
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

22.05.2020 

INFORMATYKA 

Temat: Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego obrazu. 

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 118-119. 

Praca najlepiej w grupach 3-4 osobowych. 

Termin oddania 29.05.2020r. 

GIMP jest programem darmowym. Jeżeli nie masz programu GIMP możesz go pobrać klikając 
TUTAJ (Obsługiwany system operacyjny: Windows 7 lub nowszy. Ten link pobiera oficjalny 
instalator GIMP dla systemu Windows (~ 200 MB). Instalator zawiera 32-bitowe i 64-bitowe 
wersje GIMP i automatycznie użyje odpowiedniej). 

 

Stworzone prace prześlij na poniższy adres. 

 

Może cię zainteresuje: 

 Gimp - Kurs 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 6 informatyka Czar szkolnych lat 

 w treści wiadomości wpisz imię i nazwisko osób wykonujących pracę. 

 

  

https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/windows/gimp-2.10.18-setup-2.exe
https://www.youtube.com/watch?v=mM1ck8dDpUU&list=PLgEXMBTVUfOrZrsXgp1e_H-LIObbxYnYT
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: Have a good sleep!- dobrego snu, praca z tekstem. 

Strona 96-97. 

Zadanie 1- przeczytaj tekst, możesz posłuchać z płyty, uzupełnij zdania właściwym słowem.  

Zadanie 2- czy zdania są prawdziwe czy fałszywe? 

Zadanie 3- odpowiedz w zeszycie na 4 pytania. 

Zadanie 5- przeczytaj maila Joanny, napisz odpowiedzi do pytań. 

Zadanie 7- popatrz na tabelkę, dopasuj wyrażenia z zadania 6 do odpowiedniej kolumny.  

Zadanie 8- wyobraź sobie, że jesteś w szpitalu, napisz odpowiedzi do pytań, zaplanuj maila do 

kolegi. Na pytanie pierwsze użyj wybranej odpowiedzi z ramki. (pytania: 1.Dlaczego jesteś w 

szpitalu? 2. Kiedy przybyłeś do szpitala? 3. Newsy na temat kolegi i/lub członka rodziny.) 

Homework- zadanie 9- użyj notatek, aby napisać maila, użyj zwrotów z zadania 7.  

Zadanie na ocenę, termin do 26.05.2020. Odsyłacie tylko zadanie 9. 

 

 

MUZYKA 

Temat. Warsztat muzyczny. Utrwalenie wiadomości o Johanie Sebastianie Bachu. 

Drodzy uczniowie, na dzisiejszej lekcji muzyki, w ramach utrwalenia wiadomości z ostatniej 

lekcji, oglądacie film. Zdaje sobie sprawę, że film trwa dłużej niż 30 min, dlatego wszyscy 

oglądają film do 30 min, a chętni – całość. Miłego oglądania  

Poniżej wrzucam link do filmu. 

https://www.cda.pl/video/1061136a7?fbclid=IwAR1Vq4O4EXvWoGDMeW3KFaMaYwBQ-c-

VVjB9y-qFCJIzvq3NIFJY2qAhQIs  

 

https://www.cda.pl/video/1061136a7?fbclid=IwAR1Vq4O4EXvWoGDMeW3KFaMaYwBQ-c-VVjB9y-qFCJIzvq3NIFJY2qAhQIs
https://www.cda.pl/video/1061136a7?fbclid=IwAR1Vq4O4EXvWoGDMeW3KFaMaYwBQ-c-VVjB9y-qFCJIzvq3NIFJY2qAhQIs

