ZADANIA DOMOWE 08-09 WRZEŚNIA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0
Zadanie dla Rodziców: bawimy się z Dziećmi w dzielenie wyrazów na sylaby. Np. widzę
samochód i mówię do Dziecka: sa-mo-chód. Następnie liczymy ilość sylab w wyrazie (w
podanym przykładzie- 3). Pamiętamy o wyklaskiwaniu sylab. Podpowiedź: możemy mówić
głośno, cicho, szybko, powoli itp. itd.
Powodzenia!
Klasa Ia
Brak zadania domowego.
Matematyka:
brak zadania domowego

Klasa Ib
Karta pracy - ksero str. 4.
17 i 18 listopada odwiedź nas teatrzyk Pompon. Koszt €4 płatne do 21 października.
Matematyka:
Proszę uzupełnić rozdane ksera do końca liczby 2. Proszę o przyniesienie kartek na lekcję.
Klasa Ic
Zadania obowiązkowe:
Uczniowie otrzymali jedną stronę ksero do wypełnienie.
Przyniosę dwa przedmioty do szkoły, których nazwa jednego zaczyna się głoską o a drugi
głoską m.
Matematyka:
Proszę uzupełnić rozdane ksera do końca liczby 2. Proszę o przyniesienie kartek na lekcję.
Klasa Id
Karta pracy - ksero str. 4.
17 i 18 listopada odwiedź nas teatrzyk Pompon. Koszt €4 płatne do 21 października.

Matematyka
Karta pracy
Klasa IIa
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 1- zad.3 str.7, zad. 2 str. 9 (kserokopie)
Przeczytam lekturę pt. "Szewczyk Dratewka"- do 29 września
Matematyka
Karta pracy str. 13.
Klasa IIb
Zadania obowiązkowe:
Uczniowie otrzymali ksero str. 9 zad. 1,2.
Matematyka
zadanie 4,5/13
Klasa IIc
Karta pracy - ksero str. 9 - cała.
Przeczytam lekturę „Kacperiada” do 7 października.
17 i 18 listopada odwiedź nas teatrzyk Pompon. Koszt €4 płatne do 21 października.
Matematyka
Proszę o uzupełnienie zaznaczonych zadań na rozdanych kartkach
Klasa IId
Zadania obowiązkowe:
Uczniowie otrzymali ksero str. 9 zad. 1,2.
Matematyka:
Karta pracy
Klasa IIIa
Karta pracy - ksero str. 9 zad. 2.
Przeczytam opowiadanie - podręcznik str. 12-13.
17 i 18 listopada odwiedź nas teatrzyk Pompon. Koszt €4 płatne do 21 października.
Matematyka
Karta pracy str. 14

Klasa IIIb
Dokończę zadanie 1, str. 9. (ksero)
Dla chętnych: zadanie 2, str. 9. (ksero)
Nauczę się płynnie czytać tekst pt. "To jest moja szkoła.", PODRĘCZNIK, str. 12-13.
Przeczytam lekturę pt. "Oto jest Kasia" do 6 października.
Matematyka:
Zadania obowiązkowe:
Uczniowie otrzymali ksero str. 9 zad. 1,2.
Klasa IIIc
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 1- zad.1 i 2 str.17 (kserokopia)
Napiszę w zeszycie co chciałbym lub chciałabym zmienić w naszej szkole (5 zdań lub
więcej)
Przeczytam lekturę pt. "O psie, który jeździł koleją" R. Pisarskiego- do 7 października
Matematyka:
Karta pracy str 15.
Klasa IIId
Dokończę zadanie 1, str. 9. (ksero)
Dla chętnych: zadanie 2, str. 9. (ksero)
Przeczytam lekturę pt. "Karolcia" do 7 października.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie kartki z zadaniem domowym.
Klasa IVa
Sprawdzian z języka polskiego na rozpoczęcie nauki w klasie 4 – 15.09.2018
WOP
Brak zadania domowego.
Matematyka
zadanie 4/12 I 6/13 z ćwiczeń

Klasa IVb
Przypomnę sobie polski alfabet oraz ułożę wyrazy w kolejności alfabetycznej: mama, szkoła,
piórnik, dziewczyna, dziadek, alfabet.
Test kompetencyjny z języka polskiego po klasie III
Chętni:
Zad. 5, str. 6 zeszyt ćwiczeń.
WOP
Opisz czym jest tolerancja
Matematyka
zadanie 4/12 I 6/13 z ćwicze
Klasa IVc
Sprawdzian z języka polskiego na rozpoczęcie nauki w klasie 4 – 15.09.2018
WOP
Opisz czym jest tolerancja
Matematyka:
Zad. 1,2,5,6 str. 12-13 w ćwiczeniach (ksero). Proszę o nauczenie się 7 podstawowych liczb
rzymskich
Klasa Va
Przypomnę sobie zasady pisowni wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennym.
Podręcznik, str. 17, zad. 4
Test kompetencyjny z języka polskiego po klasie IV
Dla chętnych:
Przygotuję ciekawe informacje o Czesławie Miłoszu-15.09.2018
Przedstawię w dowolnej technice (format pracy A4) jeden z obrazów poetyckich z wiersza
„Przypowieść o maku” – 22.09.2018
WOP
Oceń, jakie znaczenie dla Polski miały chrzest Polski oraz zjazd gnieźnieński.

Matematyka
Karta ćwiczeń.

Klasa Vb
Przypomnę sobie zasady pisowni wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennymi.
Podręcznik, str. 17, zad. 4
Test kompetencyjny z języka polskiego po klasie IV
Dla chętnych:
Przygotuję ciekawe informacje o Czesławie Miłoszu-15.09.2018
Przedstawię w dowolnej technice (format pracy A4) jeden z obrazów poetyckich z wiersza
„Przypowieść o maku” – 22.09.2018
WOP
Czy wszystkie rzeki w Polsce należą do zlewiska Morza Bałtyckiego?
Matematyka:
Zad. 1 a i b oraz zad 4 str. 14-15 w ćwiczeniach (ksero)
Klasa VIa
Napisz, dlaczego - wegług ciebie - ludzie chcą być modni. Użyj co najmniej trzech zdań
złożonych oznajmujących. Podkreśl orzeczenia w zdaniach.
Napisz wiersz o miłości.
WOP
Wymień istniejące w Polsce górskie parki narodowe.
Matematyka
Zad.11a,b,c,d; 13b,d 14 c,b,d
Klasa VIb
1. Recytacja wiersza ,,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte'' - 23 września
2. Podaj po jednym przykładzie równoważnika zdania, zdania pojedynczego, zdania
złożonego.

WOP
Oceń decyzję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o przystąpieniu do konfederacji
targowickiej.
Matematyka
Zad. 1,2 str.10
3 c,d; 4 c,d; 5 c,d.
Klasa VII
Podręcznik, str.19, zad. 1a i b, str.20, zad. 4.

WOP
Wypisz postanowienia kongresu wiedeńskiego dotyczące ziem polskich w 1815 roku.
Matematyka:
Klasa VIII
Test kompetencyjny z języka polskiego po klasie VIII
Zad. 5 z karty pracy.
Dokonaj interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”. Osoby nieobecne na
zajęciach – proszę poszukać wiersza w internecie.
Chętni:

WOP
Matematyka:
Podręcznik str. 16 – zad.26 oraz zeszyt ćwiczeń str. 7.
GIMNAZJUM
Klasa III
Podręcznik, str. 10, zad. 4
WOP
Wypisz reformy uchwalone podczas obrad Sejmu Wielkiego 1788-1792.

Matematyka
zadanie 15,16/28 z podręcznika
II LO
Dokończ kartę pracy o synonimach, antonimach, frazeologizmach.
WOP
dokończ ćw. z karty pracy .
Matematyka
Podręcznik str. 128 – zad. 1, karty ćwiczeń – zad 16, 23.

