
 

15.05.2020 piątek 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Hello:) 
Zaczniemy dziś od historyjki The Red Book na str. 95. Posłuchajcie i przeczytajcie ją. 
Posłuchajcie jeszcze raz, tym razem czytajcie na głos starając się dokładnie naśladować aktorów 
w nagraniu:) 
Wykonajcie proszę zadanie 7: ponumeruj wydarzenia według kolejności i zadanie 8: znajdź 5 
przykładów czasu present perfect w historyjce i zapisz je w zeszycie. 
Teraz wykonajcie te 
zadania:https://engly.pl/tasks/text_task/574…https://engly.pl/tasks/text_task/273 
Enjoy:) #studymode 
 

GEOGRAFIA 
 

Czechy-i-Słowacja-kl-6-skonwertowany-1Pobierz 
 

BIOLOGIA 
 
Dzień dobry  
Jeśli ktoś jeszcze nie wykonał zadania o gadach, może to zrobić do dzisiaj! 
Kręgowce zmiennocieplne – podsumowaniePobierz lekcję 
UWAGA!!! Za tydzień (22 maja) odbędzie się sprawdzian KAHOOT (on-line) o kręgowcach 
zmiennocieplnych. Przygotuj się! 
Powodzenia! 
 

TECHNIKA 
 

Zapisz temat: Mój pierwszy obwód elektryczny. 
Proszę obejrzyj lekcję na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=7vQo-bGFVJs 
Zadanie: 
Narysuj prosty obwód elektryczny w zeszycie. 
Nie trzeba posyłać zdjęć zdania na maila. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Dzień dobry . 
Dzisiaj kolejna część testu Zuchory, ostatnia którą możecie przeprowadzić w domu. Na początku 
tygodnia mieliście lekcje wprowadzającą. Wzmacnialiście mięśnie brzucha. Myślę, że  

przysłowiowe „zakwasy” z brzucha minęły, także możemy przejść do testu   
Ale najpierw krótka rozgrzewka, tak aby wynik był jak najlepszy. 

1. Rozgrzewka – wymyśl 8 ćwiczeń, dobrze się rozgrzej 
2. Zmierz czas sam, lub poproś kogoś aby ci pomógł. 
3. Przejdź do testu – siła mięśni brzucha. 

Połóż się na plecach, wykonuj „nożyce poziome/ poprzeczne” tak długo, jak Ci się uda. 
 Przykładowy film jak wykonać test. 
https://www.youtube.com/watch?v=OF4UAXxEmp0 
Wynik jaki uzyskałeś zapisz i wyślij na adres w.widawski@sp18-pszczyna.pl, do wtorku 
19.05.2020, pamiętaj masz tylko jedną próbę! 
Powodzenia 

https://engly.pl/tasks/text_task/574
https://engly.pl/tasks/text_task/273
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Czechy-i-S%C5%82owacja-kl-6-skonwertowany-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Czechy-i-S%C5%82owacja-kl-6-skonwertowany-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa-6a-i-6b-pi%C4%85tek-15-maja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa-6a-i-6b-pi%C4%85tek-15-maja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7vQo-bGFVJs
https://www.youtube.com/watch?v=OF4UAXxEmp0
mailto:w.widawski@sp18-pszczyna.pl


INFORMATYKA GR 2 
 

Dzień dobry dziś kolejne zadanie w Scratch – nie musisz nadawać nazwy i nie 
publikuj: https://www.youtube.com/watch?v=hAoh5ouYi2U&feature=emb_logo 
Z podanych w ostatnich tygodniach przykładów zadań w Scratch /lub Twoich pomysłów/ wybierz  
i wykonaj jeden – na stronie internetowej kliknij – PLIK – ZAPISZ NA SWOIM KOMPUTERZE 
i uzyskaną pracę prześlij do 22 maja br. na adres e.migalska@sp18-pszczyna.pl lub 
migewe@gmail.com.  
Pozdrawiam 
 
 

14.05.2020 czwartek 
 
 
 

JĘZYK POLSKI 
 
Pobierz lekcję 
A tutaj koło ratunkowe – instrukcja rysowania drzewek: https://www.youtube.com/watch?v=5g0DFmagrII 
 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-14.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 
 

Witajcie. 
Zapraszam na klasowego Messengera o 12.00. 
Pozdrawiam. 
 

RELIGIA 
 

Temat: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II. 
Zadania: https://padlet.com/justynasop/gv9xoogcygjyfoun 
Zwróć uwagę na temat! 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Dzień dobry! 
Dzisiaj trochę teorii! 
Przeczytaj artykuł o otyłości 
Otyłość Pobierz 
 

INFORMATYKA GR 1 
 

Dzień dobry dziś kolejne zadanie w Scratch – nie musisz nadawać nazwy i nie 
publikuj: https://www.youtube.com/watch?v=hAoh5ouYi2U&feature=emb_logo 
Z podanych w ostatnich tygodniach przykładów zadań w Scratch /lub Twoich pomysłów/ wybierz  
i wykonaj jeden – na stronie internetowej kliknij – PLIK – ZAPISZ NA SWOIM KOMPUTERZE  
i uzyskaną pracę prześlij do 21 maja br. na adres e.migalska@sp18-pszczyna.pl lub 
migewe@gmail.com. 
Pozdrawiam 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hAoh5ouYi2U&feature=emb_logo
mailto:migewe@gmail.com
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-d-14.05.2020-czwartek-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5g0DFmagrII
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-14.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-14.05-lekcja.pdf
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13.05.2020 środa 
 

 

HISTORIA 
  

Dzień dobry! 
My nadal w epoce napoleońskiej. 
Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 04746850 lub kliknij tutaj Jeśli w przeglądarce masz 
zaznaczoną opcję „automatycznie tłumacz na język polski”, to może dojść do dziwnego 
tłumaczenia niektórych słów. Na przykład car przestanie być władcą Rosji, a stanie się 
„samochodem”. 
Dopisz do poprzedniego tematu. 
Napoleon odniósł wiele zwycięstw- jednym z nich była bitwa pod Austerlitz (1805), gdzie pokonał 
Rosję i Austrię. Francja nie mogła pokonać Wlk.Bryt., bo najsilniejszą flotę na świecie mieli 
Anglicy. Pokonali oni też Francuzów na morzu w bitwie pod Trafalgarem (1805). Aby pokonać 
Anglię Napoleon zakazał z nią handlu (blokada kontynentalna). W roku 1812 Napoleon 
zaatakował Rosję, z powodu zimy wyprawa zakończyła się klęską. 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

JĘZYK POLSKI 
 
Pobierz lekcję 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 
Hello:) 
Dziś poczytamy i posłuchamy… Zapraszam do ćwiczeń na str. 41. Przed Wami tekst How healthy are 
you? Przeczytajcie go uważnie i wykonajcie zadania 1 i 2. Jeżeli jakieś słówko uniemożliwia zrozumienie, to 
proszę sprawdźcie je w słowniku. 
Kolejne zadanie to rozumienie ze słuchu: zad. 3 i 4 dotyczą tego samego nagrania. 
Na stronie 42 jeszcze dla Was zadanie 1 i 2. 
Przypominam gdzie znaleźć nagrania do 
ćwiczeń:https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl , przewijacie stronę 
aż pojawi się podręcznik STEPS PLUS, a obok różne opcje, wybieracie „Steps Plus dla klasy VI audio do 
materiałów ćwiczeniowych”. 
Take care #onlinelearning 
 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-13.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Dzień dobry 
Dzisiejsza lekcja WF jest przygotowaniem do ostatniego testu Zuchory, który będzie zadany pod 
koniec tygodnia. Będziemy wzmacniać mięśnie brzucha, ale najpierw wykonaj zaproponowaną 
rozgrzewkę. Jeśli słabo się rozgrzałeś, możesz dodać swoje ćwiczenia. 
1. Wykonaj rozgrzewkę : 

 trucht w miejscu 1 min 
 krążenia RR w przód i tył x10 
 pajacyki x20 
 przysiady x10 
 skrętoskłony x10 
 skłony tułowia do PN i LN x10 

http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/04746850?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1589280620610
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-6d-13.05.20-%C5%9Broda.pdf
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-13.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-13.05-lekcja.pdf


2.LINK https://www.youtube.com/watch?v=AOUXGDi1hiU 
Powodzenia.  
 

RELIGIA 
 
klasa6-temat-40Pobierz 
 

MUZYKA 
 

Temat: Życie i twórczość Ludwika van Beethovena. 
Bardzo proszę stworzyć notatkę pod tym tematem wypisując: 
– 10 anegdot z życia artysty 
– podać 5 najważniejszych wg Ciebie dzieł artysty 
Następnie naucz się śpiewać „Odę do radości”. Link poniżej: 
link: https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 
Na skany lub zdjęcia notatki o Beethovenie czekam pod adresem: s.witula@sp18-pszczyna.pl lub 
messengerem 
Pozdrawiam! 
 
 

12.05.2020 wtorek 
 

 

HISTORIA 
 

Dzień dobry! 
Rozpoczynamy ostatni dział w tym roku pod tytułem okres napoleoński. Napoleon Bonaparte, 
mimo że umarł prawie 200 lat temu nadal budzi emocje. 
Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 05272623 lub kliknij tutaj 
Zapisz temat lekcji i notatkę: 
Temat: Podboje  Napoleona. 
W 1799 roku Napoleon Bonaparte dokonał zamachu stanu i objął władzę we Francji. Początkowo 
sprawował ją jako konsul a od 1804 roku jako cesarz Francuzów. Wprowadził nowoczesny zbiór 
prawa cywilnego- kodeks napoleoński. 
1799-1815 wojny napoleońskie.  Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-12.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
SPRAWDZIAN-LICZBY-DODATNIE-I-LICZBY-UJEMNE-odpowiedziPobierz ODPOWIEDZI 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Hello:) Dziś pracujemy w ćwiczeniach i trenujemy nowo poznane umiejętności, czyli słówka 
związane ze zdrowiem, emocjami i czas Present Perfect. 
Zróbcie proszę zadania na str. 38 , 39 i 40. 
Przypominam, że forma past participle czasownika to jego III forma z tabelki (np. flown, taken) 
lub jeśli czasownik jest regularny to ten czasownik z końcówką -ed (np. lived, stopped). 
Take care #enjoyyourexcercises 
 

JĘZYKA POLSKI 
 

Pobierz lekcję 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AOUXGDi1hiU
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa6-temat-40.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa6-temat-40.pdf
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/05272623?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1589192888507
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-12.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-12.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPRAWDZIAN-LICZBY-DODTNIE-I-LICZBY-UJEMNE-odpowiedzi.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPRAWDZIAN-LICZBY-DODTNIE-I-LICZBY-UJEMNE-odpowiedzi.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-6d-12.05.-wtorek-2.pdf


 

11.05.2020 poniedziałek 
 

 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
odp-powtórka-liczby-dodatnie-i-liczby-ujemnePobierz ROZWIĄZANIA 
kl. 6b-11.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
kl. 6b-11.05-liczby-dodatnie-i-liczby-ujemne-spr-wiadomościPobierz SPRAWDZIAN 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Pobierz lekcję 
Pobierz lekcję 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Dzień dobry. 
Na dzisiejszej lekcji będą wam potrzebne butelki z wodą . Dostosujcie obciążenie do swoich 
możliwości. W filmie przedstawione są ćwiczenia ogólnorozwojowe, które w większości znacie  
z lekcji WF. 
Powodzenia 
LINK https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE 
 

PLASTYKA 
 

Dzień dobry:) 
Temat lekcji: Architektura wnętrz i krajobrazu 
Przeczytaj teść lekcji z podręcznika str.66-71 (zdjęcia poniżej). Przyjrzyj się uważnie fotografiom i 
przeczytaj do nich opisy. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: architekt wnętrz, architekt krajobrazu, 
funkcjonalność, estetyka, podział przestrzeni, wystrój wnętrz, ogrody – parki, fontanny.  
Miłej pracy:) 
Architektura Pobierz 
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
grupa chłopców 
 

11.05-wdż-klasa-VIPobierz 
wdz-klasa6-lekcja5-chlopcy-2Pobierz KARTĘ PRACY 
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