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PONIEDZIAŁEK 26.10.2020 r. 
KLASA VII 

 

LEKCJA GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI 

1 8:00-8:45 j. polski Temat: Twórca i jego dzieło - Jan Kochanowski. 
 
1. Przeczytaj informacje ze strony 70. w podręczniku. 
2. Na podstawie krótkiej notki biograficznej oraz osi czasu (str. 
70), sporządź (w zeszycie) w formie podpunktów notatkę 
zatytułowaną: "Najważniejsze etapy życia Jana 
Kochanowskiego". 
3. Obejrzyj prezentację na stronie: 
www.cyfrowyczarnolas.pl 
 

Adres do kontaktu z nauczycielem: 

marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl 
Termin wykonania pracy:  

na lekcję 27.10. 

2 8:55-9:40 plastyka Dziś potrzebna ci będzie kartka A4 oraz ołówki. 
 
Naszkicuj sowę: 
https://pl.pinterest.com/pin/823595850600187919/?nic_v2=1a
6TTmt8i 
 
Na następny tydzień przygotuj na zajęcia: aparat fotograficzny 
lub telefon z aparatem 
 

Prześlij zdjęcie pracy na: 
 
plastyka.rudnik@gmail.com 
Termin wykonania pracy:  

na lekcję 02.11. 

3 9:50-
10:35 

chemia Lekcja ONLINE na ZOOMIE 

 

 zastępstwo D. Sochiera/matematyka - lekcja 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 

http://www.cyfrowyczarnolas.pl/
mailto:marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl
https://pl.pinterest.com/pin/823595850600187919/?nic_v2=1a6TTmt8i
https://pl.pinterest.com/pin/823595850600187919/?nic_v2=1a6TTmt8i
mailto:plastyka.rudnik@gmail.com
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7 13:40-
14:25 

religia Temat: Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. ( strona 51) 
 
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus 
Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale 
bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie 
odpuszczone.(Mt12,31) 
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym mówi Pan Jezus 
w Ewangelii Mateusza polega na tym iż człowiek odrzuca łaskę 
zbawienia. 
Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu to: 
Rozpacz lub zuchwałość.( opisz w zeszycie te dwie 
postawy,korzystając z podręcznika ) 
Przeciwieństwem tych dwóch postaw jest nadzieja, która 
połączona z wiarą i miłością daje człowiekowi siły by 
przyjmować Bożą łaskę( siły). 
Skąd czerpać nadzieję ? 
Źródłem nadziei jest Chrystus, który pokonując śmierć daje 
życie!!! 
II Niedziela Wielkanocna, to Niedziela Miłosierdzia. W tym dniu 
w sposób szczególny Bóg udziela łaski miłosierdzia dla 
wszystkich, a szczególnie dla żałujących za grzechy 
zatwardziałych grzeszników. 
Włoski sługa Boży ksiądz Dolindo  pisze: 
Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, oddaj się Jezusowi , 
zamień niepokój na modlitwę. Powiedz Jezusowi: ”JezuTy się 
tym zajmij”! 
Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Wystarczy to 
krótkie zdanie i zaufanie Bogu, a zobaczysz po czasie jak Jezus 
działa w twoim życiu.  
Kiedy czujesz  się w sytuacji bez wyjścia powtarzaj nawet kilka 
razy dziennie te słowa:”JezuTy się tym zajmij”! 
 
*Przeczytaj powyższy tekst.Przepisz do zeszytu teksty 
zaznaczone czerwonym kolorem. Opisz co to rozpacz i 

Adres do kontaktu z nauczycielem: 
 
d.stiebler77@gmail.com 
 
Termin wykonania pracy:  
do środy na lekcję religii 

mailto:d.stiebler77@gmail.com
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zuchwałość z podręcznika. 
( notatkę uzupełniamy do środy na lekcję religii) 
Z Panem Bogiem katechetka Daniela Stiebler 
 

8 14:30-
15:15 

doradztwo 
Kochani! 

            Zapraszam Was dzisiaj na krótką podróż do przeszłości, by 

poznać kilka zawodów z dawnych czasów. Świat pędzi 

do przodu! Zmienia się nasze otoczenie, środowisko, 

klimat. Na przestrzeni lat zmieniły się także 

wykonywane przez ludzi zawody. Dla wielu z Was, 

nazwy tych profesji są pewnie w ogóle nieznane. Warto 

jednak poznać te zawody. Niektóre z nich przetrwały do 

dnia dzisiejszego. 

Adres do kontaktu z nauczycielem: 
doradztwozaw.rudnik@onet.pl 
 
Termin wykonania pracy:  
 

mailto:doradztwozaw.rudnik@onet.pl
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Inne zawody jakie wykonywano w przeszłości to m.in.: 
Cyrulik– prawdopodobnie na widok cyrulika zawsze bolało całe 
ciało. Nic w tym dziwnego, ponieważ osoba ta zajmowała się nie 
tylko goleniem i kąpaniem, lecz także leczeniem lekkich chorób, 
wyrywaniem zębów, a nawet nastawianiem kości. I to wszystko 
bez znieczulenia! 
Korabnik– osoba ta miała dość wdzięczne, lecz odpowiedzialne 
zadanie. Wykonywała łodzie na dworze królewskim. Łodzie te 
nazywały się korabami. 
Mincerz– osoba zajmująca się produkcją monet w mennicy. 
Dawniej mincerz był odpowiedzialny również za kontrolowanie 
obiegu monet, a także ściganie fałszerzy. 
Sznurówkarz– to osoba, która była odpowiedzialna za 
produkcję sznurówek. Jednak była to bardziej praca dorywcza. 
Czasami nazwy danych zawodów były zaskakujące, ale wyraz 
sznurówkarz od razu przywodzi na myśl wykonywaną czynność. 
Znachor– osoba bez wykształcenia medycznego, która próbuje 
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leczyć ludzi za pomocą ziół, wierzeń i odprawiania modłów. 
Znachor jest znany również dziś i ma wielu swoich zwolenników. 
Pucybut– zawód polega na czyszczeniu butów przechodniom, 
oczywiście za drobną opłatą. Do dziś w Polsce możemy znaleźć 
kilku pucybutów. Za granicą natomiast najwięcej pucybutów 
spotkacie w Turcji i na Sycylii. 
 

Zawody dawniej i dziś 
https://dziendobry.tvn.pl/a/zawody-rzemieslnicze-dawniej-i-
dzis-czym-charakteryzuje-sie-profesja-rzemieslnika 
 
Zawody rzemieślnicze 
https://www.youtube.com/watch?v=A4W1i03G_bo 
 
Pewnie niektóre zawody wydają się nam dziś już abstrakcyjne, 
patrząc z perspektywy naszych czasów. Należy jednak pamiętać, 
że to właśnie dzięki nim możliwy był rozwój. 
Zastanów się, czy gdybyś dzisiaj musiał wybierać spośród tych 
zawodów, to w jakiej profesji byś siebie widział? 
 
Pytanie na dziś! 
Co przez ostatni miesiąc zrobiłeś/zrobiłaś, by rozwinąć swoje 
zdolności, zainteresowania? Czy nauczyłeś/nauczyłaś się czegoś 
nowego? 
Zainteresowania to ważny element rozwoju osobowości 
każdego z nas. Rozwijanie zainteresowań i pasji wymaga wiele 
zaangażowania, ale nie bójcie się szukać nowych wyzwań.                                                                                                                                                
W momencie kiedy będziesz starał się o pracę i gdy podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej rekruter zapyta o hobby, będzie to 
znaczyło, że chce Cię lepiej poznać. To, co robisz w wolnym 
czasie, wiele o Tobie mówi. Brak zainteresowań może świadczyć 
np. o bierności. Osoby, które mają pasje, rozwijają się w 
konkretnej dziedzinie. Dzięki temu doskonalą umiejętności, 
które mogą okazać się przydatne również w życiu zawodowym.  

https://dziendobry.tvn.pl/a/zawody-rzemieslnicze-dawniej-i-dzis-czym-charakteryzuje-sie-profesja-rzemieslnika
https://dziendobry.tvn.pl/a/zawody-rzemieslnicze-dawniej-i-dzis-czym-charakteryzuje-sie-profesja-rzemieslnika
https://www.youtube.com/watch?v=A4W1i03G_bo
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Nie odkładajcie niczego na potem. Nie marnujcie czasu. 
Rozwijajcie swoje zdolności, zainteresowania. To ważne dla 
waszej przyszłości. 
https://www.youtube.com/watch?v=UxQTfHdhuPA 
 
 
 
 

 

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

