przedmiot
Język polski

Zadania, lekcja on-line

matematyka
Język angielski
Gr. K Hołownia

Lekcja on-line poniedziałek 12:30 i środa 10:00
• poniedziałek 13.15-13.45
• Podsumowanie pracy

Gr. A.Sadaj

Feedback on English lessons
Speaking session: Plans for holidays, vocabulary essential for going on a trip
Lesson online 22/06 13:00
Dla chętnych: Arkusz maturalny PR
24.06 - nauczyciel powołany na egzamin maturalny
Piosenka na pożegnanie z życzeniami udanych wakacji:
https://www.youtube.com/watch?v=2hyibXdOp5w
Słowa:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03kBuABCGrzvZQ462B0BVrKfqM0fw%3A1592767174482
&ei=xrLvXtH2HOWXmwWnz5eYDQ&q=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas%29+%22Schau+nic
ht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&oq=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas%29+%22
Schau+nicht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDKvRFYyr0RYIrREWgAc
AB4AIABeIgBeJIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psyab&ved=0ahUKEwjR8ZON0JPqAhXly6YKHafnBdMQ4dUDCAw
26.06 - zakończenie roku szkolnego
23.06.2020 r. Décrire sa journée-les activités.
23.06.2020 Indiquer l'ordre -les activités.
Spotkanie online 8:50

Język niemiecki
Marzena Cichosz

Język francuski

Język francuski kontynuacja

Środki artystycznego wyrazu i ich funkcje s. Ponad słowami, dział „Barok”,
s. 118−120
Podsumowanie wiadomości na temat baroku Ponad słowami, dział „Barok”,
s. 121
Barokowe inspiracje podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Barok”,
s. 126

25.06.2020 r. Les verbes: "boire", "vendre" et "prendre" - powtórzenie wiadomości.

historia
wos
Wychowanie fizyczne

Spotkanie on-line, poniedziałek 1330
Środa godz. 9.00- spotkanie on line
1. “Bezpieczne wakacje”. Zanim wyjedziesz na wakacje rozwiąż ten quiz
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/13,101719,9360,zanim-wyjedziesz-na-wakacje-rozwiaz-tenquiz-i-sprawdz-czy.html
2. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy ćwiczenia własne, jazdę na rowerze,
rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”, “Pokemon
Go” itp.

EdB

Quiz – "Bezpieczne wakacje"
Temat: Oddziaływanie człowieka na środowisko
Proszę zapoznać się z tematem oddziaływanie człowieka na środowisko z podręcznika, obejrzeć
prezentacje oraz filmik udostępnione na Teams przed konsultacjami.
Jeżeli macie jakieś pytania to odpowiem wam na nie na konsultacjach online.

Geografia

Filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=YHk4CGott2A
Prezentacja:
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_podst/370_5_relacje_czlowiek_srodowisko/401a.pdf
Proszę również obejrzeć film „Można panikować”
https://www.youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4
Zapraszam na konsultacje online wtorek 10.00-10:30

Chemia
Fizyka

Środa - Lekcja 7 MS Teams 14:15
Rodzaje opakowań. Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne. Informacje dotyczące lekcji w
ogłoszeniach.

Powtórzenie wiadomości. Teams. 24.06

Język niemiecki
Justyna Gudel
Informatyka

Środa 12.30 wyjątkowo - ostatnie :/ spotkanie online
23.06 14.00 Podsumowanie wiadomości

