klasa Ib
Nauczę się kolędy „Dzisiaj w Betlejem” oraz przyniosę wyznaczone rzeczy na wigilię.
Matematyka:
zadanie 3 strona 32
Klasa Ic
Ćwiczymy czytanie- elementarz str. 26 i 27.
Dokończę pisanie literki "ę" i "ą" str. 62 do strony 65, "Nauka pisania liter i cyfr. Część 1" (
Dzieci, które nie zdążyły na lekcji.)
Nauczę się kolędy "Dzisiaj w Betlejem"
Matematyka:
Proszę dokończyć ostatnie zadanie na rozdanych kartkach. Można przynieść ulubioną grę.
Klasa Id
Nauczę się kolędy „Dzisiaj w Betlejem” oraz przyniosę wyznaczone rzeczy na wigilię.
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy. Proszę nosić linijkę na lekcje.

Klasa IIa
Napiszę list do Świętego Mikołaja, ćwiczenia strona 10.
Nauczę się kolędy "Dzisiaj w Betlejem".

Matematyka
zadanie 2 i 3 strona 50
Klasa IIb
Napisz list do Świętego Mikołaja. Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych i o prawidłowej
budowie listu cw. Cz.II. ,cw.2 str.10
Przeczytam lekturę Szewczyk Dratewka do 20 stycznia.
W przyszłym tygodniu wigilia klasowa. Zajęcia kończymy o godz.14.00
Matematyka
Karta pracy str. 13 – zad. 2,3. Proszę nosić linijkę na lekcje.
Klasa IIc
Nauczę się słów kolędy "Dzisiaj w Betlejem".
Poszukam informacji o tradycjach i zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w
Irlandii.
Przeczytam lekturę pt. "Zaczarowana zagroda" do 21 stycznia.
Zadania dla chętnych
Matematyka
Karta pracy str. 14 – zad. 1,2 . Proszę nosić linijkę na lekcje.
Klasa IId
Napiszę list do Świętego Mikołaja, ćwiczenia strona 10.
Nauczę się kolędy "Dzisiaj w Betlejem".

Matematyka:
Zad. 2,3,4 str. 15 oraz zad. 1 str. 16. Można przynieść ulubioną grę.
Klasa IIIa
1.Przeczytam lekturę Kacperiada do 20 stycznia.
2.Przeczytam opowiadanie cz.II str.18 i 19
CW.1 str.17 Napisz z czym kojarzą Ci się Święta.
Matematyka
zadanie 3 strona 37

Klasa IIIb
Uzupełnię ćwiczenia str. 17 i 20.
Nauczę się kolędy "Dzisiaj w Betlejem".
Matematyka:
Proszę wybrać 3 zadania z rozdanych kartek. Reszta dla chętnych. Można przynieść ulubioną
grę.
Klasa IIIc
Nauczę się kolędy „Dzisiaj w Betlejem” oraz przyniosę wyznaczone rzeczy na wigilię.
Matematyka:
Proszę wybrać 3 zadania z rozdanych kartek. Reszta dla chętnych. Można przynieść ulubioną
grę.
Klasa IIId
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 2 str. 17, zad. 1 str. 24.
Nauczę się słów kolęd- podręcznik str. 28- 29.
Przeczytam lekturę pt. "Oto jest Kasia" do 28 stycznia.
Matematyka:
Proszę wybrać 3 zadania z rozdanych kartek. Reszta dla chętnych. Można przynieść ulubioną
grę.
Klasa IVa
Powtórz zasady ortograficzne poznane na lekcji (ó, rz, ż, ch). Dyktando w najbliższą sobotę.
WOP
Wczoraj i dziś 4, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5 na stronach 30 i 31.
Matematyka
Brak zadania domowego.
Klasa IVb
Zeszyt ćwiczeń, str. 27, zad. 3-5.
Przyniosę prezent mikołajkowy dla wylosowanej osoby oraz przydzielone rzeczy na wigilię
klasową.
„Awantura o Basię” omawiamy 20.01.2018 – sprawdzian z lektury.

Chętni:
WOP
Wczoraj i dziś 4, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5 na stronach 30 i 31.
Matematyka
Brak zadania domowego.
Klasa IVc
Napisz przepis na potrawę na miarę kuchni pana Kleksa.
WOP
ćw. 5 str. 73 w zeszycie ćwiczeń
(na podstawie podręcznika str. 110)
Matematyka:
Proszę dokończyć strony 70 i 71. Można przynieść ulubioną grę.
Klasa Va
Przyniosę prezent mikołajkowy dla wylosowanej osoby oraz przydzielone rzeczy na wigilię
klasową.
Zad. 4, str. 77 podręcznik.
zeszyt ćwiczeń, zad. 5, str. 24
Poprawkowy sprawdzian z mitologii – 06.01.2018
Sprawdzian gramatyczny (odmiana rzeczowników, temat i końcówka fleksyjna, odmiana i
stopniowanie przymiotników, przysłówki) – 13.01.2018.
„Tomek w krainie kangurów” – omawiamy 20.01.2018- sprawdzian z treści.
Dla chętnych:
WOP
str. 76 w podręczniku
przygotować się do sprawdzianu z działu
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 33 oraz str.35. Proszę nosić linijkę, ekierkę oraz kątomierz na lekcje.

Klasa Vb
1. Ćw. 1-2 i 3/ str. 47-48 - zeszyt ćwiczeń
2. Przynieś prezent mikołajkowy i ustalone rzeczy na wigilię szkolną.
3. Test z mitologii - pierwszy weekend stycznia
4. Kolęda Cicha noc - przygotować na instrumencie lub nauczyć się śpiewać.
WOP
1. Odpowiedz, jakie funkcje pełnił we wsi sołtys.
2. Wymień i opisz krótko prace polowe, które chłopi wykonywali w średniowieczu.
3. Wyjaśnij, jak zmieniło się życie chłopów od czasów średniowiecza.
Przygotuj się do krótkiego testu z rozdziału: Społeczeństwo średniowiecza.
Matematyka:
Zadanie 6 i 7 na rozdanych kartkach. Można przynieść ulubioną grę.
Klasa VIa
Proszę przeczytać lekturę pt. "Szatan z siódmej klasy" (sprawdzian 6 stycznia).
Proszę przynieść zaległe zadania domowe.
W sobotę odbędą się wigilie klasowe, w tym dniu zajęcia kończą się o godz. 14.
Dla chętnych:
WOP
ćw. 1-3
str. 27 w zeszycie ćwiczeń
Matematyka:
Dokończyć str.64 oraz str.65. Dla chętnych str.66.

Klasa VIb
Proszę o przyniesienie zaległych prac domowych – ostateczny termin.
Słowniki – termin 10.12.2017
„Ten obcy” – omawiamy 21.01.2018-sprawdzian z treści.

Uzupełnij otrzymane drzewko decyzyjne oraz tabelkę z charakterystyką Adama i profesora –
„Szatan z siódmej klasy”.
Dla chętnych
WOP
Wczoraj i dziś 6, podręcznik, zadania 1 - 7 na stronie 36.
Klasa VIIa
Proszę przeczytać lekturę pt. "Klasa pana Czajki"(sprawdzian 6 stycznia).
Proszę przynieść zaległe zadania domowe.
WOP
naucz się na sprawdzian-Powstanie styczniowe.
przygotuj paczkę na sekretnego Mikołaja:)
przygotuj się do wigilii klasowej.
Matematyka:
Str. 25 w ćwiczeniach. Można przynieść ulubioną grę.
Klasa VIIb
1. Przyniosę przydzielone rzeczy na wigilię klasową.
2. Stwórz komiks lub napisz legendę na temat fikcyjnego miasta. W swojej pracy
wykorzystaj podane motywy: złowrogi potwór, młodociany bohater lub bohaterka, zjawa
– czas do 10.12.2017
3. Zad. 3, str. 59
4. „Zemsta” – omawiamy 14.01.2018-sprawdzian z treści.
Chętni:
WOP
ćw. 2 str. 25 w podręczniku
Matematyka:
Zeszyt ćwiczeń str. 27. Kartkówka z procentów.
GIMNAZJUM
Klasa II
Przygotuj zaległe prace (recytacja, karty pracy itp.).

WOP
wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.15-17i 22-24
przygotuj się do odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich lekcji.
Matematyka:
zadanie 9 i 11 strona 89
Klasa III
Przygotuj zaległe prace (recytacja, karty pracy itp.).
WOP
wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.15-17i 22-24
przygotuj się do odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich lekcji.
Matematyka
Brak zadania
I LO
1. Przeczytaj kolejny frag. utworu ,,Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią'' str.331, napisz
jakie wady ośmiesza u przedstawicieli poszczególnyc stanów, wskaż elementy humoru w
utworze.
2. Przynieś prezent mikołajkowy i ustalone rzeczy na wigilię szkolną.
WOP
zad. 5 i 6 z kart pracy.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str.42.

