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PONIEDZIAŁEK 02.11.2020 r. 
KLASA VII 

 

LEKCJA GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI 

1 8:00-8:45 j. polski  
Temat:Wśród ludzi- Jan Sztaudynger "Piórka" 
 
1. Przypomnij sobie, czym jest fraszka (podręcznik, str. 72) 
2. Następnie przeczytaj utwory ze zbioru "Piórka" na str.77. w 
podręczniku, zastanów się nad ich sensem i wyjaśnij, jakie prawdy 
życiowe zostały przedstawione w poszczególnych utworach 
3. Wykonaj zad. 5./77 z podręcznika 
 
 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl 
Termin wykonania pracy:  
Notatkę należy wykonać w 
zeszycie do wtorku i przesłać w 
formie fotozałącznika na adres 
podany do kontaktu  

2 8:55-9:40 plastyka Dziś potrzebny ci będzie aparat fotograficzny lub telefon z 
aparatem 
 
Przygotuj wirtualne portfolio. Wykonaj 6 zdjęć poświęconych 
wybranej przez ciebie (jednej) tematyce, następnie wyślij je na 
podany e-mail. 
 
Na następny tydzień przygotuj na zajęcia: dowolne materiały 
plastyczne potrzebne do wykonania plakatu 
 
DLA CHĘTNYCH: 
Zachęcam do udziału w konkursie plastycznym: „Święty Mikołaj w 
oczach dziecka” 
Technika prac dowolna. Nie mogą być grupowe.  
Tematyka prac konkursowych: 
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, który 
obdarza darami 
duchowymi. 
2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako wzór 

Prześlij zdjęcie pracy na: 
 
plastyka.rudnik@gmail.com 
 
Termin wykonania pracy:  
 
do 09.11.2020 r. 
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świętego 
wychowawcy. 
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, św. Mikołaja, jako 
współczesnego dobroczyńcy. 
4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz 
zostać świętym 
Mikołajem. 
5. Przedstaw swoją wizję artystyczną tego, co ciebie najbardziej 
fascynuje 
w św. Mikołaju oraz św. Janie Pawle II. 
 
Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia Św. Mikołaja, 
(jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę. 

3 9:50-10:35 chemia Lekcja ONLINE na ZOOMIE 
 

Link do spotkania został przesłany 
na maila 

4 10:45-
11:30 

wf Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został przesłany 
na maila 

5 11:40-
12:25 

matematyka Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został przesłany 
na maila 

6 12:45-
13:30 

j. niemiecki Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został przesłany 
na maila 

7 13:40-
14:25 

religia Temat : Pokusy i okazje do grzechu.str.55 
 

1. Przeczytaj historię młodego człowieka, strona 55 w książce 

(cała strona). 

2. Na czym polega pokusa ? 

3. Co pomaga człowiekowi pokonywać  pokusy? 

4. Wyjaśnij słowa modlitwy: „ i nie wódź nas na pokuszenie”. 

5. Zastanów się: jakie pokusy są twoją trudnością, w jaki 

sposób prosisz Boga o pomoc w walce z pokusami? 

6. Wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 58, dotyczy ono historii i 

młodym chłopcu. 

7. Zastanów się czy znasz modlitwę do Michała Archanioła, 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
 
d.stiebler77@gmail.com 
 
Termin wykonania pracy:  
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odmawiaj ją codziennie, Archanioł  pomoże ci  skutecznie  

walczyć z pokusami. 

 

 

Wpisz temat i odpowiedzi do zeszytu. Każdy temat proszę 

wykonać w zeszycie do następnego poniedziałku ( tydzień 

czasu),proszę o przesłanie zdjęcia z notatek. Dziękuję tym 

uczniom, którzy już przesłali notatki. 

 

Z Panem Bogiem 

8 14:30-
15:15 

doradztwo 
Temat: Mapa marzeń – skuteczna droga do celu. 

Proponuje Wam, w ramach zajęć z doradztwa, chwilę zabawy 
plastycznej. „Mapa marzeń” to taki koncert życzeń w formie 
wizualnej. Założeniem mapy jest stworzenie planu na przyszłość. 
Technika jaką możecie wykorzystać przy wykonaniu mapy jest 
absolutnie dowolna. Możecie rysować, malować, wycinać a nawet 
wydzierać zdjęcia z kolorowych gazet, magazynów itp. które będą 
pasowały do Waszych planów, marzeń, wyobrażeń o przyszłości. 
Możecie wklejać obrazki jak wam pasuje według własnego 
pomysłu i planu. 

Zamknij na chwilę oczy i pomyśl o swoich marzeniach i planach na 
przyszłość. Mapa marzeń działa nie tylko dlatego, że uświadamiasz 
sobie, co jest dla ciebie w życiu ważne, na czym Ci najbardziej 
zależy i do czego chcesz dążyć, ale też dlatego, że wieszając ją lub 
ustawiając w miejscu, na które często spoglądasz, uaktywniasz 
myślenie o tych celach. 

Materiały potrzebne do wykonania mapy marzeń to: kartka z 
bloku format A3 lub jeśli ktoś potrzebuje więcej miejsca można 
połączyć kilka kartek formatu A4 taśma przezroczystą tak, aby 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
doradztwozaw.rudnik@onet.pl 
 
Termin wykonania pracy:  
Foto-załącznik proszę przesłać na 
adres do kontaktu do 
06.11.2020r. 
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powstał odpowiadający Wam format, kredki, farby, mazaki, 
kolorowe gazety, czasopisma, nożyczki, klej i trochę wyobraźni. 

Powodzenia. 
 

 


