
KLASA VII B 

01.04.2020 r. 

Oglądanie filmu animowanego z serii „Bolek i Lolek” – Prima aprilis na youtube.pl  

  
19.04.2020 r. 

Wirtualna wycieczka do Muzeum Polin. Ogólnopolska Akcja Żonkile. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOYl2en3j9o 

https://www.youtube.com/watch?v=HbGtMeq13pA&fbclid=IwAR050w9Mnn35K1fw3lwvG
ie-fwXrw7BVGZA6oPabJ_yQfcpD9ejNsNu2BoM 

 
VII B POLSKI 

06.04.2020 r. 

Temat: Mowa zależna i niezależna. Jak chronić własność intelektualną? 

Kochani, przesyłam  nagraną lekcję oraz zdjęcie notatki w formie schematu, który należy 
wykonać w zeszycie. Poniżej zdjęcie ćwiczenia, które musicie również wykonać  
w zeszycie, tzn. zamienić mowę niezależną  (dialog) na zależną.  Gdyby moja wypowiedź 
nie została zrozumiana, proszę przeczytać definicje ze strony 235 z podręcznika. O tym,  
w jaki sposób chronić własność intelektualną dowiecie się, czytając o cytowaniu podr.  
s. 238 i 239 oraz jak powoływać się na źródła s. 240, dla utrwalenia wykonujemy 
ćwiczenie 3 i 4 str. 82-83. 

Pracę przysyła mi na grupie(zdjęcie zeszytu ćwiczeń) Mikołaj Duszyński i Aleksander 
Jóźwik. 

Do lekcji dodaję film: 

https://drive.google.com/open?id=1P10iKB7esftutCZglM0f-4swmnv0yRHW  

 



 

07.04. 2020 r. i 08.04.2020 r. 

Temat: Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem. 

Temat: Powieść historyczna na przykładzie „Krzyżaków” H. Sienkiewicza. 

Proszę obejrzeć film pt. „Krzyżacy”, który jest adaptacją filmową powieści  
H. Sienkiewicza. Następnie wczytujemy się w zamieszczony w podręczniku fragment 
wymienionej wyżej powieści, a potem trzeba będzie wykonać notatkę w punktach na 
temat świata przedstawionego: czas i miejsce akcji, główne wątki, tematy, bohaterowie. 

W dalszym toku pracy należy wypisać cechy powieści historycznej  np. z wydania 
encyklopedycznego „Literatura Polska” lub „Słownika terminów literackich” lub innych 
dostępnych źródeł i poprzeć je przykładami z tekstu lub filmu. 

Pierwszą notatkę w Wordzie na maila przysyła Alicja Leśniewska, drugą Wiktor 
Leśniewski. 

Życzę Wesołych Świąt. 

IV B 

06.04.2020 r. 

Temat: Bazyliszek w teatrze. 
Na początek proszę porównać obraz Bazyliszka zamieszczony w podręczniku na stronie 193  
z obrazami z bazy na stronie http://commons.wkimedia.org/wiki/Category:Basilisk.pl  
i w trzech zdaniach odpowiedzieć na pytania jak wygląda Bazyliszek? 
Następnie należy przeczytać tekst W. Chotomskiej „Legenda o warszawskim Bazyliszku”. 
Dalej trzeba wykonać ćw. 5 z podręcznika s. 194 i zapamiętać definicję dramatu, czyli utworu 
napisanego z przeznaczeniem do wystawienia na scenie, zawierającego wypowiedzi 
bohaterów oraz wskazówki, jak coś wypowiedzieć, jak zachować się na scenie, by dobrze 
przygotować spektakl (nazywane didaskaliami). 
Dodatkowo proszę przeczytać sobie wiersz T. Kubiaka „Bazyliszek i Barbarka”: 
Co-raz 
ciem-niej 
co-raz 
ci-szej. 
Co to? 
Kto to? 
Ba-zy-li-szek. 
 
Idzie,człapie 
po ulicy. 
Staje w cieniu 
kamienicy. 
 
Ślepia ma 



bazyliszkowe 
i bazyliszkową głowę. 
Chrzęści 
skrzydłem nietoperza. 
Nic dziś nie pił. 
Nic dziś nie żarł. 
 
O - u, wrr, brr! 
Barr-dzo srro-gi. 
Sapnął. 
Z pyska 
zionie ogień. 
Zjadłby tysiąc 
szarych myszek. 
Barr-dzo głod-ny 
ba-zy-li-szek. 
 
Aż tu nagle 
patrzy; co to? 
Gwiazdka z nieba? 
Dziecko? 
Kto to? 
 
-Bazyliszku, 
to Barbarka, 
bo przebrała 
się już miarka. 
 
Spojrzyj,proszę, 
w to lusterko. 
Zobacz siebie... 
 
Ścierpł, gdy zerknął. 
 
-Co? To ja? 
To zwierzę srogie? 
Ślepia dzikie, 
w pysku ogień! 
Bardzo siebie się przestraszył. 
W najciemniejszy kąt 
się zaszył. 
 
Zaszył się 
od stóp po głowę 
srebrem nici 
księżycowej.   
  
Można wysłuchać też recytacji na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=wSHLW4ZlnKo 
  



07.04.2020 r. 
Temat: Co wiemy, co potrafimy – powtórzenie wiadomości z rozdziału. 
Proszę pisemnie w zeszycie wykonać ćwiczenia z tekstem z podręcznika ze stron 196 – 198. 
Zdjęcia z pracą poproszę od Bąk Wiktorii i Bodeckiej Nikoli. 
  
08.04.2020 r. 
Temat: Wielkanoc u Miziołków. 
Na słoneczku wypisujemy skojarzenia związane z WIELKANOCĄ. 
Następnie czytamy tekst ze stron 335-336 i wykonujemy pisemnie ćwiczenia 1-3 spod tekstu. 
Zwieńczeniem pracy będzie rysunek Waszego stołu wielkanocnego. Jeżeli ktoś ma drukarkę, 
może zrobić zdjęcie, wydrukować i w kleić. Jeżeli posiadacie zdjęcie Waszego stołu sprzed 
lat, też będzie ono mile widziane. 

Życzę Wszystkim Wesołych Świąt. 

 


