ZADANIA DOMOWE 03-04 LISTOPADA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0
PISZĘ I LICZĘ: cała strona 18
KARTY PRACY CZ. 2: karta pracy nr 6.1
Na następne zajęcia (10.11.2018r. ) proszę założyć dzieciom swobodny strój i wygodne buty
- odbędą się zajęcia z wychowania fizycznego.
17 listopada odbędzie się sesja fotograficzna do kalendarza szkolnego na rok 2019. Będą
wykonywane 2 zdjęcia: jedno w codziennym ubraniu, drugie w świątecznej
stylizacji. Proszę o przygotowanie dla dzieci strojów (świąteczny sweterek, świąteczne
opaski na głowę itp.), oraz dekoracji świątecznych (pudełka na prezenty, lampki,
bombki, wszelkie ozdoby choinkowe itp.), które wykorzystamy podczas sesji. Dzieci
przychodzą w ten dzień do szkoły w zwykłych ubraniach, świąteczne stroje zabierają jako
dodatkowe.
P. S. Dekoracje potrzebne do sesji będę zbierać już w najbliższy weekend - 10 listopada.
Klasa Ia
Zadania dla wszystkich:
Nauczę się czytać czytanki z elementarza (literki: d, r).
17 listopada przynosimy do szkoły przebranie: białe lub błękitne z płatkami śniegu oraz
dowolne rekwizyty zimowe. Mile widziane sanki, łyżwy, narty itp.
Matematyka:
zadanie 5/44 i 5/46
Klasa Ib
Ćwiczenia duże str. 64 zad.1.
17 listopada 2018r. w naszej szkole będą robione zdjęcia do kalendarza na rok 2019. Nasza
klasa będzie miała robione dwa zdjęcia: klasowe w normalnych ubraniach oraz tematyczne.
Zdjęcie drugie będzie o tematyce karnawałowej. Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły w ten
dzień na przebranie strój, nadmuchany balon, serpentyny, bibuły itp

Matematyka:
Proszę uzupełnićzadania ze strony 50-52, które nie zostały zrobione na lekcji. Proszę aby
uczniowie ćwiczyli dodawanie i odejmowanie w zakresie 8.
Klasa Ic

Zadania dla wszystkich:
Nauczę się czytać czytanki z elementarza (literki: d, r).
Ćwiczenia: Nauka pisania liter i cyfr str. 40.
18 listopada przynosimy do szkoły przebranie:postać z bajek i baśni oraz mile widziane będą
dodatkowe rekwizyty,
Matematyka:
Proszę uzupełnićzadania ze strony 50-52, które nie zostały zrobione na lekcji. Proszę aby
uczniowie ćwiczyli dodawanie i odejmowanie w zakresie 8.
Klasa Id
Ćwiczenia duże str.44.
11 listopada dzieci przychodzą do szkoły na godz.10:00 do godz.14:00. Od godz.10:00 do
12:00 odbędą się zajęcia polonistyczne, przynosimy ćwiczenia i podręczniki. O godz. 12:00
odbędzie się uroczysta akademia. Dzieci kończą szkołę o godz. 14:00. W ten dzień ubieramy
się na galowo (biało, granatowo, czarno).
17 listopada 2018r. w naszej szkole będą robione zdjęcia do kalendarza na rok 2019. Nasza
klasa będzie miała robione dwa zdjęcia: klasowe w normalnych ubraniach oraz tematyczne.
Zdjęcie drugie będzie o tematyce jesienno- halloweenowej. Bardzo proszę, aby dzieci
przyniosły w ten dzień na przebranie strój, dekoracje na halloween, liście, kasztany itp.

Matematyka
Str. 42 –zad.1,2.

Klasa IIa
Zad. 1 str. 45
Narysuję w zeszycie ulubioną postać z lektury pt. "Pan Kuleczka i napiszę o niej 5 zdań lub
więcej.
Przygotuję się do testu (alfabet i porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej).


porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej;

Matematyka
Str. 40 –zad.2,3,4.

Klasa IIb

Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 zad. 1, 2 str. 45.
Nauczę się czytać czytankę str. 88.
Nauczę się do testu (alfabet i układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej).
17 listopada przynosimy do szkoły przebranie: białe lub błękitne z płatkami śniegu oraz
dowolne rekwizyty zimowe. Mile widziane sanki, łyżwy, narty itp.
Matematyka
zadanie 3,4/39
Klasa IIc
Nauczę się pisowni wyrazów - podręcznik str. 62-63 - kto nie pisał dyktanda.
Przeczytam opowiadanie - podręcznik str. 76-77.
Ćwiczenia str. 54 zad.1 i 2.
Przeczytam lekturę "Zaczarowana zagroda" do 25 listopada.
11 listopada dzieci przychodzą do szkoły na godz.10:00 do godz.14:00. Od godz.10:00 do
12:00 odbędą się zajęcia polonistyczne, przynosimy ćwiczenia i podręczniki. O godz. 12:00
odbędzie się uroczysta akademia. Dzieci kończą szkołę o godz. 14:00. W ten dzień ubieramy
się na galowo (biało, granatowo, czarno).
18 listopada 2018r. w naszej szkole będą robione zdjęcia do kalendarza na rok 2019. Nasza
klasa będzie miała robione dwa zdjęcia: klasowe w normalnych ubraniach oraz tematyczne.
Zdjęcie drugie będzie o tematyce karnawałowej. Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły w ten
dzień na przebranie strój, nadmuchany balon, serpentyny, bibuły itp.

Matematyka
Proszę o uzupełnienie zaznaczonych zadań w ćwiczeniu.
Klasa IId
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 zad. 1, 2 str. 44 i zad. 1, 2 str. 45.
Nauczę się czytać czytankę str. 88.
Nauczę się do testu (alfabet i układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej).
18 listopada przynosimy do szkoły przebranie:postać z bajek i baśni oraz mile widziane będą
dodatkowe rekwizyty,
Matematyka:
Str. 41 – zad.3,4,5.

Klasa IIIa

Ćwiczenia str. 46 zad.1, str.47 zad.1.
Przeczytam lekturę "Karolcia" do 24 listopada.
18 listopada 2018r. w naszej szkole będą robione zdjęcia do kalendarza na rok 2019. Nasza
klasa będzie miała robione dwa zdjęcia: klasowe w normalnych ubraniach oraz tematyczne.
Zdjęcie drugie będzie o tematyce jesienno- halloweenowej. Bardzo proszę, aby dzieci
przyniosły w ten dzień na przebranie strój, dekoracje na halloween, liście, kasztany itp.

Matematyka
Str. 36 –zad.10,11. Proszę rozwiązać zadania w zeszycie.

Klasa IIIb
ĆWICZENIA: zad. 3, str. 45
zad. 3, str. 56
Poprawię test ( gramatyka i ortografia). Zwrócę szczególną uwagę na poprawny zapis
odpowiedzi. Odpowiedzi zapiszę w zeszycie.
Nauczę się na pamięć hymnu Polski.
17 listopada odbędzie się sesja fotograficzna do kalendarza szkolnego na rok 2019. Będą
wykonywane 2 zdjęcia: jedno w codziennym ubraniu, drugie w świątecznej
stylizacji. Proszę o przygotowanie dla dzieci strojów (świąteczny sweterek, świąteczne
opaski na głowę itp.), oraz dekoracji świątecznych (pudełka na prezenty, lampki,
bombki, wszelkie ozdoby choinkowe itp.), które wykorzystamy podczas sesji. Dzieci
przychodzą w ten dzień do szkoły w zwykłych ubraniach, świąteczne stroje zabierają jako
dodatkowe.
P. S. Dekoracje potrzebne do sesji będę zbierać już w najbliższy weekend - 10 listopada.

Matematyka:
Str. 40 –zad.3,4,5. Proszę przynieść zeszyt w kratkę do matematyki.

Klasa IIIc


1. Przygotuję się do testu (18 listopada)
o sylaba, głoska,litera,samogłoska, spółgłoska;
rzeczownik (liczba pojedyncza i mnoga, rodzaj męski, żeński i nijaki);



czasownik (czas przeszły, teraźniejszy i przyszły)

2. W zeszycie napiszę 10 zdań o bliskiej osobie, która zmarła.
3. Przeczytam lekturę pt."Oto jest Kasia"- do 18 listopada
Matematyka:
Str. 42 –zad.7,8,9. Proszę przynieść zeszyt w kratkę do matematyki.

Klasa IIId
ĆWICZENIA: zad. 3, str. 45
zad.2 i 3, str. 56
Poprawię test ( gramatyka i ortografia). Zwrócę szczególną uwagę na poprawny zapis
odpowiedzi. Odpowiedzi zapiszę w zeszycie.
Nauczę się na pamięć hymnu Polski.
18 listopada odbędzie się sesja fotograficzna do kalendarza szkolnego na rok 2019. Będą
wykonywane 2 zdjęcia: jedno w codziennym ubraniu, drugie w świątecznej
stylizacji. Proszę o przygotowanie dla dzieci strojów (świąteczny sweterek, świąteczne
opaski na głowę itp.), oraz dekoracji świątecznych (pudełka na prezenty, lampki,
bombki, wszelkie ozdoby choinkowe itp.), które wykorzystamy podczas sesji. Dzieci
przychodzą w ten dzień do szkoły w zwykłych ubraniach, świąteczne stroje zabierają jako
dodatkowe.
P. S. Dekoracje potrzebne do sesji będę zbierać już w najbliższy weekend - 11 listopada.

Matematyka:
Strona 44 zad. 5,6,7,8
Klasa IVa
1. Proszę napisać przepis na przyjaźń (składniki, czas przygotowania, sposób przyrządzenia).
2. Lektura ,,Spotkanie nad morzem" (na 24 listopada).
2. Zdjęcia do kalendarza będą robione 17 listopada. Proszę, aby dzieci miały ze sobą strój
galowy, elegancki oraz strój karnawałowy. Proszę przynieść również gadżety karnawałowe,
balowe (serpentyny, balony itp.)
WOP
Zeszyt ćwiczeń str. 16, 17 i 18
Matematyka
zadanie 3/44 z zeszytu ćwiczeń
Klasa IVb

Zeszyt ćwiczeń, str. 17, zad. 4a; str. 16, zad. 1
Podręcznik, zad. 2, str. 89 (zadanie z rodzicami)
Wypożyczamy i czytamy lekturę „Dynastia Miziołków” – 17.11.2018
17 listopada 2018r. w naszej szkole będą robione zdjęcia do kalendarza szkolnego na rok
2019. Nasza klasa będzie miała robione dwa zdjęcia: klasowe w normalnych ubraniach oraz
tematyczne. Temat drugiego zdjęcia to „Spacer w lesie”. Bardzo proszę, aby dzieci
przyniosły w ten dzień na przebranie strój, dekoracje, liście, pluszowe zwierzątka
(sarenki, jeże, wiewiórki, wilki, dziki itp.), szyszki, mech, gałązki świerkowe, sosnowe,
grzyby (mogą być pluszowe, np. z Lidla) itp.

Chętni:
Podręcznik, zad. 3, str. 89
WOP
Zeszyt ćwiczeń str. 16, 17 i 18

Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 43 – ćw.2 oraz str. 45 – ćw. 4. Dla chętnych str. 43 – ćw.1.

Klasa IVc
1.Proszę przepisać do zeszytu nazwy przypadków i ich pytania z książki ze str. 202. Nazwy
przypadków z pytaniami proszę nauczyć się na pamięć.
2 .Lektura ,,Awantura o Basię" (na 18 listopada).
3. Zdjęcia do kalendarza będą robione 18 listopada. Proszę, aby dzieci miały ze sobą strój
galowy, elegancki oraz strój karnawałowy. Proszę przynieść również gadżety karnawałowe,
balowe (serpentyny, balony itp.)
WOP
Zeszyt ćwiczeń str. 16, 17 i 18
Matematyka:
Zad. 6,7 str. 65
Klasa Va
Podręcznik, zad. 4, str. 77

Zeszyt ćwiczeń, zad. 1a,b str. 34 oraz zad. 6, str. 36
Czytamy lekturę „Za niebieskimi drzwiami” – omawiamy 17.11.2018
Recytacja wiersza na 10.11.2018 – wybór z podręcznika, str. 27 lub str. 72.
17 listopada 2018r. w naszej szkole będą robione zdjęcia do kalendarza szkolnego na rok
2019. Nasza klasa będzie miała robione dwa zdjęcia: klasowe w normalnych ubraniach oraz
tematyczne. Temat drugiego zdjęcia to „Biało-Czerwoni”. Bardzo proszę, aby dzieci
przyniosły w ten dzień na przebranie strój, dekoracje, flagi polskie, biało-czerwone szaliki
itp.
Dla chętnych:
Zeszyt ćwiczeń, zad. 8, str. 37.
Poszukam trzy tytuły wiersza Juliana Tuwima dla dzieci.
WOP
Brak zadania. Uczniowie pisali test.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń dokończyć zadania ze str. 42. Przygotować się do sprawdzianu z działań
pisemnych.

Klasa Vb
Podręcznik, zad. 4, str. 77
Nauczę się recytować wiersz z podręcznika str. 27 lub 72 (jeden do wyboru) na 18.11.2018.
Czytamy lekturę „Przygody Odyseusza” – 18.11.2018
Dla chętnych:
Poszukam trzy tytuły wierszy dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima.
WOP
Wczoraj i dziś 5, Zeszyt ćwiczeń, zadanie 1-7 na stronach 4 – 6.
Matematyka:
Zad. 11,12 i "Co było na lekcji" w ćwiczeniu str. 40
Klasa VIa
Zeszyt ćwiczeń, str.22, zad.6.
WOP

Matematyka
Zad. 8,9,10,11,12 str. 14
Przygotuj prezentację pod tytułem: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Prezentację można
wykonać komputerowo lub na arkuszu papieru i powinna ona zawierać informacje, które
według Ciebie obrazują odbudowę państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
(zadanie na dzień 17.11.2018).
Klasa VIb
1. Obejrzyj film będący ekranizacją powieści Kornela Makuszyńskiego np. ,,Przyjaciel
wesołego diabła, Panna z mokrą głową, Awantura o Basię, O dwóch takich, co ukradli
księżyc, itp.
2. Wypisz w punktach najważniejsze wydarzenia z lektury Szatan z 7 klasy.
WOP
Wymień gatunki roślin i zwierząt występujących w Morzu Bałtyckim.
Matematyka
Zad. 6, 7 i 9 str. 28-29 w ćwiczeniach
Klasa VII
Napisz opis ( iinerpretację) obrazu PieteraBruegela "Wieża Babel".
WOP
przygotuję się do testu dział ziemie polskie po kongresie wiedeńskim str.42-76.
Uzupełnię zadania z zeszytu ćw. Str.48-49.
Matematyka:
Klasa VIII
Czytamy lekturę – „Siłaczka” – do 18.11.2018
Sprawdzian z filozofii (epikurejczycy, sofiści, stoicy, cynicy, przykłady utworów)18.11.2018
17 listopada 2018r. w naszej szkole będą robione zdjęcia do kalendarza szkolnego na rok
2019. Nasza klasa będzie miała robione dwa zdjęcia: klasowe w normalnych ubraniach oraz
tematyczne. Temat drugiego zdjęcia to „Wielkanoc”. Bardzo proszę, aby uczniowie
przynieśli w ten dzień na przebranie strój, dekoracje wielkanocne, wiosenne kwiaty np.
tulipany, itp.
Chętni:

WOP
brak zadania.
Matematyka:
Podręcznik str.37– zad. 18. Dla chętnych zad. 28.

GIMNAZJUM
Klasa III
Proszę wypisać akcje dywersyjne z ,,Kamieni na szaniec" i krótko je opisać (jest ich 6).
WOP
Proszę przygotować się do Akademii.
Matematyka
zadanie 6/35 i 7,8/36 z zeszytu ćwiczeń
II LO
Wypełnij kartę pracy dotyczącą jednego z przydzielonych Ci rodów szlacheckich na podst.
tekstu ,,Pana Tadeusza'.
WOP
uzupełnij notatki z lekcji
Matematyka
Zadania zaznaczone na kartach ksero.

