
Lekcje codziennie na platformie Teams od 9.00 do 11.20- nieobowiązkowe! 

Z przyczyn technicznych,  tempa pracy uczniów treści między lekcjami na platformie 

Teams mogą nieco różnić się od podanych na platformie Learning. 

27.04.2020r. Poniedziałek  

Język polski – Zwiedzamy Katowice:  

1. Przypomnienie informacji nt Biblioteki Śląskiej, skweru Richarda Holtzego.  

2. Cmentarz ul. Francuska - nekropolia katowicka.  

3. Groby zasłużonych dla Śląska: Józef Rymer, Wojciech Korfanty. 

4. Przejście ul. Francuską do Muzeum Historii Katowic – wirtualne zwiedzanie,  

(po drodze zatrzymanie się przy szpitalu klinicznym – pomnik Andrzeja Mielęckiego 

– przypomnienie sylwetki). 

5. Przejście do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny – oglądanie zewnątrz i wewnątrz, 

historia, witraże cnót i grzechów. 

6. Przejście ul. Mariacką do starego dworca, następnie  i  ul. Pocztową na ul. Młyńską: 

tablica poświęcona Marii Goeppert - Mayer –– przypomnienie sylwetki; 

budynek Urzędu Miasta Katowice. 

7. Przejście na dworzec kolejowy.  

8. Powrót do szkoły. 

Wszystkie informacje dotyczące odwiedzanych miejsc znajdziesz na stronach internetowych. 

Obejrzyj i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania, zrób zdjęcie i prześlij do nauczyciela 

1. Co to jest nekropolia? 

2. Kim byli dla Śląska, co zrobili Wojciech Korfanty i Józef Rymer – króciutko w dwóch 

zdaniach? 

3. Co można zobaczyć w Muzeum Historii Katowic? 

4. Co ciekawego można zobaczyć w kościele mariackim? 

5. Kim była Maria Goeppert – Mayer (króciutko, w jednym, dwóch zdaniach)?  

Dlaczego w tym miejscu jest ta tablica? 

6. Kto urzęduje w Urzędzie Miejskim na ul. Młyńskiej? – Podaj imię  i nazwisko. 

Matematyka - wykonaj  zgodnie z poleceniami zadania: 

ĆWICZENIA   zad. 4, 5  str.61, zad.1,2,3,4  str. 62 

 11.30 – Co jest potrzebne, aby zrobić film? Kindloteka dla CHĘTNYCH!!! 

 

28.04.2020 r. Wtorek  

Język polski – Co nas czeka w maju ? 

1. Przeczytaj informacje ze str.16 – 17 w podręczniku 

2. Dzień odkrywców: wykonaj zadania w ćwiczeniach ze str.12 i 13 

Matematyka: wykonaj  zgodnie z poleceniami zadania: 

PODRĘCZNIK zad. 1,2,3  str.27, zad. 1, 2, 3 str. 28 

ĆWICZENIA   zad. 1, 2, 3, 4. str.63 

 

11.30 – Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o kotach. Kindloteka dla CHĘTNYCH!!! 

 



29.04.2020 r. Środa   

Język polski – Majowe świętowanie: 

1. Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku na str.18  - wykonaj zgodnie 

z poleceniem  ćw. 1 w ćwiczeniach str. 14 

2. Przeczytaj tekst informacyjny na str. 19 i wykonaj ćwiczenia ze str.15 

 

Matematyka: wykonaj  zgodnie z poleceniami zadania: 

PODRĘCZNIK zad. 1  str.29, zad. 1, 2, 3 ze str. 30  

ĆWICZENIA   zad. 1, 2   str.64 

11.30 – Zabawy z animacją ? Kindloteka dla CHĘTNYCH!!! 

 

30.04.2020 r. Czwartek  

Język polski: Polska 

Przeczytaj wiersz – podręcznik str. 20, wykonaj polecenia pod tekstem ( polecenie 5   prześlij 

do nauczyciela) 

Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku str.21, wykonaj  zgodnie z poleceniami zadanie 

2 i 3.  

Matematyka wykonaj  zgodnie z poleceniami zadania: 

PODRĘCZNIK zad. 1 - 4  str.31, zad.1, 2 str.32  

ĆWICZENIA   zad. 1, 2   str.64 

11.30 – Zabawy z animacją -  Kindloteka dla CHĘTNYCH!!! 

 

 


