ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

PIĄTEK 30.10.2020 r.
KLASA V
LEK GODZINA PRZEDMIOT
CJA
1
8:00-8:45
lekcja
wychowawcza

LEKCJA

UWAGI

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

2

8:55-9:40

geografia

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

3

9:50-10:35

j. niemiecki

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

4

10:4511:30

j. polski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

5

11:4012:25

wf

Temat: Kogo nazywamy sportowcem?

Adres do kontaktu z nauczycielem:

Sportowiec - osoba uprawiającą pewną dziedzinę sportu.
Sportowcem jest zarówno osoba uprawiająca sport zawodowo,
jak i amatorsko, a jej trening opiera się na odpowiednio
przygotowanym planie treningowym.
Sportowcem jest się wtedy kiedy uprawiamy jakąś dyscypliną
sportową - czy to indywidualną (jak np. pływanie) czy to grupową
( jak np. piłka ręczna), ale zawsze sportową.
Praca sportowca polega na bezustannych przygotowaniach do
zawodów. Kariera zawodowego sportowca wiąże się z licznymi

bozena.wf1@op.pl

wyjazdami, także zagranicznymi i godzinami ciężkich treningów.
Praca sportowca jest trudna do porównania z którąkolwiek inną
profesją.
Uczniowie klasy 5 - Weronika, Lena, Dawid, Alex, Oliver dla
mnie Wy też jesteście SPORTOWCAMI naszej szkoły.
Zobacz filmik przedstawiający 10 Najlepszych Polskich
Sportowców
https://www.youtube.com/watch?v=xEmRGV5M-3k
6

12:4513:30

religia

Temat: Świadczyć życiem.( strona 54)
1. Przeczytaj teksty brązowym drukiem na stronie 54
2. Pan Jezus porównuje swoich uczniów i ludzi wierzących
do soli lub światła.
Sól ma właściwości konserwujące, chroni potrawy przed
zepsuciem. My chrześcijanie podobnie jak sól mamy
naszym dobrym postępowaniem chronić innych od złego
zachowania, uczyć dobra.
Tak jak światło latarni pomaga statkom dotrzeć do portu,
tak my mamy świecić innym naszą miłością i dobrocią by
naśladując nas doszli do nieba.
3. Przeczytaj o świętym Dominiku Savio str.56, piąta linijka
od góry do końca tekstu.
Po przeczytaniu wypisz pod tematem 4 dobre cechy Św.
Dominika.
4. Przepisz do zeszytu temat i odpowiedź na
pytanie( zielony tekst) strona 56.
5. Wypisz do zeszytu dokończenie zdania :

Adres do kontaktu z nauczycielem:
d.stiebler77@gmail.com
Termin wykonania pracy:
05.11.2020r.

Wierzę w Chrystusa
dlatego……………………………………….. (co robisz
jak się zachowujesz?)
Wierzę w Chrystusa
dlatego………………………………………..
Wierzę w Chrystusa
dlatego………………………………………..
Wierzę w Chrystusa
dlatego………………………………………..

Zapamiętaj
Przed nami czas modlitwy za zmarłych, jeśli to możliwe
ofiaruj mszę św. i komunię św. czyli za zmarłych tak
często jak będzie to możliwe w miesiącu listopadzie, lub
często módl się w domu w ich intencji. Dusze czyśćcowe
potrzebują twojej pomocy. Warunki odpustu za zmarłych
strona 53 w książce.

