Zalecenia dla uczniów klasy VIII
na dni wolne od nauki szkolnej 2020r.
22.06.2020
JĘZYK NIEMIECKI
DLA WSZYSTKICH
Cele lekcji:
 wymienisz zalety i wady wybranych zawodów
 opowiesz o swoim wymarzonym zawodzie
NAPISZ W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI:
Stunde
Thema: Mein Traumberuf. – Mój wymarzony zawód.
ZAPOZNAJ SIĘ Z PODANYMI WYPOWIEDZIAMI:
SEBASTIAN:
Ich möchte später einmal Rennfahrer
werden.
Ich fahre am Wochenende immer Rennen
und ich will den Pokal für Deutschland
holen.
Ich fahre jetzt in der Formel 3, aber ich
möchte Formel-1-Fahrer werden.
Ich kann dann auch ganz viel Geld
verdienen.
LISA:
Meine Mutter ist Ärztin von Beruf und ich
möchte in der Zukunft Medizin studieren.
Ich weiβ, dass Medizinstudenten viel lernen
müssen.
Als Ärztin kann ich den Menschen helfen.
Das ist ein sehr wichtiger Beruf!
LUKAS:
Mein Vater ist Lehrer und das ist auch mein
Traumberuf.
Am liebsten möchte ich Chemielehrer
werden (kein Mathelehrer wie mein
Vater!).
Ich kann dann mit meinen Schülern viele

SEBASTIAN:
Chciałbym kiedyś zostać kierowcą rajdowym.
W weekendy ścigam się i chcę zdobyć puchar dla
Niemiec.
Jeżdżę teraz w Formule 3, ale chciałbym zostać
kierowcą Formuły 1.
Mógłbym wtedy też zarobić dość dużo pieniędzy.
LISA:
Moja mama jest z zawodu lekarką i chciałabym w
przyszłości studiować medycynę.
Wiem, że studenci medycyny muszą się dużo uczyć.
Jako lekarka mogłabym pomagać ludziom.
To bardzo ważny zawód!
LUKAS:
Mój tata jest nauczycielem i to jest też mój
wymarzony zawód.
Najbardziej chciałbym zostać nauczycielem chemii
(nie nauczycielem matematyki jak mój tata!).
Mógłbym wtedy ze swoimi uczniami
przeprowadzać wiele eksperymentów, dzięki
którym lekcje byłyby ciekawsze.

Experimente durchführen, die den
Unterricht interessanter machen.
Als Lehrer habe ich nicht so viel Zeit,
besonders abends.
Ich muss dann Klassenarbeiten korrigieren.
Ein guter Lehrer soll geduldig und hilfsbereit
sein.
Das weiβ ich schon!

Jako nauczyciel nie miałbym tak dużo czasu,
zwłaszcza wieczorem.
Musiałbym wtedy poprawiać klasówki.
Dobry nauczyciel powinien być cierpliwy i
pomocny.
To już wiem!

DLA WSZYSTKICH
Pracuj z zeszytem ćwiczeń i wykonaj starannie ćwiczenia: 1, 2, 3 i 4 na
stronie 95.
Skorzystaj z podanej notatki!
DLA WSZYSTKICH
TYM RAZEM NIC NIE WYSYŁAJ!

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Temat: Powtórzenie wiadomości „Bezpieczeństwo państwa” oraz „Postępowanie
w sytuacjach zagrożeń”.
Cele lekcji:
Powtórzenie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa państwa i postępowania w sytuacjach
zagrożeń.
Powtórz z podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie” dział 1 „Bezpieczeństwo państwa” oraz
dział 2 „Postępowanie w sytuacjach zagrożeń”, strony 8 – 64, wykorzystaj też epodręczniki:
https://epodreczniki.pl/a/postepowanie-wobec-zagrozen-w-czasiepokoju/D16N1GJt9#D16N1GJt9_pl_main_tp_1
Zapisz do zeszytu temat lekcji i notatkę:
Każda z katastrof naturalnych oraz antropogenicznych może stać się przyczyną trwałych
urazów, a nawet śmierci. Z tego względu bardzo ważne jest postępowanie zgodne
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w przypadku ich wystąpienia.
W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia trzeba spokojne wykonywać zalecane
czynności. Należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie poddawać się panice, gdyż może

to zagrozić życiu i zdrowiu nie tylko nas samych, ale również ludzi znajdujących się
w otoczeniu. W razie wystąpienia wszelkiego rodzaju katastrof należy zawiadomić
odpowiednie służby ratownicze.
Niebezpieczeństwa mogą spotkać nas również w najbliższym otoczeniu, dlatego powinniśmy
znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w miejscach, w których spędzamy najwięcej
czasu.
Zadanie domowe
Wykonaj ćwiczenia 1-4 z epodręczniki.pl

