
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

1.06.2020 

GEOGRAFIA 

 

Temat:  Podsumowanie działu: „Sąsiedzi Polski” 

 

 

Przeczytaj podsumowanie str. 173 - 174 oraz informacje pod linkiem  

https://epodreczniki.pl/a/sasiedzi-polski-podsumowanie/D7xcF6rKh  

Wykonaj zadania z podsumowania w ćwiczeniach str. 104, 105  

Nie odsyłaj wykonanych zadań  

 

HISTORIA 

 

Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński- sprawdzian wiadomości 

 

Moi Drodzy 

Dzisiaj obchodzimy Wasze święto- Dzień Dziecka.  Z tej okazji życzę Wam spełnienia 

pragnień marzeń, wszelkiej pomyślności oraz tego, by do Was należał wybór, kiedy 

przystąpicie do sprawdzianu z historii:) 

https://epodreczniki.pl/a/sasiedzi-polski-podsumowanie/D7xcF6rKh


Możecie zrobić to dzisiaj lub jutro do godziny 15 

Pod linkiem kryje się test do rozdziału : Rewolucja francuska i okres napoleoński 

https://quizizz.com/join?gc=2807804 

Logując się wpisz pełne imię i nazwisko. 

Przy ocenie będzie brane pod uwagę tylko jedno podejście do sprawdzianu i czas 

zaznaczania odpowiedzi.  

Jeśli masz problem z internetem, natychmiast zgłoś ów fakt nauczycielowi. 

Możesz samodzielnie sprawdzić, jaką otrzymasz ocenę: 

0-29 %= niedostateczny 

30-50 % = dopuszczający 

51-74 % = dostateczny 

75- 89 % = dobry 

90-100 % = bardzo dobry 

 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

 

Temat: Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.  

 

Słowa będące tematem lekcji wychowawczej wypowiedział Charlie Chaplin. Możemy 

oczywiście rozumieć je dosłownie, bo w istocie – każdy musi przejść takie same etapy w 

życiu, by osiągnąć wiek dorosły. Jednak przesłanie tego aforyzmu zawiera głębszy, 

metaforyczny sens. Nawet będąc dorosłymi ludźmi nie powinniśmy zatracać w sobie cząstki 

dziecięcej, dzięki której nadal potrafimy marzyć, rozwijać wyobraźnię, śmiać się beztrosko, 

cieszyć się najmniejszym sukcesem, wierzyć w zwycięstwo dobra nad złem.  

Dzisiaj jest Wasze święto – Dzień Dziecka. Z tej okazji chciałabym Wam życzyć, byście nie 

spieszyli się tak bardzo do bycia dorosłym, abyście przeżyli swoje dzieciństwo najpiękniej, jak 

potraficie, korzystając z jego przywilejów. Bądźcie radośni, miejcie marzenia i realizujcie je, 

odkrywajcie swoje talenty, rozwijajcie posiadane zdolności, ponieważ w wieku dorosłym 

zwyczajnie może zabraknąć Wam na to czasu. Spotykajcie się z przyjaciółmi, oglądajcie świat 

szeroko otworzonymi oczyma, by nie przegapić żadnego z codziennych cudów: tęczy, 

kolorowego motyla, śpiewu ptaków. Bądźcie wrażliwi, nie wstydźcie się łez. Poszukujcie 

odpowiedzi na nurtujące Was pytania u wiarygodnych źródeł: Waszych Rodziców, Dziadków, 

innych dorosłych, których darzycie zaufaniem. Dbajcie o to, by nigdy nie zatracić w sobie 

dziecięcej odwagi, ufności i wrażliwości. Wszystkiego najlepszego  

Moim prezentem dla Was jest poniższa prezentacja, która, mam nadzieję, skłoni Was do 

refleksji. Do obejrzenia slajdu nr 6 i 7 zaproście także swoich Rodziców. 

https://view.genial.ly/5ed3e0fea03aff11fcaf00d8/interactive-content-dzien-dziecka 

Drugi prezent to wspaniała rysnotka p. Sylwii Oszczyk – Polski jak malowany. Wypełnijcie ją, 

dzięki temu zaglądniecie w głąb siebie, oswoicie lęki i smutki, a jednocześnie dostrzeżecie 

siłę marzeń i potęgę pozytywnych uczuć. 

https://quizizz.com/join?gc=2807804
https://view.genial.ly/5ed3e0fea03aff11fcaf00d8/interactive-content-dzien-dziecka


 

 

 


