
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

22.05.2020 

RELIGIA 

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-facetoface-s02e03-swietosc-to-normalnosc/ 

  

1. Jaka jest różnica między błogosławionym a świętym 
2. Jakie znasz osoby święte a które są błogosławiony 
3. Kto jest Twoim ulubionym świętym 

 

PLASTYKA 

Temat: Kompozycja rytmiczna- ćwiczenia praktyczne 

Na ostatniej lekcji poznaliście kompozycję rytmiczną. 

Dzisiaj na kartce z bloku (format A-3 lub A-4) wykonacie dowolny temat, w dowolnej 
technice z wykorzystaniem kompozycji rytmicznej. 

Jeśli nie pamiętacie zasad obowiązujących przy jej tworzeniu, wróćcie do teorii z zajęć z dnia 
15.05.2020. 

Na odesłanie gotowej pracy masz czas do 28.05.2020 
 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE JĘZYK ANGIELSKI 

 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Past simple regular verbs 

Dopasuj bezokoliczniki do czasowników regularnych z czasu past simple. Sprawdź wynik 

klikając V w prawym dolnym   rogu 

              https://learningapps.org/8442981 

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-facetoface-s02e03-swietosc-to-normalnosc/
https://learningapps.org/8442981


     Napisz czasowniki regularne w czasie Past Simple. Sprawdź wynik klikając V w prawym 

dolnym   rogu 

       https://learningapps.org/11420036 

     Dopasuj czasowniki do odpowiedniej grupy –ed, - d , -y   - ied, podwojenie litery –ed., 

sprawdź wynik klikając V w prawym dolnym rogu 

https://learningapps.org/10096521 

 

1 Popraw pisownię. W dwóch zdaniach nie ma błędu. (odeślij zdjęcie zadania)  

1 He jumpped over the wall. ____________________________________________ 

2 I arrived at 6pm. ____________________________________________ 

3 We studyed maths. ____________________________________________ 

4 Erik surffed the internet. ____________________________________________ 

5 They stepped into the water. ____________________________________________ 

6 We decidded to play football. ____________________________________________ 

2 Uzupełnij opowiadanie czasownikami z ramki. Użyj czasu past simple. (odeślij zdjęcie 
zadania) 

cook   help   tidy   visit   walk   wash   watch (x2) 

Yesterday morning I 1_______________ a DVD and 2_______________ my room.  

My sister 3_______________ our dad in the garage and they 4_______________ the car.  

My mum 5_______________ lunch. After lunch, we 6_______________ in the park. In the 

evening, we 7_______________ our grandparents and 8_______________ TV.  
 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

  tytuł wiadomości: 5a angielski  

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Zbójca o wrażliwym sercu. 

 

Na dzisiejszej lekcji poznacie utwór Adama Mickiewicza „Powrót taty”, który jest tekstem 

obowiązkowym. Proszę o uważne, a w razie potrzeby kilkakrotne przeczytanie tekstu. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Przeczytajcie utwór – podręcznik str. 244-247. 

https://learningapps.org/11420036
https://learningapps.org/10096521
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


3. Zapoznajcie się z przypisami – wyjaśnieniami niektórych wyrazów. 

4. Ułóżcie ramowy plan wydarzeń. 

5. Posłuchajcie streszczenia i omówienia utworu  

https://youtu.be/28Qo_gQ8aXQ 

6. Wykonajcie zad. 1, 4 oraz 5 ze str. 247. 

7. Przypomnijcie sobie, jak napisać e-mail (podręcznik str. 44 lub wrześniowe notatki w 

zeszycie). Następnie na podstawie utworu „Powrót taty” zredagujcie w zeszycie trzy listy 

elektroniczne – pamiętajcie, że obowiązkowo musicie wymyślić adres odbiorcy i nadawcy, a 

także określić temat.  

 Pierwszy list: w imieniu kupca do żony i dzieci o tym, że ten wkrótce powróci. 

 Drugi list: w imieniu czekających na powrót taty dzieci 

 Trzeci list:  w imieniu wdzięcznej żony do najstarszego zbójcy. 

NIE ODSYŁAJCIE ZADAŃ DO SPRAWDZENIA  

 

https://youtu.be/28Qo_gQ8aXQ

