
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU ZDALNE NAUCZANIE

CZWARTEK 29.10.2020 r.
KLASA VII

LEK
CJA

GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI

1 8:00-8:45 Kółko 
polonistyczne

1. Przypomnij sobie definicje : rym( podobnie lub jednakowo 
brzmiące końcowe części wyrazów. występują najczęściej na 
końcu wersów), epitet (określenie rzeczownika, jakaś cecha 
przedmiotu, osoby lub zjawiska; najczęściej jest nim przymiotnik)
2.Następnie wypisz z wiersza Cz. Janczarskiego wszystkie 
rymujące się pary wyrazów oraz wszystkie epitety.
3. Na koniec przedstaw w formie krótkiego opowiadania, 
historię zawartą w wierszu pt. "Koziołeczek"

"Koziołeczek" Cz. Janczarski

Koziołeczek z wielkim koszem
w piątek rano na targ poszedł.
Stoi stragan przy straganie,
na nich głowy kapuściane.
Koziołeczek za złotówkę
kupił dużą, piękną główkę.
kiedy wracał przez plac pusty,
zjadł listeczek z tej kapusty.
Minął domek, płotek długi,
schrupał przy nim listek drugi.
Trzeci, czwarty zjadł z ochotą,
kiedy kładką szedł przez potok,
a przed domem, na placyku
został tylko głąb w koszyku.

Adres do kontaktu z nauczycielem:

marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl

Termin wykonania pracy: 

Foto-załączniki z wykonanej pracy 
należy przesłać do piątku na podany 
adres e-mail 

30.10.2020r.

mailto:marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl


Kozia mama nóżką skrobie:
- Jak ja z głąba obiad zrobię?

2 8:55-9:40 j. polski Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został przesłany na
maila 

3 9:50-10:35 matematyka Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został przesłany na
maila 

4 10:45-
11:30

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

5 11:40-
12:25

geografia Temat: Morze Bałtyckie.

Na początek link uzupełniający wczorajszą lekcję zoom o 
powodzi w Raciborzu 1997 i 2010

https://www.youtube.com/watch?v=iYJGrhN0LlQ

Dzisiaj będziemy zajmowali się Morzem Bałtyckim - na początek
filmik
https://www.youtube.com/watch?v=J2fzcNTPdO8

Bałtyk opisany jest w podręczniku na stronach 66-69 (materiał 
dodatkowy 70-71). Proszę o zapoznanie się z treściami zawartymi
w podręczniku w celu wykonania zadań w zeszycie ćwiczeń 
(filmik też będzie w tym pomocny).

Zadania do wykonania:
-1 i 2ab str.45 (wyspy na mapce w podręczniku str.66, cieśniny w 
atlasie lub internecie, zatoki mapka w podręczniku i rozkładana 
mapka z tyłu);
-3, 5(w podręcznik str.67) i 6 str. 46. 

 Adres do kontaktu z nauczycielem:

marcinkowski2020@wp.pl

Termin wykonania pracy:

Foto-załącznik z wykonanej pracy 
proszę przesłać na adres do  kontaktu 
do 02.11.2020  (poniedziałek)

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=J2fzcNTPdO8
https://www.youtube.com/watch?v=iYJGrhN0LlQ


6 12:45-
13:30

chemia Nauczyciel nieobecny – samokształcenie/powtarzanie materiału Adres do kontaktu z nauczycielem:

7 13:40-
14:25

wf Temat: Jakie cechy charakteru powinien posiadać prawdziwy 
sportowiec.

Bycie sportowcem to dla wielu sposób na życie. Sportowy tryb 
życia zarówno na poziomie mistrzowskim jak i amatorskim 
wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń. Ale warto...

Medal zdobyty na igrzyskach olimpijskich to dla wielu 
sportowców szczyt marzeń. Jednak ten poziom mogą osiągnąć 
tylko nieliczni - najbardziej zmotywowani, najwytrwalsi i najlepsi
w swoich dyscyplinach.

Cechy charakteru sportowca:

- wytrwałość zarówno psychiczna jak i fizyczna,

- determinacja,

- miłość do wykonywanego sportu,

- ambicja i zawziętość,

- odporność na stres i krytykę,

- pewność siebie i wiara w siebie,

- umiejętność koncentracji,

- pracowitość i siła woli,

- umiejętność pogodzenia się z porażką

Proszę zobaczyć filmik

https://www.youtube.com/watch?v=ZzUYFB-Q5S

Adres do kontaktu z nauczycielem:
 bozena.wf1@op.pl

mailto:bozena.wf1@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ZzUYFB-Q5SU

