ZADANIA DOMOWE 10-11 LUTEGO
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
ABC Smyka 2 str. 31, 41
Klasa 0b
ABC Smyka 2 str. 31, 41
Klasa Ia
Nauka pisania liter i cyfr cz. 2- str. 13, 14
Ćwiczymy czytanie- podręcznik cz.2 - str. 16, 17
Chętni
Nauka pisania liter i cyfr cz. 2- str. 15
Ćwiczymy czytanie- podręcznik cz.2 - str. 21
Matematyka:
Str.20– zad.1, str.21 – zad.3.

Klasa Ib
Brak zadania domowego
Matematyka:
zadanie 2/12 oraz 2/18
Klasa Ic
Ćwiczymy czytanie strona 16 i 17 w elementarzu
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 19 i 20.
Klasa Id
Dokończę stronę 11 i 14 "Nauka pisania liter i cyfr" część 2
Matematyka
Str. 20 – zad.1,2,3.

Klasa IIa
Dokończę ksero (metryczka lektury)
Matematyka
zadanie 3,4/24
Klasa IIb
Brak zadania domowego
Matematyka
Str. 32 – zad. 4,5.
Klasa IIc
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 3 str. 61, zad. 1 str. 62, zad.2 str. 64 ;
PODRĘCZNIK CZ. 2- nauczę się czytać str. 76 i 77
Przeczytam lekturę pt. "Pan Kuleczka" do 25 lutego
Chętni:
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 3 str. 64, zad. 2 str. 66
Matematyka
Str. 33 -zad. 1,3.

Klasa IId
Brak zadania domowego
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 37 w ćwiczeniach.

Klasa IIIa
Brak zadania domowego.
Matematyka
zadanie 10,11/15

Klasa IIIb
Napiszę plan opisu psa Lampo (załącznik nr 6). Uczniowie nieobecni otrzymają załącznik na
następnych zajęciach.
Nauczę się opowiadać jeden wybrany rozdział lektury.
Dowiem się z jakiego regionu w Polsce pochodzi moja rodzina.
Przeczytam wybrane 3 baśnie z lektury pt. "U złotego źródła" Stefanii Wortman- do 3 marca.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 22 i 23 w ćwiczeniach.
Klasa IIIc
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 22 i 23 w ćwiczeniach.

Klasa IIId
Napiszę list do Kasi bohaterki lektury pt. "Oto jest Kasia" i udzielę jej dobrych rad na temat
jej zachowania.
Nauczę się opowiadać jeden rozdział lektury.
Dowiem się z jakiego regionu w Polsce pochodzi moja rodzina.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 22 i 23 w ćwiczeniach.
Klasa IVa
Uzupełnij kartę pracy dotyczącą pisowni partykuły ,,nie''. Zapisz w zeszycie zasady pisowni
cząstki ,,nie'' z różnymi częściami mowy (na przykładach z karty pracy).
WOP
Wymień siedem cudów starożytnego świata.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 65. Kartkówka z linii równoległych, prostopadłych i obwodu prostokąta.

Klasa IVb
1. Zad. 6, str. 144 oraz Objaśnij w zeszycie znaczenie wszystkich przysłów.
2. Zad. 3, str. 191 podręcznik
3. Zeszyt ćwiczeń, zad. 2, str. 41 oraz zad. 4-5, str. 42
Lektura „Janko Muzykant” na 17.02.2018
Chętni:
zad. 4, str. 191
Napisz dwa inne tytuły baśni, jaki mają morał.
WOP
Wymień siedem cudów starożytnego świata.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 65. Kartkówka z linii równoległych, prostopadłych i obwodu prostokąta.

Klasa IVc
Podręcznik str. 178 zadania 1b i 5 (zadanie 5 na osobnej kartce dowolnego formatu)
Zeszyt ćwiczeń str. 40 ćw. 1, 2, 3, 4.

WOP
zeszyt ćwiczeń str. 32, zad. 4
Matematyka:
Brak zadania domowego.

Klasa Va
Podręcznik, str. 184, zad. 2, str.185 zad. 3. Przepisz definicje fabuły str. 184 oraz akcji i
wątku - str.147.
Dokończ zadania wykonywane na lekcji.
Recytacja wiersza „Dwa wiatry” z podręcznika, str. 72 – osoby nieobecne-recytacja
17.02.2018
Dokończ charakterystykę Tomka Wilmowskiego – osoby nieobecne.
Lektura „W pustyni i w puszczy” do dnia 07.04.2018 – sprawdzian z treści.

Dla chętnych:
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 74, ćw. 3
oraz str. 76, ćw. 1 i 3
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 85 – ćw.2, str. 86 – ćw. 3,4.

Klasa Vb
1. Ćw.5/str. 38 - zeszyt ćwiczeń
2. Zad. 4/ str. 124 - 3 kartki z dziennika prawdziwej lub wymyślonej wyprawy
WOP
Wczoraj i dziś 5, zeszyt ćwiczeń, zadania 1-6 na stronie 48 – 49. Przygotuj się do
sprawdzianu z rozdziału: Polska i Krzyżacy.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie strony 85 w ćwiczeniach.
Klasa VIa
Wykonaj plakat zatytułowany "Legenda - skarbnica pamiątek przeszłości".
WOP
przygotuj się do poprawy sprawdzianu "Odrodzenie Państwa Polskiego"
podr. str. 120 - w zeszycie uczniowskim opisz wojnę na Dalekim Wschodzie
dla chętnych: zeszyt ćwiczeń str. 67. ćw. 6
Klasa VIb
Dokończyć zadania niewykonane na zajęciach oraz zad. 6-8, str. 56 zeszyt ćwiczeń.
Dyktando ortograficzne – 17.02.2018
Recytacja wiersza na ocenę – osoby nieobecne.
Dla chętnych

WOP
Wczoraj i dziś 6, zeszyt ćwiczeń, zadania 1-3 na stronie 39 – 40.
Klasa VIIa
Przygotuj krótkie wystąpienie na jeden z tematów:
Co zapewnia domownikom prywatność w ich własnym domu?
Jak dbać o prywatność w sieci?
Czy osoby publiczne mają prawo do prywatności?
Czy nastolatek ma prawo do prywatności?

WOP
Przygotuj się do testu -Ziemie polskie po wiośnie ludów -Dział IV str. 111-152.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zadań 3 i 4 str. 27 w ćwiczeniach oraz 5 str. 27.

Klasa VIIb
Dyktando ortograficzne – 17.02.2018
Zeszyt ćwiczeń, str. 86-87, zad. 1-2, 4-5.
Przyniosę charakterystykę porównawczą Cześnika i Rejenta – na ocenę.
Przeczytam ze zrozumieniem „Dziady” – str. 265 (wraz ze wstępem), Ballady:
„Świtezianka” i „Lilije”- str. 253-261 – termin 17.02.2018
Chętni:

WOP
Wyjaśnij zjawisko: bryzy (dziewczyny) halnego (chłopcy)
przygotuj się do kartkówki z róży wiatrów (kierunków geograficznych).
Matematyka:
Podręcznik str. 89 – zad. 7,9..

GIMNAZJUM
Klasa II
Recytacja ,,Inwokacji''.
WOP
Wypisz przyczyny wojny polsko-szwedzkiej z 1655 roku-tzw. "Potopu szwedzkiego".
Matematyka:
zadanie 1,2/103 z ćwiczeń

Klasa III
Recytacja ,,Reduty Ordona''.
WOP
Opisz życie codzienne Polaków po powstaniu styczniowym w zaborze pruskim.
Matematyka
Brak zadania domowego.

I LO
Przynieś dwie prace - opis obrazu i rozprawkę.
WOP
dokończ zadania na kartach pracy - Mapa poziomicowa
Matematyka
Zadanie 5 z testu / zadania konkursowe.

