ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

PIĄTEK 20.11.2020 r.
KLASA V
LEK GODZINA PRZEDMIOT
CJA
1
8:00-8:45
j. angielski/lekcja
wychowawcza
2

8:55-9:40

3

9:50-10:35

geografia

LEKCJA
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

Plik ze sprawdzianem prześlę na wasze adresy mailowe.
j. niemiecki

UWAGI

Pamiętajcie o odesłaniu ich w odpowiednim czasie.
Informacja dla zapominalskich sprawdzian jest z rozdziału 2
Termin realizacji: 20.11.2020

4

10:4511:30

j. polski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

5

11:4012:25

w- f

Temat: Piłka nożna – ćwiczenia z piłką.
Piłka nożna – gra zespołowa, najpopularniejsza dyscyplina sportowa. W meczach piłkarskich uczestniczą dwie rywalizujące ze
sobą drużyny. Celem gry jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika. Zwycięża drużyna, która w regulaminowym czasie gry
(dwie połowy po 45 minut ) zdobędzie więcej bramek. Mecze piłkarskie odbywają się na prostokątnym, pokrytym murawą boisku.

Adres do kontaktu z nauczycielem:
d.e.steinert@wp.pl
Termin wykonania pracy:
20.11.2020
Link do spotkania został przesłany na
maila
Adres do kontaktu z nauczycielem:
bozena.wf1@op.pl

Rozmiary boiska to 45 do 90 m szerokości i długości od 90 do
120 m, lecz boisko nie może być kwadratowe. Od 14 marca 2008
każde nowe boisko powinno mieć 105 metrów długości i 68 metrów szerokości.
Drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników (aby zespół został
dopuszczony do meczu musi być ich co najmniej 7) i zazwyczaj 7
rezerwowych Wśród graczy wyróżniamy bramkarza i graczy z
pola: obrońców, pomocników, napastników. Bramkarz jest jedynym zawodnikiem, który może dotykać i łapać piłkę rękami w
czasie gry, jednak zgodnie z przepisami może to mieć miejsce jedynie we własnym polu karnym.
Typowa gra piłkarska polega na utrzymywaniu się w posiadaniu
piłki tak, aby nie weszła ona w posiadanie przeciwnika, na podaniach piłki nogą lub głową(nie ręką) do partnera z zespołu, a następnie kopnięciu jej do bramki przeciwnika. Kontakt fizyczny
między graczami zasadniczo jest niedozwolony. Zawodnicy, którzy nie są w posiadaniu piłki, starają się przemieszczać po boisku,
próbując znaleźć się w pozycjach ułatwiających wymianę piłki
pomiędzy graczami swojego zespołu, a jednocześnie utrudniających grę przeciwnikowi.
Link do lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4
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12:4513:30

religia

Temat: Całkowicie zaufać. Str.69
1. Przeczytaj tekst str.69 od początku do końca brązowego
tekstu.
2. Przeczytaj niebieski tekst na str.70.

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

3. Przyjrzyj się tabelce na str.70 i odpowiedz w zeszycie na
pytanie:
Dlaczego według Pana Jezusa uboga wdowa złożyła największą
ofiarę?
4. Przeczytaj teksty na str.71 od zaznaczonego pisakiem tekstu do ostatniego kwadracika niebieskiego.
5. Zadanie 1 str.71
Przypominam o modlitwie za zmarłych.
W niedzielę odpust w naszej parafii, zachęcam do udziału na
żywo lub przed kamerką.
Z Panem Bogiem

Termin wykonania pracy:
27.11.2020

