
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU ZDALNE NAUCZANIE 

 
 

PONIEDZIAŁEK 09.11.2020 r. 
KLASA VII 

 

LEKCJA GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI 

1 8:00-8:45 j. polski Temat: Przeżywanie straty- Katarzyna Ryrych, "Jasne dni, ciemne 
dni" 
 
1.Przeczytaj tekst "kilka słów o książce" na str. 93 w podręczniku, a 
następnie przeczytaj tekst K. Ryrych "Jasne dni, ciemne dni". 
2. Po przeczytaniu odpowiedz na pytania: 1, 5,6 ze str. 94 w 
podręczniku. 
 
Przemyśl dobrze swoje odpowiedzi i zapisz je w zeszycie. 
 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl 
Termin wykonania pracy:  
Notatkę należy przesłać do 

wtorku na adres podany do 

kontaktu. 

 

2 8:55-9:40 plastyka Dziś potrzebny ci będą  dowolne materiały plastyczne potrzebne 
do wykonania plakatu. 
 
Wykonaj plakat nt. Twojego ulubionego filmu. 
 
*** DLA CHĘTNYCH 
Zachęcam do udziału w konkursie plastycznym pt. „Święty Mikołaj 
w oczach dzieci”. Szczegółowa tematyka pracy: 
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, który 
obdarza darami 
duchowymi. 
2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako wzór 
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. 

Prześlij zdjęcie pracy na: 
 
plastyka.rudnik@gmail.com 
 
Termin wykonania pracy:  
 
do 15.11.2020 r. 
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5. Przedstaw swoją wizję artystyczną tego, co ciebie najbardziej 
fascynuje 
w św. Mikołaju oraz św. Janie Pawle II. 
 
Przedstawienie historyczne postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry. 
Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia Św. Mikołaja, 
(jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę. 
 
Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, 
malarstwo, collage, haft. Prace nie mogą być grupowe. 
 
Wykonaj zdjęcie dobrej jakości i wyślij je na 
plastyka.rudnik@gmail.com do 15.11.2020r. 
 

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 
zastępstwo D. Sochiera/matematyka 

Link do spotkania został przesłany 
na maila 

7 13:40-14:25 religia Temat: Imię Boże  str.81 
 
Imię Boże jest święte i zasługuje na całkowity szacunek i cześć. 
Kiedy w jakich sytuacjach człowiek może wypowiadać  Boże imię? 
str.81 
Jak brzmi imię Boże, które Bóg objawił  Mojżeszowi? Co ono 
oznacza? 
Jakimi słowami  tłumaczy się imię Jezus- Jeszua? 
Wypisz tytuły jakimi określa się Jezusa w Nowym Testamencie. 
Kiedy oddajemy cześć Bożemu imieniu? 
s.83 
NIGDY NIE WZYWAJ IMIENIA BOŻEGO NA DAREMNIE, W ZŁOŚCI I 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
 
d.stiebler77@gmail.com 
 
Termin wykonania pracy:  
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GNIEWIE 
Zadanie  1, 2 str. 83,84 
Z  Panem  Bogiem 
 

8 14:30-15:15 doradztwo Temat: Praca jako wartość.  

W życiu każdego człowieka istnieją wartości, dla których żyje i 
dzięki którym się realizuje. Jedną z takich wartości jest 
niewątpliwie praca, która ma ogromny wpływ na szeroko 
rozumiany rozwój człowieka i jednocześnie warunkuje współpracę 
ludzi oraz grup społecznych. Często jednak człowiek zaczyna cenić 
sobie pracę w momencie jej utraty i braku, ponieważ osoba 
bezrobotna przez dłuższy czas cierpi nie tylko z powodu utraty 
środków utrzymania i ograniczenia możliwości konsumpcji, ale 
także z powodu pogorszenia się jakości kontaktów społecznych i 
rodzinnych. 

Jak poukładać sobie swoje plany związane z nauką, szkołą, 
wyborem zawodu, by praca w przyszłości nie była jedynie 
sposobem zarabiania pieniędzy (co oczywiście jest ważne), ale 
również dawała satysfakcję i poczucie spełnienia? Zachęcam do 
obejrzenia krótkiego filmiku, który być może stanie się dla kogoś 
inspiracją do działania. „Pablo i Bruno, czyli jak pracować mądrze, 
nie ciężko”. Ta historia dwóch przyjaciół pokazuje pewne 
możliwości i korzyści z podejścia do pracy i biznesu. 

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

Przykład Pablo pokazuje, że trzeba wierzyć w siebie (nawet jeśli 
inni mają wątpliwości) i mieć marzenia. Krok po kroku, pracując 
wytrwale i systematycznie można osiągnąć swój cel. Nie poddawaj 
się, nie marnuj czasu, rozwijaj swoje zainteresowania, zdolności, 
zdobywaj wiedzę, która w przyszłości pozwoli Ci zbudować Twój 
„własny rurociąg”.  

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

 

 


