ADANIA DOMOWE 06-07 STYCZNIA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
ABC Smyka 2, str. 18 i 20
Klasa 0b
ABC Smyka, str. 45 i 88. Proszę przynieść część 2 ABC Smyka.
Klasa Ia
Brak zadania domowego
Matematyka:
Karta pracy zad. 7.

Klasa Ib
Brak zadania domowego
Matematyka:
proszę dokończyć ksero
Klasa Ic
Narysuj ulubioną bajkę. (Format A4)
Dokończ pracę w ćwiczeniach "Nauka pisania liter i cyfr", litery Ł oraz B.
Matematyka:
Proszę o dokończenie zaznaczonych zadań.
Klasa Id
Brak zadania domowego
Matematyka
Karta pracy str. 38.
Klasa IIa
Zadanie 1, strona 28 "Ćwiczenia do podręcznika Nasza Szkoła" cz. 2
Matematyka
zadanie 3 ze strony 54

Klasa IIb
Zadanie 1, strona 28 "Ćwiczenia do podręcznika Nasza Szkoła" cz. 2
Matematyka
Karta pracy dokończyć str. 44 oraz str. 48.
Klasa IIc
Przeczytam lekturę pt. "Zaczarowana zagroda" do 21 stycznia.
Zadania dla chętnych
Matematyka
Karta pracy str. 43..
Klasa IId
Narysuj dalszy ciąg opowiadania pt. "Sylwester", podręcznik str. 32-33
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie całej strony 43.
Klasa IIIa
Brak zadania domowego
Matematyka
zadanie 3 strona 46 i zadanie 1 strona 47
Klasa IIIb
Zadanie 1 i 2, strona 25 "Ćwiczenia do podręcznika Nasza Szkoła" cz.2
Przeczytam lekturę "O psie, który jeździł koleją" do dnia 3.02.2018r.
Matematyka:
Proszę uzupełnić ostatnią stronę na rozdanych kartkach.
Klasa IIIc
Brak zadania domowego
Matematyka:
Proszę uzupełnić ostatnią stronę na rozdanych kartkach.

Klasa IIId
Zadanie 1 i 2, strona 25 "Ćwiczenia do podręcznika Nasza Szkoła" cz.2
Przeczytam lekturę pt. "Oto jest Kasia" do 28 stycznia.
Matematyka:
Proszę uzupełnić ostatnią stronę na rozdanych kartkach.
Klasa IVa
Dokończ poprawę testu z ortografii.
Zeszyt ćwiczeń str.31 ćw. 3, str. 32 ćw. 4, 5, str. 33 ćw. 6, 7a, 7b
WOP
Wczoraj i dziś 4, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5,6,7 na stronach 14 i 15.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 56.57. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.
Klasa IVb
Podręcznik, zadanie 1 a i b, str. 89 (wraz z rodzicami).
Zad. 6, str. 87.
Przyniosę swoją ulubioną książkę, bądź książkę, którą pamiętam z dzieciństwa, którą rodzice
mi czytali – W JĘZYKU POLSKIM, opowiem o niej parę słów na zajęciach.
Dokończyć tabelkę z zeszytu.
„Awantura o Basię” omawiamy 20.01.2018 – sprawdzian z lektury.
Chętni:
WOP
Wczoraj i dziś 4, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5,6,7 na stronach 14 i 15.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 56.57. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.
Klasa IVc
Dokończ poprawę testu ze znajomości problematyki lektury i redagowania przepisu lub
opisu przygód.
Zeszyt ćwiczeń str.31 ćw. 3, str. 32 ćw. 4, 5, str. 33 ćw. 6, 7a, 7b

WOP
str. 88 -89 w zeszycie ćwiczeń.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie 9 str. 75.

Klasa Va
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.
Recytacja wiersza „Dwa wiatry” z podręcznika – ostateczny termin 3.02.2017
Dla chętnych:
WOP
sporządź notatkę w zeszycie ucznia ze strony 88 w podręczniku
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 43,44. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.
Klasa Vb
1. Wklej karty pracy (mapkę, tabelę, krzyżówkę).
2. Zaznacz na mapie Afryki trasę wędrówki Stasia i Nel.
3. Znajdź w powieści ,,W pustyni i w puszczy'' przeczytaj i zaznacz fragment dotyczący:
roślin i zwierząt Afryki,
obrzędów, zwyczajów ( rozdział XXXVIII, XL, XLI), zjawisk atmosferycznych VIII,
XXVIII, chorób charakterystycznych dla tego kontynentu XXXII.
WOP
Wczoraj i dziś 5, zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,3,4,5,6 na stronach 38 i 39.
Matematyka:
Proszę przygotować się do sprawdzianu z ułamków dziesiętnych. Można poćwiczyć zadania
na stronie 85 ( stary podręcznik ) lub 87 ( nowy podręcznik).

Klasa VIa
Opisz jedną z przygód Adama Cisowskiego lub napisz nowe zakończenie powieści.
W sobotę klasa VIA (w ramach lekcji) wychodzi do kina na film pt. Wonder. Proszę o
przyniesienie 7Euro (koszt biletu) oraz zgody rodziców na wyjście.
W sobotę 20 stycznia o godz. 9:30 odbędzie się zebranie z rodzicami.
Dla chętnych:
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 36 i 37
Matematyka:

Klasa VIb
Obejrzę w internecie wywiad z prof. Janiem Miodkiem „O co kaman” i napiszę o czym on
był.
Obejrzę w internecie spot telewizyjny „Masakra”. Wyjaśnię: Co oznacza słowo „masakra”.?
W jakim znaczeniu jest ono często używane? Jaki cel miało wymienienie w filmie tak wielu
gatunków roślin?
Obejrzę w internecie kampanię „Język polski jest ą, ę” i odpowiem na pytania jakie mogą
być skutki nieużywania znaków diakrytycznych, tzw. „ogonków”.
„Ten obcy” – omawiamy 21.01.2018-sprawdzian z treści.
Recytacja wybranego wiersza z podręcznika (str. 198, 204-207) – ostateczny termin
4.02.2017
Dla chętnych
WOP
Wczoraj i dziś 6, podręcznik, zadania 1,2,3,4 na stronie 42
Klasa VIIa
Proszę przepisać tabelkę - str. 78 w podręczniku.
Zadania 6 i 7, str.78.
Przygotuj się do sprawdzianu z lektury "Klasa pani Czajki".

WOP
uzupełnij ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.54,55,56,57,58,59.
Matematyka:
Zad. 5 str. 38 oraz przykład ze strony 39 i zadanie 6.

Klasa VIIb
Omawiamy „Zemstę” – 14.01.2017
Zadanie 7, str. 71 podręcznik.
Chętni:
WOP
uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematu "Góry w Polsce i Europie"

Matematyka:
Zeszyt ćwiczeń str. 37 ( dla chętnych str. 38).

GIMNAZJUM
Klasa II
Podaj przykłady bohaterów literackich przypominających postać Skawińskiego. Uzasadnij
swoje wybory.
WOP
Uzupełnij ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.22,23,24,25,26.
Matematyka:
zadanie 6 strona 116 z podręcznika
Klasa III
WOP
Uzupełnij ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.22,23,24,25,26.
Matematyka
Brak zadania

I LO
1. Przygotuj się do sprawdzianu z frazeologizmów.
2. Porównaj etos rycerski Rolanda i Wojaka Szwejka odwołując się do fragmentów z
podręcznika.
WOP
Wyjaśnij znaczenie pojęć:
kolaboracja
nazizm
holokaust
Matematyka
Podręcznik str. 147 – zad. 7c),d) oraz zad. 10 rys. A dokończyć oraz rys. B.

