
Plan zajęć klasa VIa 

czwartek 26.03  

1 j. angielski: Utrwalamy poznane słownictwo  

e-mail do kontaktu: angielski6sppacyna@gmail.com 

2. historia: Oświecenie w Europie. 

e-mail do kontaktu: historiasppacyna@gmail.com 

3. j.polski: Przeżyjmy to jeszcze raz – o świecie przedstawionym w utworze  R. Kosika „Felix, Net i 

Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” 

e-mail do kontaktu: bazawiedzy237@gmail.com 

4. religia: Wielki Post  e-mail do kontaktu: anusiasal@wp.pl 

5. matematyka: Pole równoległoboku i rombu.  

E-mail do kontaktu: nina.wilinska.6@gmail.com 

 

piątek 27.03  

1. ------ 

2. religia: Wielki Post 

3. w-f: Bądź odpowiedzialny. Jak ustrzec się przed koronawirusem?                                                     

e-mail do kontaktu: marialidiastępniak@gmail.com 

 

4. j.polski: Zwykli niezwykli – o bohaterach powieści R. Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi” 

 

5. technika   Piszemy plan i wykonujemy rysunek dekoracji świątecznej. 

jaroslawkomar1@wp.pl 

6. matematyka: Obliczanie pól równoległoboków i rombów. 

 

poniedziałek 30.03  

1. j. angielski: Utrwalamy poznane słownictwo  

2. informatyka: Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację? 

irtree.samcro@gmail.com  

 
3. historia:  Nowe potęgi europejskie. 

4. matematyka: Pole trapezu. 

5. j.polski: Świat się zmienia, a wartości pozostają te same – „Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika 
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6. w-f: Zasady higieny i izolacji w czasie pandemii koronawirusa. 

 

 

 

 

wtorek 31.03  

1. j. angielski: Utrwalamy poznane struktury gramatyczne  

2. w-f: Ćwiczymy przy ulubionej muzyce – ćwiczenia rozciągająco-wzmacniające. 

 

3. j. polski: Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika jako powieść 

fantastycznonaukowa (science fiction) 

 

4. geografia: Gospodarka Europy- powtórzenie. E-mail do kontaktu: gppacyna@gmail.com 

5. muzyka: Instrumenty dęte – podział i brzmienie. 

 Mail do kontaktu:bmppacyna@gmail.com 

 

 

Środa 1.04 

1.------ 

2. j. polski: Układamy plan opowiadania science fiction. 

 

3. biologia: Przegląd i znaczenie płazów.   

4. w-f: Dbamy o zdrową dietę - planujemy jadłospis. 

 

5. matematyka: Obliczanie pól trapezów. 

6. plastyka: Rzeźba jako dziedzina sztuki. 

 

Czwartek 2.04 

1 j. angielski: Utrwalamy poznane struktury gramatyczne  

2. historia: Stany Zjednoczone Ameryki  

3. j.polski: Redagujemy opowiadanie science fiction. 

 

4. religia: Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień 

5. matematyka: Pola czworokątów – zadania 
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Piątek 3.04  

1. ------ 

2. religia: Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień 

3. w-f: Dobieramy ćwiczenia kształtujące właściwą postawę ciała w czasie aktywności fizycznej na 

świeżym powietrzu. 

4. j.polski: Wzbogacamy opowiadanie science fiction. Wprowadzamy dialog i opis. 

 

5. technika Piszemy plan i wykonujemy  dekorację świąteczną 

6. matematyka: Figury na kratce 


