
Praca domowa klasa 7b 
 
WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  
Drodzy Uczniowie! 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 
konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  
Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 
książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 
IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 
bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl   
 
09.06.2020r. 
Thema: Im Restaurant. 
Zapraszam na lekcję on-line o godz. 9.50, link przyłączenia: 
https://join.skype.com/cd0kL0CB44J1 
Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 
ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 
7/119: Sie hat eine Flasche Mineralwasser, zwei Stück Kuchen und eine Dose Cola gekauft. 
Sie hat eine Tüte Chips und eine Tüte Bonbons vergessen. 
26/67: 1. mich, 2. mich, 3. uns 
27/67: 1. dich, 2. dich, mich, 3. mich, dich, 4. dich, mich, dich, 5. euch, uns, 6. euch, uns,  

7. euch, uns 
28/68: A.1,3, B.1,2, C.1,3, D.2,3 
1. Mach Übung 1/120 im Lehrbuch. Drei Beispiele schreib ins Heft.  (Wykonaj ćw. 3/117 z 
podręcznika. 3 przykłady zapisz w zeszycie.) 
2. Mach mündlich Übungen 4/121 und 5/122 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. z podręcznika.) 
3. Lies den neuen Wortschatz. (Zapoznaj się z nowym słownictwem – W restauracji): 
https://dojczland.info/w-niemieckiej-restauracji/ 
 
10.06.2020r. 
Thema:Was wünschen Sie bitte? 
Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia: 
https://join.skype.com/cd0kL0CB44J1 
1. Mach Übungen 2/120 und 6,7/123 im Lehrbuch. Die Antworten schreib ins Heft.  
(Wykonaj ćw. z podręcznika. Odpowiedzi  zapisz w zeszycie.) 
2. Mach Übung 29/69 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.) 
Übung 30/69 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. dodatkowe, jeśli zrobisz prześlij do 
sprawdzenia.) 
3. Sieh dir die Filme an und lerne:  
https://www.youtube.com/watch?v=ueBmlrZbmwA 
https://www.youtube.com/watch?v=f8sVyoVZnb0 
 
HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA  niedziela.alina@wp.pl   
 
10.06.2020 ( środa) 
Temat: Dorobek kulturalny i naukowy polskiego dwudziestolecia 



1.Przeczytaj temat 43 z podręcznika. 
2.Zapisz w zeszycie: 
Po odzyskaniu niepodległości 33% mieszkańców naszego kraje stanowili analfabeci, czyli 
osoby niepotrafiące czytać i pisać. W 1932 roku wprowadzono reformę, która uporządkowała 
ustrój szkolny, a jej twórcą był Janusz Jędrzejewicz. Prężnie działały wyższe uczelnie w 
Krakowie, Wilnie, Lwowie, Warszawie i Poznaniu. Ogromne sukcesy odnosiły szkoły 
matematyczne w Warszawie i Lwowie - twórcami byli Wacław Sierpiński, Stefan Banach, 
Hugo Steinhaus. W 1932 roku otwarto Instytut Radowy w Warszawie, rozwijała się 
medycyna i technika. Do największych sukcesów należy parowóz Pm36, zwany Piękna 
Helena, samoloty serii RWD, wojskowe myśliwce PZL P11 oraz bombowce PZL 37 Łoś. 
Do najważniejszych polskich pisarzy dwudziestolecia międzywojennego należeli: Władysław 
Stanisław Reymont, Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska.  
Rozwijała się kultura masowa, zwłaszcza kino i teatr. Plejada polskich aktorów: Jadwiga 
Smosarska, Mieczysława Ćwiklińska, Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo i inni. 
Polska mogła się poszczycić znakomitymi sportowcami: Halina Konopacka, Janusz 
Kusociński, Stanisława Walasiewiczówna, Stanisław Marusarz. 
Polacy odnosili sukcesy międzynarodowe w dyscyplinach lotniczych ( Franciszek Żwirko, 
Stanisław Wigura) oraz baloniarze, m.in. Franciszek Hynek. 
3.Wykonaj polecenie 2. s. 241. 
 
GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 
 
08.06.2020. – uczniowie, którzy będą chcieli w ósmej klasie starać się o ocenę celującą z 
geografii musza przygotować prezentację multimedialną  „Moja mała ojczyzna”. Prezentacja 
musi zawierać 10 zdjęć z terenu powiatu lipskiego, opisy do zdjęć maksymalnie trzy zdania, 
zdjęcia mogą przedstawiać krajobrazy naturalne, wiejskie i miejskie, zabytkowe obiekty, 
pomniki przyrody. Pracę będzie trzeba oddać we wrześniu. 
Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 
notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 
ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu  
 
http://www.angielski.slowka.pl/piosenki,d,1,3.html 

1 czerwca 2020r. 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!  
 
W tym szczególnym dniu lekcja angielskiego będzie wyśpiewana. Pod podanym linkiem 
znajdziecie piosenki w języku angielskim. Możecie wybrać tytuł znanej Wam piosenki. Pod 
teledyskiem znajdziecie tekst piosenki i jej tłumaczenie. Wysłuchajcie piosenki kilka razy 
patrząc w tekst. Następnie spróbujcie ją zaśpiewać. 
http://www.angielski.slowka.pl/piosenki,d,1,3.html 
 
2 czerwca 2020r. 
Negative prefixes – słowotwórstwo. 
Przepiszcie i przetłumaczcie wyrazy z ćwiczenia 1 strona 100 podręcznik. Korzystając ze 
słowniczka na stronie 127 przetłumaczcie wyrazy na język polski oraz przepiszcie ich 



przeciwieństwa utworzone za pomocą przedrostków – un, -im, - il. Utrwalcie wyrazy. Nie ma 
konkretnej reguły jaki przedrostek używamy w jakim wyrazie.  
Wykonajcie zadania 5, 6,7 i 8 w ćwiczeniówce strona 57.  W zadaniu 8 należy utworzyć 
negatywne przymiotniki do podanych w ramce i uzupełnić nimi zdania.  
 
3 czerwca 2020r. 
Reading – British popular music. 
Przeczytajcie teksty na stronie 103 w podręczniku.  Zdecydujecie czy są one: 
- fragments of a story – fragmentem opowiadania 
- news reports – raporty informacyjne 
- website articles – artykuły na stronie internetowej. 
Następnie określcie  jakiego tekstu dotyczą zdania z ćwiczenia 2. Zapiszcie odpowiedzi w 
zeszycie. 
 
FIZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 
 
08.06.20  (Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.) 
https://drive.google.com/file/d/13gqr8vqWvvzMQ22hWdnpc5BVpcfl1gRq/view?usp=sharin
g 
CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 
 
08.06.20 (Stężenie procentowe roztworu-zadania.) 
https://drive.google.com/file/d/1PKvx0HDeIKmKrCed8DH_PnteCsi1sYW2/view?usp=sharin
g 
 
MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl 
 
Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 
08.06.2020-poniedziałek 
Temat. Mnożenia i dzielenie potęg o tej samej podstawie.  
Dziś poznasz reguły dotyczące mnożenia i dzielenia potęg o takiej samej podstawie.  
Przeanalizuj przykład 1/str. 281/P, a następnie spróbuj samodzielnie sformułować własność 
dotyczącą mnożenia potęg o tej samej podstawie. Zapisz do zeszytu własność i 
odpowiadający jej wzór – str. 281/P. Wykonaj ćwiczenia:1-3/ str. 281 – 282/P.  
Przeanalizuj przykład 4/str. 282/P. Sformułuj samodzielnie wzór określający jak podzielić 
potęgi o jednakowej podstawie. Zapisz ten wzór do zeszytu – str.282/P. Pamiętaj, że dzielnik 
nie może być równy zeru. Wykonaj ćwiczenia:4 – 6/str. 283/P. Rozwiąż zadania: 1-5/str. 
284/P.  
Wskazówki: 
Zadanie 4- kreskę ułamkową możemy zastąpić znakiem dzielenia 
Zadanie 5- połowa liczby 218 to 218:2=218: 21=218-1=217, a trzecia część liczby 315 to 1/3 *315 
czyli 315/3=315:3=315:31=315-1=314 
Poznane własności potęg ułatwiają wykonywanie obliczeń na potęgach, dlatego warto je 
zapamiętać i z nich korzystać. 
Rozwiązania wykonanych zadań z podręcznika wyślij na e-mail nauczyciela. 
 
09.06.2020-wtorek 
Temat. Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie – ćwiczenia.  
Dalej będziemy doskonalić umiejętność mnożenia i dzielenia potęgo o wykładnikach 
całkowitych dodatnich. Rozwiąż zadania: 6-13/str. 284/P.  



Rozwiązania wykonanych zadań: 6-13/str. 284/P wyślij na e-mail nauczyciela. 
 
10.06.2020-środa 
Temat. Potęga potęgi.  
Dziś dowiesz się jak podnosić potęgę do potęgi. Przeanalizuj przykład 1/str. 286/P. Odkryj 
regułę obowiązującą podczas podnoszenia potęgi do potęgi i sformułuj wniosek. Zapisz do 
zeszytu wniosek wraz ze wzorem –str.286/P . Wykonaj ćwiczenia: 1-5/str. 286 – 288/P, a 
następnie rozwiąż zadania: 1-4/str. 288/P.  
Wskazówki: 
Zadanie 3–przypomnij sobie pięć kolejnych potęg liczb 2 i 3 oraz kwadraty liczb 
jednocyfrowych. Rozwiązując to zadanie należy odpowiednio zmieniać podstawy potęg. 
Zadanie 4 – zapisz wyrażenia w postaci potęg o tej samej podstawie. Rozwiązania 
wykonanych zadań: 1-4/str. 288/P wyślij na e-mail nauczyciela. 
 
BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 
 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Współdziałanie układów narządów w utrzymaniu homeostazy. 
Przeczytajcie informacje na ten temat z podręcznika str. 258 - 262. W zeszytach zapiszcie  co 
to jest homeostaza i wymieńcie hormony, które są odpowiedzialne za utrzymanie stałego 
poziomu glukozy we krwi i hormon, który jest odpowiedzialny za regulacje ilości wody w 
organizmie. Swoje prace przesyłajcie do następnego wtorku. Pozdrawiam i życzę miłej pracy. 
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
04. 06. 2020 (czwartek) 
Temat: Żyć słowem Bożym na co dzień. 
W słowie Bożym tkwi siła, która może przemienić ludzkie serce. Zapoznaj się z tematem 
katechezy 39. Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćw.1 ze 
str.84.  
 
05.06. 2020 (piątek)  
 Temat: Żyć jak pierwsi chrześcijanie. 
Wspólnotę pierwszych chrześcijan budowała wzajemna troska o siebie, jednoczyła modlitwa i 
Eucharystia. Trwanie we wspólnocie niesie zatem miłość i daje poczucie bezpieczeństwa. 
Korzystając z podręcznika (katecheza 45) uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 1 i 2 s 96, 
dla chętnych ćw. 4 s 97 (ćwiczenia proszę przesłać na e-maila do 8 czerwca) 
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 
NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu 
 
05.06.2020r. Przekazywanie życia.  
1. Zastanów się, jaki wpływ ma okres narzeczeństwa w budowaniu więzi małżeńskiej.  
2. Dokończ zdania: Egoizm wyraża się ... Miłość można poznać ... 
3. Znajdź w internecie informacje o hormonach, mających wpływ na cykliczną płodność 
kobiet i stałą płodność mężczyzn. 
 
MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com  
 
Poniedziałek 08.06.2020 



Temat: Operetka i musical. Tańce wykorzystywane w teatrze. 
Napisz notatkę do zeszytu co to jest operetka i musical. 
 
PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com  
 
Wtorek 09.06.2020 
Temat: Komputer jako narzędzie artystyczne. Grafika komputerowa. „Multimedialna 
prezentacja o regionie”, „Abstrakcja”. 
Zrób prezentację o regionie lub wykonaj abstrakcję za pomocą komputera.  
Pracę wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com. 
 
INFORMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com  
 
05.06.2020r. gr.1, gr.2 
Temat: Portfolio z tekstami. 
1. Utwórz portfolio – zbiór swoich dokumentów opracowanych na poprzednich lekcjach. 
Będzie to trochę dłuższy dokument, prawie książka. Powinien więc mieć stronę tytułową, 
numerację stron i spis treści z odsyłaczami kierującymi do odpowiednich stron.  
2. Przeczytaj uważnie temat 4.6 z podręcznika s. 108 – 112. Jest to cała instrukcja tworzenia 
portfolio (krok po kroku). 
Jeżeli nie masz dokumentów z poprzednich lekcji, są dostępne niesformatowane w linku: 
https://tiny.pl/7tbbt 
3. Wykonaj wszystkie polecenia oznaczone czerwonym trójkątem. Jeżeli nie masz płatnego 
pakietu Microsoft Office (edytor tekstu MS Word) to możesz zainstalować darmowy pakiet 
oprogramowania biurowego LibreOffice (edytor tekstu LibreOffice Writer) lub Apache 
OpenOffice możesz również zrobić w dokumencie na dysku Google. 
4. Zapisz w formacie PDF pod nazwa Moje Portfolio. Jeżeli z różnych przyczyn nie możesz, 
to w programie Word. Przykładowe portfolio – maje –  w linku: https://tiny.pl/7tbbl  
5. Podpisaną pracę prześlij do sprawdzenia. 
 
JĘZYK  POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  agnieszkastepien.psp@gmail.com     
 
Data: 08. 06. 2020 (poniedziałek) 

Temat: Herkules kontra Herkules  

1.Zapoznajcie się z informacjami na temat Agathy Christie na jej stronie 

https://www.agathachristie.com/about-christie 

A oto jedna z ciekawostek na temat pisarki: Podobno kryminały Agathy Chrisie 
powstawały w wolnym czasie, między jej domowymi zajęciami. Twierdziła, że najlepsze 
pomysły przychodzą jej do głowy w czasie zmywania naczyń. Nie lubiła rozgłosu, przemówień 
i publicznych wystąpień. Żyła zwyczajnie, nie była osobą ekscentryczną. 
2. Korzystając z dostępnych źródeł i zasobów Internetu przypomnij sobie wiadomości na 
temat mitologicznego Herkulesa i jego 12 prac (1. Zabicie lwa nemejskiego; 2. Zabicie 
hydry lernejskiej; 3. Schwytanie dzika erymantejskiego; 4. Schwytanie łani cerynejskiej; 5. 
Przepędzenie ptaków stymfalijskich, 6. Oczyszczenie stajni Augiasza; 7. Schwytanie byka 
kreteńskiego; 8. Schwytanie klaczy Diomedesa; 9. Zdobycie pasa Hippolity; 10. 
Przyprowadzenie byków Geriona; 11. Zdobycie złotych jabłek Hesperyd; 12. 



Przyprowadzenie Cerbera.) 
3. Zapisz najważniejsze wiadomości: 
 Świat przedstawiony powieści pt. ”Dwanaście prac Herkulesa” Agathy Christie 
miejsce akcji – głównie Londyn (np. Bloomsbury Road Square, kościół Kensington, 
Conningby Mews), miasteczko Market Loughborough w Berkshire, Lyde Manor, ale także 
Vagray les Alpes czy Rochers Neiges w Szwajcarii, Piza we Włoszech, Słowacja)  
czas akcji – początek XX wieku; znaki czasu(nie musicie zapisywać) korespondencja 
listowa, przesyłanie wiadomości przez służące lub damy do towarzystwa, Poirot jeździł 
limuzyną z szoferem (luksusowy messarro gratz), cygara, elitarna szkoła dla dziewcząt, 
obyczaje, sposób zwracania się do siebie (np. „Jest pan nazbyt uprzejmy...”) 
Herkules Poirot – znany w środowisku londyńskim prywatny detektyw w sile wieku; 
twierdzi, że chce zakończyć działalność, wycofać się z zawodu i zacząć hodować dynie; 
postanawia podjąć się ostatnich zleceń – na wzór dwunastu prac swojego mitycznego 
imiennika. Herakles (Herkules) – mitologiczny heros, syn Dzeusa i Alkmeny, wyróżniał się 
potężną budową ciała i niezwykłą siłą; wykonał dwanaście prac zleconych mu przez 
Erysteusa. 

Wygląd Herkulesa Poirota, niski, drobny, o jajowatej głowie, posiadacz wspaniałych 
wąsów, elegancki, wytworny, zawsze schludnie ubrany (np. w sztuczkowe spodnie, 
nienaganny czarny żakiet i starannie zawiązany krawat, błyszczące lakierki) cechy 
charakteru i usposobienia: pedantyczny, dokładny, perfekcjonista, esteta, ceni porządek, 
wytworny, zdecydowany, lubiący nowoczesny wystój, inteligentny, dociekliwy, błyskotliwy,  
uważny, skrupulatny, sprytny, pomysłowy. 
Współpracownicy:  
Panna Lemon – sekretarka  
George – zaufany służący  
Amy Carnaby – pomoc w rozwiązywaniu zagadek. 

Herkules Poirot KONTRAST Herkules 
PODOBIEŃSTWA 

determinacja, chęć naprawiania świata, wyjątkowość, niezwykłe umiejętności;  
(Herakles – siła mięśni, Herkules Poirot – siła intelektu) 

 

4. Na zakończenie przeczytajcie jako ciekawostkę, opinię autorki o bohaterze: „Są chwile, 
kiedy zadaję sobie pytanie: „Po cóż, ach po cóż wymyśliłam tę paskudną, napuszoną i 
nieznośną kreaturę? Wiecznie wszystko porządkuje, wiecznie się chwali, wiecznie podkręca 
wąsy i przekrzywia tę swoją jajowatą głowę. [...] A kiedy udowadniam, że kilkoma 
pociągnięciami pióra mogłabym go unicestwić, replikuje pompatycznie: To niemożliwe. 
Poirot jest za sprytny, by się go pozbyć w taki sposób”. 
(www.agathachristie.pl/detektywi.html) 

 

Data: 09. 06. 2020(wtorek) 

Temat: Sprawdzian ortograficzny na zakończenie nauki w klasie siódmej. 

O godz. 13.00 prześlę do Was maile ze sprawdzianem ortograficznym. Na rozwiązanie 
zadań będzie 45 min.  Dalsze informacje zamieszczę w instrukcji. 



 

Data: 10. 06. 2020(środa) 

Temat: Ścigający i ścigani. 

1.Zapoznaj się ze znaczeniem poniższych terminów 
denat – człowiek zmarły gwałtowną śmiercią, np. ofiara zabójstwa lub wypadku 
identyfikacja – stwierdzenie czyjejś tożsamości, rozpoznanie, utożsamienie  
poszlaka – okoliczność przemawiająca na niekorzyść oskarżonego, niebędąca jednak 
bezpośrednim dowodem jego winy  
alibi – dowód, że osoba podejrzana nie przebywała w miejscu przestępstwa w czasie, gdy 
zostało ono popełnione  
konfrontacja – jednoczesne stawienie np. przed sądem dwu lub więcej świadków w celu 
wyjaśnienia sprawy, co do której zachodziły pewne sprzeczności w zeznaniach. 
2.Zanotuj:  
Jakie były pobudki przestępców opisanych przez Agathę Christie: 
zazdrość, chciwość, chęć zysku, głupota, nienawiść, egocentryzm, żądza zemsty (dlaczego?) 
ludzie często ulegają swoim złym skłonnościom, są słabi, nie liczą się z innymi, myślą tylko o 
sobie, jest w nich wiele zła. 
Zapoznajcie się z informacjami i zapiszcie je w zeszycie: 

Amy Carnaby - bohaterka, która występuje w dwóch opowiadaniach w odmiennych rolach : 
w opowiadaniu Lew z Nemei organizowała porwania psów, aby wyłudzać pieniądze;  w 
opowiadaniu Stado Geryona wzięła udział w prowokacji, aby pomóc ująć przywódcę sekty. 
Amy Carnaby  
inteligentna (wymyśliła sposób na wyłudzanie pieniędzy od właścicieli  pekińczyków, dużo 
czytała, pragnęła pogłębiać swoją wiedzę);  
 opiekuńcza (opiekowała się chorą siostrą, martwiła się losem przyjaciółki); 
 doskonała aktorka (mówiła o sobie: „mam dużą łatwość symulowania”; udało się jej 
oszukać Lady Hoggin, która uważała ją za „poczciwą, chociaż, rzecz jasna, głupią, 
 dobra organizatorka (doskonale przewidywała skutki swoich działań, szczegółowo 
planowała każde przedsięwzięcie);  
miała w sobie ducha przygody, lubiła wyzwania (pozostawszy na wolności, obmyślała 
wciąż nowe przestępstwa; praca dla Poirota dawała jej wiele satysfakcji, reagowała 
spontanicznie na nieprzewidziane problemy, inteligentnie dostosowywała się do sytuacji, np. 
kiedy w kawiarni zorientowała się, że jest śledzona);  
odważna (mimo śmiertelnego niebezpieczeństwa zgodziła się przeniknąć do sekty, pomogła 
pojmać jej przywódcę).  
Herkules Poirot bardzo ją cenił. Kiedy z godnością przyznała się do oszustwa i wyjaśniła 
jego powody (czuła się bezużyteczna i niewykwalifikowana, bała się, że straci pracę, zbierała 
pieniądze na dalszy byt), detektyw postanowił oddać jej pieniądze. Zgodził się także, aby 
podjęła się niebezpiecznego zadania i pomogła rozpracować sektę. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl 
 
Zbliża się czas wystawienia ocen rocznych z w-f,  proszę więc ten tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych.  



Zachęcam,  również do korzystania z ruchu na świeżym powietrzu i wykonywania w wolnym 
czasie spacerów, marszobiegów lub biegów terenowych po najbliższej okolicy.  
Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie. 
 
EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA CHŁOPCÓW  bajkowa.98@wp.pl   
 
Zbliża się czas wystawienia ocen końcoworocznych,  proszę ten  tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych. 
Korzystając z ładnej pogody proszę wykonać spacer, marszobieg lub bieg terenowy po 
najbliższej okolicy. Proszę o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa. 
 


