
VIII C 

06.04.2020 r. 

Temat: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa? 

Na początek należy  odpowiedzieć na pytanie: Czy warto się buntować, Czy Wy się kiedyś 

buntowaliście, jeśli tak, to przeciw czemu lub komu i jak się to skończyło? Potem trzeba 
wyjaśnić pojęcia: asertywność, konformizm, nonkonformizm. 

Następnie oddajemy się lekturze wiersza A. Bursy „Nauka chodzenia” z podr. s. 242, czytamy 
też Kontekst s 243. Następnie w formie notatki w punktach analizujemy utwór (ćwiczenia 1-
5). 

  

07.04.2020 r. 

Temat: Gdy jestem online. O Internecie jako przestrzeni, w której funkcjonuje 

współczesny człowiek. 

Bardzo ciekawie i dokładnie opracowana historia Internetu przez National Geographic na: 
https://www.youtube.com/watch?v=RJMp4xlJDL8. 

Dla leniwych informacje w pigułce na stronie gadżetomanii: 
https://www.youtube.com/watch?v=qNaDFacLSzM 

A dla tych, którzy chcą się „wylogować” info. z podręcznika str. 246 - 247. 

Ponadto proszę zapoznać się z gatunkami wypowiedzi internetowe3j i stylach wypowiedzi 
językowej w Internecie s. 248-249. 

08.04.2020 r. 

Temat: Fonetyka – powtórzenie wiadomości. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rokTADKU7Ss 

Ponadto ważne definicje i przypomnienie podręcznik str. 250-253. 

Poproszę o wykonanie ćwiczeń z podręcznika 1, 5, 10,11. 

Pracę (zdjęcie notatki) przyśle na maila Weronika Jamro i Adrianna Budzisz. 

  
Życzę Wesołych Świąt. 

VII C 



06.04.2020 r. 

Temat: Mowa zależna i niezależna. 

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. Ponadto proponuję dla 
utrwalenia przeczytać definicje ze strony 235 z podręcznika. 

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 przysyła Gajęcki Dawid, drugą Anastazja Gałas. 

Życzę Wesołych Świąt. 

 


