ZADANIA DOMOWE 05-06 MAJA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
ABC Smyka 3 str. 48 i 50. Proszę przynieść ABC Smyka 4
Klasa 0b
ABC Smyka 3 str. 48 i 50. Proszę przynieść ABC Smyka 4
Klasa Ia
NAUKA PISANIA LITER I CYFR CZ. 2- str. 61, 62
PODRĘCZNIK CZ. 3- ćwiczymy czytanie str. 80, 81
Czytamy lekturę pt. "Jak Wojtek został strażakiem" (uczniowie nieobecni otrzymają lekturę
na następnych zajęciach)
Zadania dla chętnych
NAUKA PISANIA LITER I CYFR CZ. 2- str. 60
Matematyka:
zadanie 1,2/12 z książki do języka polskiego
Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia do kaligrafii (małe) str. 60 i 63.
Nauczę się czytać czytankę z elementarza str. 80.
Matematyka:
zadanie 2,3/69
Klasa Ic
Nie ma zadań domowych
Matematyka:
Proszę uzupełnić stronę 74 i 75 w ćwiczeniach
Klasa Id

Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia do kaligrafii (małe) str. 60 i 63.
Nauczę się czytać czytankę z elementarza str. 80.
Matematyka
Proszę o uzupełnienie str. 36 w ćwiczeniach z języka polskiego.
Klasa IIa
Nie ma zadań domowych
Matematyka
zadanie 5/58
Klasa IIb
Nie ma zadań domowych
Matematyka
zadanie 3,4/67

Klasa IIc
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 1 str.14, zad. 1 str. 15,zad. 3 str. 16
Ćwiczymy czytanie- podręcznik cz. 4 str. 14, 15
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, rodzina
wyrazów, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, wyrazy przeciwstawne, np.
biały- czarny, długi- krótki, pisownia wyrazów z: ó, u, ż, rz (UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE
PISALI TESTU)
Przeczytam lekturę pt. "Kacperiada" G. Kasdepke- do 13 maja
Zadania dla chętnych
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 1 str.16
Matematyka

Klasa IId
Nie ma zadań domowych
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie zadań ze strony 62. Proszę o przyniesienie linijek

Klasa IIIa
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia str. 12 zad. 3.
Matematyka
zadanie 8,10/52
Klasa IIIb
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 1, 2, 4 str. 29
Nauczę się czytać- podręcznik cz. 4 str. 30, 31, 32
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii (UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE PISALI
TESTU)
rzeczownik (co oznacza, na jakie pytania odpowiada, liczby, rodzaje); czasownik (co
oznacza, na jakie pytania odpowiada, czasy, liczby, odmiana przez osoby); przymiotnik (co
oznacza, na jakie pytanie odpowiada, stopniowanie);przysłówek (co oznacza, na jakie
pytanie odpowiada); liczebnik (co oznacza, na jakie pytania odpowiada); kolejność
alfabetyczna; wyrazy przeciwstawne np. wysoki- niski; liczenie głosek, liter i sylab w
wyrazach, pisownia wyrazów z ó, u, rz,ż, h, ch, pisownia -nie z czasownikiem i
przymiotnikiem.

Matematyka:
Proszę o dokończenie zadań ze strony 52 w ćwiczeniach.
Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia str. 6 zad. 2, 3, str. 8 zad. 1.
Matematyka:
Proszę o dokończenie zadań ze strony 52 w ćwiczeniach.
Klasa IIId
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 1, 2, 4 str. 29
Nauczę się czytać- podręcznik cz. 4 str. 30, 31, 32
Przeczytam trzy baśnie do wyboru z lektury pt. "U złotego źródła" (do 20 maja)
Matematyka:
Proszę o dokończenie zadań ze strony 52 w ćwiczeniach.

Klasa IVa
Zeszyt ćwiczeń str. 71-72, zad. 1-3; str. 73 zad. 1-3 oraz str. 74 zad. 6
WOP
Dlaczego mieszkańcy Biskupina opuścili swoją osadę?
Matematyka
sprawdź sam się ze strony 165
Klasa IVb
Nauczę się na sprawdzian dotyczący czasownika i rzeczownika – osoby, które nie pisały.
Napiszę opis postaci pana Kleksa – według planu wykonanego na lekcji – nadal nie
otrzymałam wszystkich prac.
Dokończę przepis na wymyśloną potrawę, który zaczęliśmy pisać na lekcji (nazwa dania,
składniki, sposób przygotowania). Użyj wymyślonych składników, ale nie używaj ani
kolorowych szkiełek, ani farb – jak pan Kleks. Użyj swojej wyobraźni. NADAL NIE MAM
WSZYSTKICH PRAC
Chętni:
WOP
Dlaczego mieszkańcy Biskupina opuścili swoją osadę?
Matematyka
sprawdź sam się ze strony 165
Klasa IVc
Dokończ zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5/ str. 90-91

WOP
zeszyt ćwiczeń str. 59 i 60, ćw. 5, 5 i 7
Matematyka:
Proszę przygotować się na sprawdzian z ułamków zwykłych. Rozszerzanie i skracanie,
porównywanie, dodawanie i odejmowanie ułamków. Proszę przeanalizować zadania z
rozdanych kartek na powtórzenie.
Klasa Va

Sprawdzian ze środków stylistycznych – osoby nieobecne.
Nauczę się na sprawdzian: zaimki, przyimki, wyrażenia przyimkowe, zdanie i równoważnik
zdania, orzeczenie i podmiot, zdanie rozwinięte i nierozwinięte.
Dla chętnych:

WOP
zeszyt ćwiczeń str. 48 i 49

Matematyka
Brak zadania domowego
Klasa Vb
Zaczynamy czytać ,,Za niebieskimi drzwiami'' Marcina Szczygielskiego.
Powtórz wiadomości na temat słowników.
WOP
Naucz się słów wszystkich zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego"
Matematyka:
Proszę o zrobienie zdań 13 i 14 ze strony 129 w podręczniku.
Klasa VIa
W dowolnej formie przedstaw informacje o zbrodni katyńskiej.
WOP
przygotuj się do sprawdziany z działu o PRL
Klasa VIb
Zad. 5, str. 261 podręcznik.
Przeczytać ze zrozumieniem tekst z podręcznika, str. 264-268

Dla chętnych
WOP

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń do tematów: Komunizm w Polsce oraz Walka z komunizmem.
Klasa VIIa
W dowolnej formie przedstaw informacje o zbrodni katyńskiej.
WOP
Opisz wydarzenie historyczne(przyczyny,przebieg,skutki), które zostało przedstawione w
filmie "Katyń".
Matematyka:
Brak zadania domowego.
Klasa VIIb
Napiszę rozprawkę według planu umieszczonego w zeszycie – osoby, które nie napisały lub
które muszą poprawić.
Przypomnij sobie kim był Jan Kochanowski.
1. Karta pracy o felietonie – zad. 2
2. Podręcznik, zad. 4, str. 131 – minimum 5 pytań.
3. Wykonać zadania, które nie zostały wykonane na lekcji.
Chętni:

WOP
Uzupełnij zeszyt ćwiczeń do tematu: Rewolucje w Rosji

Matematyka:

GIMNAZJUM
Klasa II
W dowolnej formie przedstaw informacje o zbrodni katyńskiej.
WOP
Opisz wydarzenie historyczne(przyczyny, przebieg, skutki), które zostało przedstawione w
filmie "Katyń".
Matematyka:
zadanie 1,2,3/44 z ksero
Klasa III

W dowolnej formie przedstaw informacje o zbrodni katyńskiej.
WOP
Opisz wydarzenie historyczne(przyczyny, przebieg, skutki), które zostało przedstawione w
filmie "Katyń".

Matematyka
Brak zadania domowego.
I LO
Brak zadania domowego.
Wkarty pracy ćw. nr 55 i 56
OP

Matematyka
Zad. 11, 12, 13 (dla chętnych) i 14 z podręcznika strona 240.

