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Zielona Góra, 26 marca 2020r. 

Dzień dobry! 

Dzień dobry Wszystkim z ”8”! 

Za oknem budzi się wiosna, chciałoby się np. do lasu… 

STOP! Jeszcze nie możemy! Pozostańcie w domach! Nadrobimy to!                             

Myślę, że już niedługo…  

 

Uważniej posłuchajcie/przeczytajcie – przekażcie Koleżankom i Kolegom! 

Dzisiaj - 26.03.2020r.(czwartek) - na stronie internetowej Zespołu 

Edukacyjnego nr 8 http://pspzawada.edu.pl/ po rozwinięciu zakładki                             

„SZKOŁA „ zobaczyliście folder „ZDALNE NAUCZANIE – OBOWIĄZKOWE”. 

Od 25.03.2020r. (środa) – JAK DOSKONALE WIECIE -  nauka będzie 

OBOWIĄZKOWO odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Nowe  zasady nauki będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020r. Taka forma 

jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. W kolejnych 

„zestawach” nie będzie już materiałów uzupełniających i poszerzających wiedzę.  

Szczególną uwagę zwróciliśmy na to, aby nie obciążać Was nadmiernie 

zajęciami. Tak jak do tej pory – zestawy szkolne publikować będziemy   w każdy 

wtorek i czwartek. Znajdziecie w nich materiały z przedmiotów, które macie w 

tygodniowym planie lekcji. Tak jak w szkole na „tradycyjnych „lekcjach -  będziecie 

oceniani – uwzględnieniem nowej sytuacji. 

Bądźcie systematyczni, podzielcie naukę na części, róbcie przerwy, dbajcie             

o kondycję fizyczną, zdrowo się odżywiajcie i pamiętajcie o odpowiedniej ilości snu.  

Uwzględniając te zalecenia, bardzo szybko wdrożycie się w nowy sposób pracy. 

Powodzenia! 

W.K. 

http://pspzawada.edu.pl/
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Co dzisiaj w planie? 

Po pierwsze: odwołamy się do ostatniego spotkania, kiedy to motywem przewodnim                    

był tekst pt. „Kamienie na szaniec”.  Te zadania  realizowaliśmy w ramach ćwiczeń 

uzupełniających i poszerzających wiedzę :                                                                                      

oczywiście w ramach przygotowań do egzaminu „8”. 

 

 

 Tradycyjnie czas  na poprawne odpowiedzi. 

Polecenie 1: Odszukaj antonim do wyrazu.  

https://learningapps.org/display?v=p13wdgwja16 

Zadanie wykonywaliśmy on-line, na bieżąco widzieliśmy poprawnie zestawiane pary 

wyrazów. 

Przypomnę: antonim- wyraz o znaczeniu przeciwstawnym, np. …                                    

Dokładnie tak: ciepło – zimno (jak z pogodą za oknem). 

Motywem przewodnim naszych działań był tekst pt. „Kamienie na szaniec” 

 

UWAGA: 26 MARCA – ROCZNICA AKCJI POD ARSENAŁEM. 

Więc już wiecie, dlaczego wybrałem tę książkę! 

 

Przejdźmy do kolejnych odpowiedzi: 

Przypominam treść polecenia 2: 

W zeszycie do j. polskiego opracuj notatkę w formie „mapy myśli”.                                                        
(uwzględnij odpowiedzi na pytania: Kim jest autor książki? Jak powstała ta książka? Skąd 
tytuł? Czy w książce opisywana jest prawda czy fikcja? Do jakiego gatunku literackiego można 
zaliczyć książkę? Kim są bohaterowie Kamieni na szaniec?). 

Tak może wyglądać tak notatka: 

https://learningapps.org/display?v=p13wdgwja16
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Polecenie 3: Przypomnę - test znajomości lektury , 12 niezbyt trudnych pytań.  

Uwaga:  kolor zielony potwierdził trafność Waszego wyboru. 

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/kamienie-na-szaniec-test 

Polecenie 4: Obejrzeliśmy materiały filmowe związane z Akcją pod Arsenałem. 

Przypomnę : dzisiaj - 26.03.2020R. -  mija 77 rocznica „Akcji pod A”. 

 

W takim momencie zwykle mówimy:  

 

 

 

CHWAŁA BOHATEROM! 

 

 

 

 

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/kamienie-na-szaniec-test
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W DOMU WYKONUJĘ M.IN. TAKIE ĆIWCZENIA… 

Zróbmy sobie przerwę! Otwórz okno! Przewietrz pokój! 

Propozycja ćwiczeń w domu. Zapoznajcie się z rysunkiem  spróbujcie!              
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Zapraszam na lekcję. Informacje zapisujemy w zeszycie do j. polskiego.                                                        

Jedno z zadań wykonasz na kartce A4. 

 

Temat spotkania: Jesteśmy mieszkańcami kontynentu, kraju, regionu, 

miejscowości... 

Temat zapisujemy w zeszycie. 

W trakcie kolejnych minut:   

- przypomnisz sobie zna sposoby tworzenia nazw mieszkańców;  

 - poprawnie utworzysz  nazwy mieszkańców;  

 - zastosuje reguły ortograficzne przy pisowni nazw mieszkańców. 

Przypomnę  jeszcze raz: wszystkie zadania są obowiązkowe! 

Polecenie 1:  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi pisowni nazw miejsc i mieszkańców. 

Zapamiętaj powyższe zasady. Za chwilę wykorzystasz je w praktyce. 
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Polecenie 2: Na kartce A 4 wykonaj polecenia 1 – 3 . Podpisz swoją pracę imieniem i 

nazwiskiem. Zrób wyraźne zdjęcie i wyślij na adres j.polski28@interia.pl              

Zadanie jest obowiązkowe, nie musisz nic drukować, pamiętaj o estetycznym wykonaniu 

zadania. Otrzymasz za nie od 1 do 3 „plusów”. (maksymalna nota: poprawnie zredagowane 

wszystkie odpowiedzi). Po zebraniu 6 „plusów otrzymasz ocenę za aktywność (5).                    

Termin nadesłania pracy: do 30.03.2020r. (poniedziałek), do godz. 15.00. 

 

1. Do podanych określeń dopisz nazwy przedstawicieli narodowości. 
 
 

Jest wyjątkowo oszczędny.  

 

Cechuje go brawurowa odwaga. 

 
Odznacza się specyficznym poczuciem humoru. 

 

 

Lubi kobiety, wino i śpiew. 

 

Jest wyjątkowo kochliwy. 

 

Szczególnie dba o porządek.  
 

 

2. Podaj konkretne przykłady wskazanych miejsc. Zapisz nazwy ich mieszkańców. 
 
 

planeta • kontynent • państwo • kraina historyczna • prowincja • region • miasto • wieś • dzielnica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Uzupełnij tekst zasady ortograficznej dotyczącej pisowni wielką lub małą literą nazw mieszkańców. 

 

Wielką literą zapisujemy nazwy mieszkańców ............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

Małą literą zapisujemy nazwy mieszkańców ............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................  

mailto:j.polski28@interia.pl
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Zróbmy sobie przerwę! Otwórz okno! Przewietrz pokój! 

 

No i kolejna porcja różnorodnych zadań.   

 Warto „przebrnąć!” 

Wszystkie notatki zapisz w zeszycie do języka polskiego.                                                                            

Jedno z zadań wykonasz na kartce A4. 

 

Temat spotkania drugiego:  Przed egzaminem –„Zemsta”. 

cele spotkania: 

- przypomnienie najważniejszych informacji  dotyczących bohaterów „Zemsty”;                               

- przypomnienie o specyfice dramatu;                                                                                                       

-  kształcenie umiejętności redagowania  notatek w formie „mapy myśli” .                 

 W ubiegłym tygodniu zaprosiłem  Was do obejrzenia spektaklu teatralnego „Zemsta”. 

Materiały pochodzą z archiwum TVP. Rewelacyjny spektakl z bardzo dobrą obsadą  - 

wystąpili  najlepsi polscy aktorzy  z lat70-tych! 

https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow 

 

W miniony  poniedziałek -  być może niektórzy oglądali kolejną adaptację w Teatrze TVP 

(godz. 21.00.). 

 

Polecenie 1:  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi utworu pt. „Zemsta” Za chwilę 

wykorzystasz je w praktyce. Prezentacja trwa ok. 5 minut. Dowiesz się z niej najważniejszych 

informacji dotyczących postaci. 

https://www.youtube.com/watch?v=axUQsIeD3Vo 

 

Polecenie 2: Na kartce A 4 opracuj „mapę myśli” dotyczącą bohaterów „Zemsty”. Propozycja 

takiej mapy poniżej. Proponuję zadziałać kreatywnie i opracować własna „mapę”.  

Przypomnę, że o tym utworze rozmawialiśmy dwa tygodnie temu (spójrz na notatki w 

zeszycie). Podpisz swoją pracę imieniem i nazwiskiem.                                                                           

Zrób wyraźne zdjęcie i wyślij na adres j.polski28@interia.pl              

https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow
https://www.youtube.com/watch?v=axUQsIeD3Vo
mailto:j.polski28@interia.pl
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Zadanie jest obowiązkowe, nie musisz nic drukować, pamiętaj o estetycznym wykonaniu 

zadania. Otrzymasz za nie od 1 do 3 „plusów”. (maksymalna nota: bogata informacja na 

temat bohaterów). Po zebraniu 6 „plusów otrzymasz ocenę za aktywność (5).  

Termin nadesłania pracy: do 30.03.2020r. (poniedziałek), do godz. 15.00. 

 

                  Dziękuję Wam za uwagę i czekam na prace. Jest bardzo duża szansa na „5”.                     

Do dzieła! 

Pozostańcie w domach i do usłyszenia!  

Zapraszam do kontaktu elektronicznego: Vulcan ewentualnie poczta 

j.polski28@interia.pl              

 

 W.K.                                                                                                                                  

j.polski28@interia.pl              

 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
mailto:j.polski28@interia.pl

