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1
8:00-8:45

PRZEDMIOT

LEKCJA
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

geografia

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

j. niemiecki

Na dzisiejszej lekcji proszę w ramach utrwalenia stopniowania
przymiotników wykonać zadanie i przesłać mi wynik mailem
https://learningapps.org/view2965843

j. angielski/lekcja
wychowawcza
2

8:55-9:40

3

9:50-10:35

UWAGI

Adres do kontaktu z nauczycielem:
d.e.steinert@wp.pl
Termin wykonania pracy:
5.2.2021
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10:4511:30

j. polski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

5

11:4012:25

wf

Temat: Piłka ręczna - obrona "każdy swego".
Skuteczna obrona podstawą sukcesu w piłce ręcznej.
Podstawą działania w piłce ręcznej mająca na celu
uniemożliwienie drużynie przeciwnej zdobycie bramki jest gra w
obronie. Nawet najlepszy atak w połączeniu ze słabą obroną nie

Link do spotkania został przesłany na
maila
Adres do kontaktu z nauczycielem:
bozena.wf1@op.pl

zapewni drużynie zwycięstwa. Ważnym czynnikiem skutecznej
gry obronnej oprócz uniemożliwienia przeciwnikowi zdobycia
bramki jest uzyskanie piłki i przeprowadzenie szybkiego
kontrataku. Odebranie przeciwnikowi piłki zgodnie z przepisami
gry powinien stać się czynnikiem mobilizującym i zachęcającym
do ćwiczeń z zakresu obrony. W zajęciach tego typu kształtujemy
takie cechy jak: ambicja, odporność, nieustępliwość, wytrwałość.
Obrona "każdy swego" jest to obrona skierowana przeciwko
zawodnikowi. Obrona jest to okres gry w którym zespół nie jest w
posiadaniu piłki, dąży do jej zdobycia bądź utrzymania stanu gry.
W piłce ręcznej jednym z warunków zwycięstwa jest dobrze
zorganizowana obrona.
Link do lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=2irWV27ommA- zespołowa
organizacja gry.
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12:4513:30

religia

Temat: Jezus odrzuca pokusy.
Przeczytaj tekst strona 114 i 115 do trzech niebieskich
kwadratów.

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

1. Pokusa pierwsza by zamienił kamienie w chleb.
2. Pokusa druga by rzucił się w dół z wysokości.
3. Pokusa trzecia by oddał pokłon szatanowi
Szatan kusząc ludzi wykorzystuje kłamstwo i to cz złe ukazuje w
dobrym świetle. Człowiek który wybiera zło staje się
niewolnikiem grzechu.
Pan Jezus odrzucając pokusy szatana, uczy nas w jaki sposób
powinniśmy walczyć z pokusami.
W tej walce potrzebujemy pomocy Boga, powinniśmy codziennie
prosić Go w modlitwie o pomoc.

MODLITWA TO NAJLEPRZA POMOC W WALCE
Z POKUSAMI
ZASTAMÓW SIĘ JAK CZĘSTO SIĘ MODLISZ?
CZY SĄ DNI KIEDY NIE PAMI ĘTASZ O BOGU?
BÓG CHCE CI POMÓC
KAŻDE ZWYCIĘSTWO NAD POKUSĄ JEST
UMOCNOIENIEM NASZE WIĘZI Z BOGIEM
Przeczytaj powyższy tekst , wydrukuj i wklej do zeszytu.
Z Panem Bogiem.

