
11.05. 2020 poniedziałek 

klasa 0A ANGIELSKI TEMAT: Na farmie - piszemy po śladzie. 

Napisz po śladzie nazwy zwierząt, nowe zwierzątko to chicken ( kurczak), pozostałe pamiętasz z 

piosenek. 

 

klasa 0B ANGIELSKI TEMAT: Na farmie - piszemy po śladzie. 

Napisz po śladzie nazwy zwierząt, nowe zwierzątko to chicken ( kurczak), pozostałe pamiętasz z 

piosenek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wtorek 12.05.2020 

klasa VI TECHNIKA TEMAT: Utrwalamy trudne zagadnienia o ruchu pojazdów. 

Przeczytaj uważnie poniższe zasady, były omawiane już na zajęciach, są tylko utrwaleniem. 

 

Art . 17 - Ustawa o Ruchu Drogowym 



1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z 

warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 

1. na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą 

publiczną oraz ze strefy zamieszkania; 

2. na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej; 

3. na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 

1. na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów; 

4. pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. 

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić 

pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 

klasa V TECHNIKA TEMAT: Utrwalamy trudne zagadnienia o ruchu pojazdów. 

Przeczytaj uważnie poniższe zasady( tramwaj na skrzyżowaniu...), były omawiane już na 

zajęciach, mini test z poprzedniej lekcji zawierał pytanie związane z ruchem pojazdu 

szynowego i włączaniem się do ruchu. Ponieważ część osób miała błędy w tych właśnie 

pytaniach, dzisiejsze zajęcia to powtórzenie zagadnień.  

 

 

 

Art . 17 - Ustawa o Ruchu Drogowym 



1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z 

warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 

5. na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą 

publiczną oraz ze strefy zamieszkania; 

6. na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej; 

7. na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 

1. na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów; 

8. pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. 

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić 

pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu 

 

14.05.2020 czwartek 

klasa VII GODZINA Z WYCHOWAWCĄ TEMAT: Dlaczego warto czytać? 

Czy lubisz czytać książki? Jeśli nie, to może przymusowe zamknięcie w domu z powodu 

koronawirusa trochę to zmieni? Może masz swoje ulubione książki lub autorów, o których 

chcesz napisać? Poniżej zamieszczam listę  powodów, dla których warto czytać. Jeśli masz 

chęć podziel się refleksją- która książka przyczyniła się  w Twoim przypadku do: pogłębienia 

wiedzy, rozwinęła Twoją wyobraźnię, zainspirowała  Cię do czegoś albo zredukowała stres? 

 



 

 

 

 


