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GEOGRAFIA 
 
Temat : Turystyka w Europie Południowej 
Po obejrzeniu prezentacji zapisz w zeszycie : 

 
1. Europa Południowa obejmuje swoim zasięgiem 3 półwyspy : Apeniński, Iberyjski i Bałkański 
oraz wyspy na morzu Śródziemnym. 
2.Kraje Europy Południowej;(STOLICE) 
-Francja (Paryż) 
-Portugalia(Lizbona) 
-Hiszpania(Madryt) 
-Włochy(Rzym) 
-Czarnogóra 
-Słowenia(Lublana) 
-Chorwacja(Zagrzeb) 
-Grecja(Ateny) 
-Albania(Tirana) 
Kraje te leżą nad morzem Śródziemnym (oprócz Portugalii) dlatego często zwiemy je krajami 
śródziemnomorskimi. 
3.Duża atrakcyjność turystyczna 
a) walory przyrodnicze 
-góry 
-urozmaicone wybrzeża- urwiste brzegi, zatoki, piaszczyste plaże 
– Włochy – Wybrzeża lagunowe 
– Chorwacja i Grecja wybrzeża dalmatyńskie, formy rzeźby krasowej, jaskinie, wąwozy, jeziora ( 
zwłaszcza Słowenia i Chorwacja) 
-klimat-podzwrotnikowy, śródziemnomorski 
słoneczne, gorące lata ; łagodne zimy ; średnie temp. w lecie powyżej 25 stopni ; małe opady 



(szczególnie latem); bezchmurne niebo 
 
b) walory poza przyrodnicze 
-kolebka starożytnych cywilizacji (greków i rzymian) 
-zabytki architektury 
-obiekty sakralne i muzea 
-światowe perły architektury i kultury ( włoskie miasta: Rzym, Wenecja, Florencja, Piza) 
-bogaty folklor 
-dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna 
baza noclegowa i gastronomiczna, urządzenia transportowe, szlaki turystyczne, punkty usługowe 
-pyszna kuchnia śródziemnomorska 
 
4. Turystyka 
ZALETY 
-wiele miejsc pracy 
-istotny udział w tworzeniu dochodu narodowego 
WADY 
-zaśmiecanie 
-niekorzystny wpływ na środowisko 
-wzrost przestępczości 
-zatłoczone ulice 
-wzrost cen 
-hałas 
 
 
https://view.genial.ly/5e86f768260c290e399816af/horizontal-infographic-timeline-turystyka-
w-europie-
poludniowej?fbclid=IwAR09w4R0VVyPb10t7jDSNvqJQ14SPY97Otjpo8r9fuALbqYov9f9oga
WvoA 
 
Zadanie Uzupełnij kartę pracy (do pobrania) odeślij najpóźniej do 30.04.2020 na 
adres grazia1961@interia.pl lub grazia522@gmail.com 
 

Zadanie– karta pracy Pobierz 
 
JĘZYK ANGIELSKI 
 
Hello.  
How are you today? 
Dziś powtórki ciąg dalszy.  
Otwórzcie podręcznik na str. 87.  
W zeszycie proszę zrobić zadania 1, 3, 4 (zamień przymiotnik na przysłówek: good- 
well), 6 (połącz zdania 1-6 z reakcjami a-f, do reakcji trzeba dopisać jeszce WILL lub 
WON`T), 8 (uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie) i 9. 
 
Fotki prześlijcie proszę:) 
 
Good luck! #neverstopdreaming 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Dzień dobry! 
Dzisiaj przeprowadzicie pierwszą część testu sprawności fizycznej. W Indeksie Krzysztofa 
Zuchory możemy sprawdzić aż 7 prób waszej sprawności, ale w warunkach domowych możecie 
przeprowadzić tylko trzy z nich. Dzisiaj próba szybkości. W kolejnych tygodniach będzie próba 
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gibkości i siły mięśni brzucha. Do testów się specjalnie nie przygotowujemy, tylko wykonujemy je 
„z marszu”. W przeciwnym razie nie będą miały sensu. 
Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną. Mogą go stosować 
dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina 
i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna. Za wyborem tego testu przemawia 
wiele pozytywnych cech. Ćwiczenia nie są skomplikowane, lecz przygotowanie kondycyjne, jest 
wymagane, choć w znikomym stopniu. 
W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to: 
1. Próba szybkości 
2. Próba skoczności 
3. Próba siły ramion 
4. Próba gibkości 
5. Próba wytrzymałości 
6. Próba siły mięśni brzucha 
TEST SZYBKOŚCI-na czym polega? 
Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą. Policz 
liczbę klaśnięć. 
 
Czyli w miejscu wysoko unosimy kolana( wykonujemy skip A) i liczymy liczbę klaśnięć pod 
kolanem w dłonie w ciągu 10s. Musicie zaangażować kogoś do mierzenia czasu lub ustawić 10s 
na komórce lub zegarku. 
 
Wynik zapisz na kartce i prześlij do 27.04 2020(poniedziałek) na adres w.widawski@sp18-
pszczyna.pl ( temat: klasa, imię i nazwisko) 
 
Przeprowadź wcześniej rozgrzewkę we własnym zakresie. Możesz wykorzystać już te poznane 
wcześniej. 
 Możesz zrobić jedną próbę na rozgrzewkę, a następnie tylko JEDNĄ PRÓBĘ właściwą. 
 
Powodzenia! 
 
TECHNIKA 
 
1.Piszemy temat: Jak zbudować  barometr? 
Barometr jest ciekawym przyrządem służącym do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.  
Gdy ciśnienie spada pogoda często zmienia się na deszczową gdy ciśnienie rośnie pogoda 
poprawia się. Po wykonaniu barometru można go skalibrować sprawdzając jakie jest ciśnienie na 
stronach o pogodzie lub smartfonie np. pogodapszczyna.pl. Słomka będzie wskazywać stan 
ciśnienia. Gdy miałem 12 lat sam zbudowałem podobny barometr i działał. Na stronie 
internetowej, którą otworzycie jest film instruktażowy jak wykonać barometr. Życzę miłej pracy. 
Pozdrawiam Adam Mrozek. 
 
2. Do wykonania barometru potrzebne są: 
-szklanka lub kubek czy słoik albo puszka, 
-balon lub rękawiczka gumowa (najlepiej cienka „medyczna”),) gumka „do włosów” lub dwie, 
-słomka do picia, 
-karton do narysowania skali, 
-nożyczki, pisak, linijka, klej 
 
3.Otwieramy stronę:  https://www.youtube.com/watch?v=AKqaRg6TlLc 

 
4. Zdjęcie barometru wysyłamy na maila: kl6@pracazdalna.j.pl, zadanie jest na ocenę! 
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BIOLOGIA 
Dzień dobry, 
na ostatniej lekcji otrzymaliście zadanie domowe, które mieliście do mnie odesłać. Niektórzy 
przesłali cała notatkę, a tego nie mieliście przesyłać!!! 
Dla tych, którzy jeszcze nie wykonali zadania lub zrobili coś źle (mają wtedy w dzienniku minus”-„), 
przypominam, że należało: 
1. wykonać dwa zadania zawarte w prezentacji „Płazy – lekcja” – pierwszy dokument w kolumnie 
PŁAZY na padlecie: www.padlet.com/betik/biologia6 
2. wypisać przedstawicieli płazów żyjących w Polsce – tu możesz skorzystać z materiału w 
podręczniku (str. 97 – 100) lub z drugiej prezentacji o płazach na padlecie pt. „Przegląd i 
znaczenie płazów” – pkt. 03. 
3. następnie zrobić zdjęcie swojej pracy (tylko zadania domowego!) i wysłać mi na 
adres: b.kieruzel@sp18-pszczyna.pl 
W dzienniku wpisałam plusy lub minusy (w sumie trzy) wg kolejności: Hasło – Rozwój – 
Przedstawiciele płazów. Trzy plusy to ocena bdb (5). 
 
Dzisiaj poznamy ostatnią grupę kręgowców – gady. 
1. Zapisz temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd. 
Dzisiaj nauczysz się: 

 jakie jest środowisko życia gadów, 
 wskazywać i opisywać przystosowania gada do życia na lądzie; 
 jak gady oddychają, 
 jak przebiega rozmnażanie i rozwój u gadów. 

2. Aby się tego dowiedzieć: 
– włącz przeglądarkę w komputerze lub smartfonie i wklej 
link: https://view.genial.ly/5e9ca61f3b26f10da5d4943f/presentation-gady-kregowce-ktore-
opanowaly-lad. 
Dokładnie obejrzyj i przeczytaj wszystkie informacje w prezentacji. 
lub: 
– otwórz podręcznik na stronie 103 – 106 i dokładnie przeczytaj tekst, przeanalizuj wszystkie 
rysunki i opisy. 
3. Sporządzenie notatki w zeszycie 
W zeszycie przepisz notatkę (możesz też ja wykonać samodzielnie): 
 1. Środowisko życia gadów. 

 żyją w środowisku lądowym (w miejscach ciepłych i słonecznych)  lub wodno-lądowym, 
 w niskiej temperaturze zapadają w stan odrętwienia (hibernują), 
 są zmiennocieplne. 

 2. Przystosowania gadów do życia na lądzie. 
 skóra sucha, zwykle pozbawiona gruczołów, nie przepuszcza wody i gazów. 
 naskórek wytwarza łuski (u jaszczurek i węży) lub tarczki (u żółwi) 
 gąbczaste płuca – narząd wymiany gazowej. 
 powieki chroniące przed uszkodzeniami i zapewniają odpowiednie nawilżenie, posiadają 
 dobrze rozwinięte zmysły smaku, węchu i czucia. 
 dobrze umięśnione kończyny (oprócz węży). 
 ostre pazury, które służą do kopania nor w ziemi, rozszarpywania ofiary 

3. Oddychanie gadów – oddychają tlenem atmosferycznym za pomocą płuc. 
Płuca gadów mają gąbczastą budowę. Ich wnętrze jest podzielone na komory, co zwiększa 
powierzchnię wymiany gazowej. Skóra gadów nie uczestniczy w wymianie gazowej. 
 4. Rozmnażanie i rozwój gadów. 

 są rozdzielnopłciowe, 
 rozmnażanie odbywa się na lądzie, 
 zapłodnienie wewnętrzne, 
 większość jest jajorodna, 
 jajo osłonięte wapienną osłonką i zaopatrzone w materiał zapasowy, 
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 wewnątrz jaja rozwija się zarodek otoczony trzema błonami płodowymi – gady to 
owodniowce, 

 rozwój prosty – brak larwy, młode podobne do rodziców. 
Notatki nie wysyłaj – jest dla Ciebie! 
 
Zadanie domowe – dla chętnych: 
1. Wykonaj zadania znajdujące się na końcu prezentacji (ostatni slajd). 
2. W zeszycie zapisz: 
     – hasło – pierwsze zadanie (na plusa) 
     – jak długo jeszcze żył odnaleziony żółw na Mauritiusie (na plusa) 
     – tabelkę, w której porównasz płazy i gady. (na ocenę) 
Następnie zrób zdjęcie zadania domowego i wyślij mi na adres: b.kieruzel@sp18-
pszczyna.pl 
 
Termin wykonania zadania – 30.04. 
 
INFORMATYKA GR2 
 
Dzień dobry, 
W tym tygodniu powtarzamy umiejętności w programie Scratch.  
Spróbuj wykonać podobną grę /oczywiście możesz ją zmodyfikować:) 
https://www.youtube.com/watch?v=OWFRDxKT9Ac, 
nic nie przesyłaj tylko poćwicz. 
 
 

23.04.2020 czwartek 
 

 
MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
Otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją: 
kl.6b-23.04Pobierz 
Pozdrawiam! 
 
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 
 
Światowy Dzień Ziemi. 
Na całym świecie wczoraj obchodziliśmy Dzień Ziemi. Celem święta jest zwrócenie uwagi 
mieszkańców Ziemi na ekologiczną stronę planety i promowanie postaw związanych z ochroną 
przyrody. 
Plan pracy: 
1.  Obejrzyj 
prezentację: https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-
prezenacja 
2.  Zadanie: 

 Stwórz własny projekt Eko-koszulki. Pokaż, że jesteś EKO! 
 Jak wykonać Eko-koszulkę? Przykładowa instrukcja w załączeniu (możesz użyć farby 

plakatowej, nie musisz zaprasować obrazka) 
EKO-KOSZULKA Pobierz 
Projekt koszulki można wykonać na kartce formatu A-4. 
Wyślij zdjęcie swojej koszulki na Messengera klasowego do 27.04(poniedziałek). 
 
BĄDŹ EKO! 
 
 

mailto:b.kieruzel@sp18-pszczyna.pl
mailto:b.kieruzel@sp18-pszczyna.pl
https://www.youtube.com/watch?v=OWFRDxKT9Ac
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-23.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-23.04.pdf
https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja
https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/EKO-KOSZULKA-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/EKO-KOSZULKA-1.pdf


JĘZYK POLSKI 
 
Temat: Okolicznik. 

1. Odkryłam, że okolicznik = oko+licznik 
2. Oczywiście, nie językowe klopsiki będą tematem dzisiejszej lekcji 
3. Przydawkę znasz, czas na okolicznik i jego rodzaje. 
4. Proszę, otwórz grubasa na str. 272 popatrz:  

okolicznik nazywa okoliczności wykonywanej czynności; czyli mamy str. 273: siedem 
rodzajów okolicznika –logika podpowiada nazwy: Jak? – okolicznik sposobu. Gdzie? – 
miejsca. Kiedy? –czasu itd. 

5. Proszę, wpisz do zeszytu typy okoliczników. 
6. Teraz ćwiczenia: zeszyt ćwiczeń str. 88 ćw. 1 i 2. 
7. Proszę, zapamiętaj dzisiejsze wiadomości. 
8. Dziękuję 

 
RELIGIA 
 
Dzień dobry! 
Temat: Koronka do miłosierdzia Bożego. 
Zadania: https://padlet.com/justynabrembor/9hu2lf6qcfzn 
Zwróć uwagę na temat! 
 
INFORMATYKA GR1 
 
T: DW i UDW w liście elektronicznym. 
Dzień dobry.   
Dziś chcę, żebyście zapoznali się z pojęciami DW i UDW, występującymi podczas wysyłania listu 
elektronicznego.  Szczegóły w filmie i grafice: 
 
film-wyslanie-e-mailaPobierz 
pocztaPobierz 
 
Zapamiętajcie różnicę i stosujcie, szczególnie przy przesyłaniu kopii listu, aby nie udostępniać 
adresu/ów innych osób. Pozdrawiam. 
   
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Dzień dobry 
 
Kolejny rodzaj jogi, tym razem joga dynamiczna. Ashtanga joga jest dynamicznym rodzajem jogi, 
w którym zasadnicze znaczenie odgrywa ruch, oddech i koncentracja. Aby poczuć efekty praktyki 
ashtangi potrzebne jest zaangażowanie, regularność i pełna kontrola nad ciałem. Spróbuj, 
przekonaj się, zobacz efekty. 
https://www.youtube.com/watch?v=I8JnzBQS3WY 
 
Pozdrawiam 
 
 
 

22.04.2020 środa 
 
 

 
MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
Otwórzcie poniższy plik i sprawdźcie zadania z ostatniej lekcji: 
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kl.6b-rozwiązania-zadań-z-21.04Pobierz 
Następnie otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją: 
kl.6b-22.04Pobierz 
Pozdrawiam! 
 
HISTORIA 
 
Czasy stanisławowskie 
Pozostajemy w czasach stanisławowskich. Tym razem krótko o architekturze tamtego okresu. 
Większość rzeczy będzie na stronie kahooot. Będą tam nie tylko pytania, ale również i slajdy. 
Bezpośredni link tutaj lub wpisz PIN 01317007 
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 
JĘZYK ANGIELSKI 
Good morning everyone! 
Topic: Revision – unit 6 
Powtarzamy i utrwalamy wiadomości poznane w rozdziale 6. Dziś przed Wami podręcznik otwarty 
na str. 85. 
Zadanie 1 zrób ustnie,przypomnij sobie nazwy 
sklepów. Zadania 2, 3, 4 i 5 do zeszytu – tylko uzupełnienie luk. 
Tłumaczę polecenia: zad 2 – uzupełnij zdanie wyrazem z ramki, zad. 3 – uzupełnij dialog 
odpowiednią formą wyrażenia BE GOING TO (pytanie, przeczenie, twierdzenie), posłuchaj 
nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi, zad. 4 – Uzupełnij zdania WILL i czasownikiem z 
ramki, zad. 5 – Połącz zdania (1-4) z obietnicami (a -d). 
Good luck! #itisalreadywednesday 
 
RELIGIA 
 
Dzień dobry! 
Temat: Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia. 
Siostra Faustyna Kowalska nazywana jest apostołką Bożego Miłosierdzia. Została ogłoszona 
świętą (kanonizowana) przez papieża Jana Pawła II 2000 roku. Dzięki  niej wiemy w jaki sposób 
czcić boże miłosierdzie. Zobacz prezentację: https://prezi.com/qcoc_rcfphiq/prezentacja-
swieta-faustyna/ Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń na str.76. 
Jednym z zadań jakie Pan Jezus podczas objawień powierzył siostrze Faustynie było 
namalowanie obrazu ,,Jezu ufam Tobie”. Przeczytaj informacje na temat tego obrazu w 
podręczniku na str. 120-122. Wykonaj ćw.2,3,4 w zeszycie ćwiczeń str.76-77 oraz sprawdź 
swoją wiedzę w podręczniku na str.122. 
 
JĘZYK POLSKI 

Dzień dobry  
Pobierz 

1.  Sprawdź, czy dobrze zrobiłeś 
wczorajsze ćwiczenie. Porównaj, oceń się. Jeśli uważasz, że Twoja praca zasługuje 
na nagrodę, daj mi znać – „drogi” komunikacji znasz. 

2. Radosna wiadomość: przerwa w wykresach! 
3. Dziś zabawa z ortografią. 
4. Temat: Ćwiczenia ortograficzne online. 
5. Proszę, wejdź na stronę Eduelo za pomocą swojego loginu i kodu. 
6. Wybierz: 

graj w quizy – język polski – ortografia – szósta „kostka”: pisownia wyrazów z u,ó,rz,ż,h,ch 
7. Poćwicz dwie pierwsze części. Zapamiętaj pisownię i zasady, które się w tych quizach 

pojawiły. Powodzenia. 
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http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-22.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-22.04.pdf
https://kahoot.it/challenge/01317007?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1587478052708
https://prezi.com/qcoc_rcfphiq/prezentacja-swieta-faustyna/
https://prezi.com/qcoc_rcfphiq/prezentacja-swieta-faustyna/
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/Kl.-6-str.87.-pol.-5-WYKRESY-1.pdf


8. Dla chętnych dodatkowe ćwiczenie (nie na ocenę): https://epodreczniki.pl/a/nie-
przelewaj-z-pustego-w-prozne-czyli-o-o-i-u/DfPMgzfev 
Sprawdź się sam! 

9. Dziękuję! Jestem z Tobą 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Dzień dobry! 
Przygotuj piłkę, która się odbija( nie musi być do koszykówki, może być do siatkówki lub inna). 
Ćwiczenia przedstawione w materiale pomogą w doskonaleniu kozłowania, orientacji w 
przestrzeni i koordynacji. Część treningu jest trudna, więc jeżeli masz problem z danym 
ćwiczeniem-to nie załamuj się! Pomiń ćwiczenie lub zamień go na swoje własne, kreatywne 
ćwiczenie! Wcześniej przeprowadź rozgrzewkę z piłką: 
– piłka trzymana oburącz w rękach i skip A-30s 
–  piłka trzymana oburącz w rękach i skip C-30s 
– w postawie krążenia piłki wokół tułowia-4x na prawą stronę i 4x na lewą stronę 
– piłka na podłodze i przeskoki obunóż nad piłką -8x 
– siad rozkroczny- toczenie piłki wokół nóg, tułowia-całego ciała-3x na stronę 
– „pompki” z piłką-prawa dłoń na piłce i 3 pompki, następnie lewa dłoń na piłce i 3 pompki 
– leżenie tyłem, nogi ugięte , piłka między stopami, unosimy tułów do góry-„brzuszki”-15x 
Link do ćwiczeń: 
https://drive.google.com/file/d/1OZRbAIuLSq_jIyNlUEw6gexlAw9aQMw/view?fbclid=IwAR0
PDelrZP2YqdwU8U7rnQascLcYA36wo7-QolRU_WkFvWs0_VScMRzcFxE 
Powodzenia! 
 
MUZYKA 
 
Drodzy! 
W tym tygodniu pobawcie się trochę muzyką. Zajrzyjcie w niżej podany link i spróbujcie zagrać na 
pianinie wymyśloną przez siebie melodię. Efektów Waszej pracy będę mogła wysłuchać, gdy 
spotkamy się w szkole. Powodzenia! 
https://virtualpiano.net/ 
 
 

21.04.2020 wtorek 
 

   
MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
Otwórzcie poniższy plik i sprawdźcie zadania z ostatniej lekcji: 
kl.6b-rozwiązanie-zadania-z-20.04Pobierz 
Następnie otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją: 
kl.6b-21.04Pobierz 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 
 
Witam. 
Korzystając z aplikacji stwórz 
własne koło fortuny. Oprócz  tekstu, można na kole umieścić także 
cliparty, zdjęcia. Twoim zadaniem jest stworzenie koła fortuny z ilustracjami o 
dowolnej tematyce. 
Link do aplikacji: https://wheelofnames.com/                                                       
Dobrej zabawy:) 
 

https://epodreczniki.pl/a/nie-przelewaj-z-pustego-w-prozne-czyli-o-o-i-u/DfPMgzfev
https://epodreczniki.pl/a/nie-przelewaj-z-pustego-w-prozne-czyli-o-o-i-u/DfPMgzfev
https://drive.google.com/file/d/1OZRbAIuLSq_jIyNlUEw6gexlAw9aQMw/view?fbclid=IwAR0PDelrZP2YqdwU8U7rnQascLcYA36wo7-QolRU_WkFvWs0_VScMRzcFxE
https://drive.google.com/file/d/1OZRbAIuLSq_jIyNlUEw6gexlAw9aQMw/view?fbclid=IwAR0PDelrZP2YqdwU8U7rnQascLcYA36wo7-QolRU_WkFvWs0_VScMRzcFxE
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-rozwi%C4%85zanie-zadania-z-20.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-rozwi%C4%85zanie-zadania-z-20.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-21.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-21.04.pdf
https://wheelofnames.com/


JĘZYK ANGIELSKI 
 
Hello. How are you doing today? 
Dziś zaprojektujemy ulotkę reklamową centrum handlowego (shopping mall). 
Topic: Advertisement 
Przyjrzyj się ulotce w podręczniku na str. 83, zad. 4. 
Powiedz ile jest tam sklepów, jakie są godziny otwarcia w środy, oraz jakim autobusem możne do 
tego centrum handlowego dojechać. 
Teraz spójrz na zad. 5 i uzupełnij zdania w trybie rozkazującym (ustnie), np. Park your car in the 
car park in front of the mall. 
W zeszycie napisz reklamę dowolnego centrum handlowego. 
Co musi się w niej znaleźć? Nazwa centrum, ilość sklepów, inne atrakcje w centrum, godziny 
otwarcia, dojazd, parking itp. Pamiętaj o trybie rozkazującym:) 
 
Gotowe prace proszę przesłać e-mailem do środy. 
 
Take care! #poormailbox 
 
JĘZYK POLSKI 
 

Dzień  dobry  
Temat: Przydawka – ćwiczenia utrwalające. 

1. Dzisiaj tylko ćwiczymy. W sumie tylko pięć wykresów. 
2. Dokończ, proszę wykresy z ćw. 4 str. 86: zostały dwa. 
3. Oraz wykonaj trzy wykresy z ćw. 5. 
4. Dziękuję! 

Jutro umieszczę prawidłowo wykonane wykresy, a Ty porównasz je ze swoimi i poprawisz 
ewentualne usterki. 
 

HISTORIA 
 
Czasy  Stanisławowskie 

 
 
Król Stanisław August Poniatowski nie miał łatwego zadania. Polska była otoczona przez silnych 
sąsiadów (Rosja, Prusy i Austria), ale mimo to starał się, aby kraj się normalnie rozwijał. W 1773 
roku po I rozbiorze zaborcy sobie zażyczyli, aby sejm polski zatwierdził te działania. 



 
 
Ten obraz Jana Matejki pokazuje jedną z dramatycznych chwil tego sejmu. Najważniejszą 
postacią na obrazie jest poseł Tadeusz Rejtan stawia opór i stara się nie dopuścić do 
zatwierdzenia rozbioru. Na znak rozpaczy rozdziera koszulę (tak się wtedy robiło). W drzwiach 
widać żołnierza rosyjskiego, na balkonie w otoczeniu dam siedzi ambasador rosyjski, a na wielkim 
obrazie jest widoczna caryca Katarzyna Wielka. Sejm niestety zatwierdził rozbiór, ale też udało się 
zatwierdzić kilka dobrych rzeczy… 
Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=il36bv-v4Xk 
 
Temat lekcji: Czasy stanisławowskie 
W 1773 obradował sejm, który zatwierdził I rozbiór. Utworzono również KEN- Komisja Edukacji 
Narodowej. Wprowadzono nowoczesne metody nauczania i podręczniki. Było to pierwsze 
ministerstwo oświaty. Król rozwijał kulturę- założył Teatr Narodowy. Za jego czasów tworzył J.U. 
Niemcewicz, Ignacy Krasicki (bajki), malowali Canaletto i Baciarelli. Ten okres w kulturze to 
oświecenie. 
Teraz wykonaj ćwiczenie w www.kahoot.it link tutaj lub PIN 09973946 
 Pozdrawiam, 
Paweł Więcek 
 
 

20.04.2020 poniedziałek 
 

  
MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
 
Otwórzcie poniższy plik i sprawdźcie zadania z ostatniej lekcji: 
kl.6b-rozwiązanie-zadań-z-16.04Pobierz 
Następnie otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją: 
kl.6b-20.04Pobierz 
 
Pozdrawiam. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=il36bv-v4Xk
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/09973946?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1587383493071
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-rozwi%C4%85zanie-zada%C5%84-z-16.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-rozwi%C4%85zanie-zada%C5%84-z-16.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-20.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-20.04.pdf


JĘZYK POLSKI 
 
Dzień dobry, rozpocznijmy lekcję od wysłuchania: https://youtu.be/YKUBX5vGvEw. 
Pieśń ta jest od 1918 roku hymnem harcerskim. 
Temat: Jakimi zasadami powinien się kierować harcerz? 

1. Przeczytaj Hymn harcerski – podręcznik str. 257 i zapisz w zeszycie notatkę, która będzie 
odpowiedzią na polecenie. Pomogę Ci. W pieśni „Wszystko, co nasze” autorstwa I. 
Kozielewskiego i O.Drahonowskiej-Małkowskiej, która od roku 1918 jest hymnem 
harcerskim, występuje podmiot zbiorowy. Wypowiada się w imieniu wszystkich 
harcerzy. Składa obietnicę … proszę, dokończ swoimi słowami. Wzywa do … proszę, 
zacytuj do jakiej postawy wzywa. 

2. Dziękuję za sporządzenie notatki. 
3. Przeczytaj, proszę, „Prawo harcerskie” – str. 258. 
4. Zauważ jest 10 punktów – dekalog. Masz skojarzenia? Nieprzypadkowo 
5. Wybierz jeden z punktów „Prawa harcerskiego”, który jest Ci najbliższy,  i 

chciałbyś/chciałabyś go wcielić w życie. Zapisz go w zeszycie. 
6. Czuwaj!!!  

Wszystkich części zdania jest 5! Tak jak zawsze „piątka”. Dwie główne: podmiot 
i orzeczenie. Trzy określenia: przydawka, okolicznik i dopełnienie. 
Dziś zajmujemy się przydawką (nie mylić z przyssawką!) 
Temat:Przydawka. 

1. Przydawka jest w zdaniu określeniem do rzeczownika. To zdanie wpisz do zeszytu  
i zapamiętaj. 

2. Umiesz rozpoznać rzeczownik. 
3. Potrafisz więc wskazać w zdaniu przydawkę. 
4. Pracujemy z zeszytem ćwiczeń. 
5. Str.84 pol. 2 – podkreśl przydawki. 
6. Str.84 pol. 3 – ze zdania wypisz przydawki, obok napisz, jaka to część mowy. 
7. Jeszcze tylko trzy pierwsze wykresy z ćw. 4 str. 85. 
8. Pamiętaj: 

jeśli masz kłopot wybierz jedną z dróg kontaktu ze mną: irygula@gmail.com; 
dziennik elektroniczny lub Skype: użytkownik Irena Rygula 

9. Otrzymaliście loginy i kody Eduelo. Proszę, poznajcie tę platformę. Ja mam możliwość 
sprawdzenia, ile czasu poświęcacie na ćwiczenia i z jakich tematów ćwiczycie. 
Konkretne gry i testy będę zadawała niebawem. 

10. Dziękuję! 
 
#zostanwdomu 
 

PLASTYKA 
 
Temat lekcji: Kartka dla medyka 
Dzień dobry:) 
Wspaniali uczniowie, wiecie jak niezwykle ważna, odpowiedzialna i jakże niebezpieczna w 
dzisiejszej sytuacji  jest praca medyków. Wykorzystajmy ten czas na docenienie ich trudu i 
poświęcenia poprzez rysunki na temat pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i 
wszystkich pracowników służby zdrowia. Kochani, to jest najlepszy czas, by okazać szacunek dla 
tych zawodów i podjąć refleksję nad swoim zdrowiem i trybem życia. Zadbajmy w najbliższym 
czasie o zdrowe odżywianie, ruch, wzajemną pomoc w naszych domach. 
Zapraszam Was do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI – KARTKA DLA MEDYKA. Proponuję 
wspólną edukacyjną akcję, która polega na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu 
kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. Niech to będzie nasze podziękowanie 
za ich trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni. Publikujcie te kartki na naszej 
tablicy (padlecie): https://padlet.com/czerneckabarbara/kartkadlamedyka 
Miłej pracy:) 

https://youtu.be/YKUBX5vGvEw
mailto:irygula@gmail.com
https://padlet.com/czerneckabarbara/kartkadlamedyka


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
 
Temat: Czasami jest pod górkę. 

Witam was moi Mili!   
Dzisiaj zastanowimy się jak sobie radzić w trudnych sytuacjach i gdzie szukać pomocy gdy 
pojawią się problemy. 
1. Zastanów się: 

 Z jakimi rodzajami problemów boryka się 
nastolatek. Czy można je jakoś pogrupować. 

 Czy opowiedzenie komuś o swoim problemie sprawia 
Ci trudność? Jak myślisz dlaczego tak się dzieje? 

  Do czego 
mogą prowadzić nierozwiązane problemy ? Wymień  możliwe konsekwencje. 

2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i zrób listę osób do, których możesz się zwrócić się gdy pojawi 
się jakiś problem. 
3. O pomoc możesz zwrócić się także do takich instytucji: 

 Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 
 Miejski ( Gminny )Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i 

Młodzieży 
 Rzecznik Praw Dziecka 
 Dziecięcy Telefon Zaufania 

4.Poszukaj w Internecie informacji dotyczących działania wybranej instytucji. Najlepiej gdy będzie 
to instytucja działająca blisko miejsca zamieszkania. 
Przygotuj jej wizytówkę (nazwa, adres, telefon, adres mailowy) 
wklej tę wizytówkę w swoim zeszycie. 

Pamiętaj! Zawsze możesz prosić o pomoc lub zadawać pytania. Nie jesteś sam!  
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Dzień dobry 
Przygotowałem dla was dzisiaj zestaw ćwiczeń oswajających z piłką do koszykówki. Są to 
ćwiczenia które pozwolą wam dobrze panować nad piłką, jest to bardzo ważne podczas gry. 
Ćwiczenia są łatwe, większość z nich pokazywałem już na lekcji. Ćwiczenia na filmie wykonywane 
są z piłką do koszykówki, jeśli nie posiadasz takiej piłki wykonaj dowolną piłką jaką masz w domu. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HyqcIMwJVXY&feature=share&fbclid=IwAR3UXw
AZVPZ52Edf0oP_kSJPCinPooFI8lGleE2hROPh4qEFlCj3SfO5Tg8 
  
 


