
Język polski 

Temat: Co to za lektura? Podsumowanie wiadomości. 

Zapraszam na ostatnią już w tym roku szkolnym lekcję języka polskiego: 

https://view.genial.ly/5eec4fb6b508bf0d7f24d0b7/horizontal-infographic-review-lektury-4-

6?fbclid=IwAR049MSrkF6hfj684uN-

SnQatygFDR3L69LC5C_XT6_NXm6mTkLmMn8WIPg 

 Życzę Wam wspaniałych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 😊 

 

Matematyka 

Temat: Łamigłówki. 

https://gwo.pl/strony/2444/seo_link:materialy-strefa-ucznia-6sp 

Nic nie odsyłacie 

Moi Drodzy Siódmoklasiści – dobrnęliśmy do końca zwariowanego roku szkolnego, 

zasłużyliśmy wszyscy na odpoczynek.  

Życzę Wam przede wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji! 

Pozdrawiam! 

 

Biologia 

Temat: Bezpieczne wakacje! 

Moi Drodzy 😊 Dziś ostatnia lekcja biologii w tym roku szkolnym. Wakacje czas zacząć… 

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, uważajcie na siebie.  

Do zobaczenia! 

Wasza Pani od biologii 😊 

 

Geografia 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 Poznajcie piękne krajobrazy świata. https://www.airpano.com/360video_list.php 

 Bepiecznych wakacji. 

Pozdrawiam M.M 
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Godzina wychowawcza 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Wakacje czas zacząć. Kochani życzę Wam udanych wakacji, odpocznijcie i uważajcie na 

siebie.  

Wasza Pani wychowawczyni 😊  

Przeczytajcie jeszcze kilka wskazówek jak bezpiecznie spędzić wakacje:  

Odpowiedzialne zachowanie podczas podróży: 

 unikaj pustych przedziałów lub tych, w których przebywają osoby nietrzeźwe; 

 nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru; 

 w trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu zwróć szczególna uwagę na otaczające Cię 

osoby, najczęściej w takich sytuacjach dochodzi do kradzieży kieszonkowych;  

 unikaj przyjmowania od nieznajomych jakichkolwiek poczęstunków (napoje, alkohol).  

Odpowiedzialne zachowanie podczas wypoczynku nad wodą: 

 korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych; 

 nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu; 

 nigdy nie skacz do płytkiej wody o nieznanym dnie - taki skok może zakończyć się 

nieodwracalnym kalectwem;  

 po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie - stopniowe 

schładzanie organizmu pozwoli Ci uniknąć szoku termicznego; \zwracaj szczególna 

uwagę na osoby będące pod Twoją opieką. 

Odpowiedzialne zachowanie w górach: 

 planując jakąkolwiek wycieczkę w góry, korzystaj z map turystycznych i/lub 

przewodników; 

 sprawdź prognozę pogody przed wyjściem w góry i 

 zabierz na wyprawę odpowiednią odzież; 

 staraj się tak zaplanować wyjście, żeby zdążyć wrócić przed zmrokiem; 

 w czasie burzy postaraj się opuścić najbardziej zagrożone miejsca: szczyty, granie, 

otwarte przestrzenie, pojedyncze wysokie drzewa; 

 unikaj wody i metalowych przedmiotów np. łańcuchów i innych sztucznych ułatwień; 

 przeczekaj burzę w pozycji siedzącej z podciągniętymi pod siebie stopami, siedząc na 

plecaku lub płaskim kamieniu - nigdy nie opieraj się o ścianę!  

 

Język angielski 



Topic: Podsumowanie całorocznej pracy. 

Dziś ostatnia lekcja przed wakacjami. Jeśli znajdziecie troszkę wolnego czasu i chęci polecam 

korzystać ze stron gdzie można pograć w różne gry i utrwalić słówka: 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets 

Życzę Wam udanych, radosnych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 
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