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JĘZYK POLSKI
15.04.20.
Temat: Pisownia ,,ą, ę” oraz ,,om, on, em, en”.
Przypominamy sobie zasady pisowni ,,ą, ę”. Pomoże nam w tym tabela ze s. 204 i 205. Przepiszcie te
zasady do zeszytu.
Wykonaj ćw.2,3, 4 ze s.205.
Teraz pisownia połączeń ,, om, on, em, en”. Tu również przepisz wiadomości z tabeli na s. 206.
Następnie zapisz ćw. 8 i 11 s.207.
16.04.20.
Temat: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe.
Przypominamy sobie wiadomości z wczorajszej lekcji i przystępujemy do działań praktycznych. W
ćwiczeniówce rozwiązujemy zadania :1,2 s. 89, 3 s.90, 5 s.91, 8,9 10 s. 92.
Kiedy połączymy się na Messengerze, sprawdzę wykonanie zadań.
17.04.20.
Temat: Recytacja frag. ,, Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.
1. Zapamiętaj dokładnie tekst i wygłaszaj go w pozycji stojącej.
2. Wymawiaj wyraźnie każde słowo.
3. Nie gub głosek na końcu wyrazów.
4. Rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych, na końcu wersów i strof
(linijek i zwrotek).
5. Pamiętaj o poprawnym akcencie wyrazowym.
6. Za pomocą akcentu zdaniowego wyróżnij najważniejsze wyrazy.
7. Oddaj rytm wiersza, uwypuklając wyrazy, które się rymują.
8. Świadomie reguluj siłę głosu (głośno - cicho).
9. Dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno - szybko).
10. Oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.
Do usłyszenia na grupie klasowej. Mam nadzieję, że otrzymacie najwyższe noty. Od poniedziałku
zaczynamy pracę z lekturą.

MATEMATYKA
Tematy obowiązują 15.04 – 17.04

LEKCJA 9
TEMAT: Droga prędkość czas c.d.

http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/klasa%206e_archiwum_do_08.04.2020.pdf
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Absolutyzm%20o%C5%9Bwiecony%20-%20kl.6A%2C%206C%2C%206D%2C%206E.odt
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/przytulhejtera.pdf
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Zaj%C4%99cia%20z%20wychowania%20fizycznego%2015.04..doc
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Zaj%C4%99cia%20z%20wychowania%20fizycznego%2016.04..doc
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Zaj%C4%99cia%20z%20wychowania%20fizycznego%2017.04..doc


Rozwiąż zadania 2,3,4,5,6,7,8 str. 165
Rozwiązania zapisz w zeszycie.

LEKCJA 10
TEMAT: Droga prędkość czas - ćwiczenia
Rozwiąż zadania
Zeszyt ćwiczeń: 1,2,3,4,5,6 str. 137,138,139.

15.04.2020r.
Historia
OŚWIECENIE- Część I
Oświecenie to epoka, która rozpoczęła się w Europie Zachodniej, przede wszystkim we Francji, w II
poł. XVII wieku.
Trwała przez cały wiek XVIII.Wtedy nastąpił wielki przełom w sposobie myślenia ludzi
wykształconych, którzy uwazali ,że źródłem poznania jest ROZUM, a wszelka wiedza powinna być
oparta na DOŚWIADCZENIU. Potępiano zacofani, nietolerancję i fanatyzm religijny.
Krytykowano uprzywilejowaną pozycję szlachty i duchowieństwa, jak również sam podział
społeczeństwa na stany.Głoszono hasła wolności człowieka i równość wobec prawa bez względu na
pochodzenie społeczne i zamożność.
1. Do najwybitniejszych myślicieli epoki Oświecenia należy francuski filozof – Wolter, który
krytykował ciemnotę i przesądy.Głosił potęgę rozumu ludzkiego czyli RACJONALIZMU. Domagał się
tolerancji wśród wyznawców różnych religii. Jego dzieło ,,Wielka encyklopedia francuska ” miała
wpływ na króla Prus -Fryderyka II Hohenzollerna, którego nazywano ,,filozofem na tronie”Chociaż
był władcą absolutnym uważał, że monarcha powinien być sługą państwa. Według Woltera
tylkosilna i nieskrępowana władza monarsza jest w stanie zapewnić powodzenie państwu i jego
mieszkańcom.
NA PAMIĘĆ
2. Karol Ludwik Monteskiusz- francuski arystokrata i prawnik- opisał w swym dziele,,O duchu
praw”zasadę ,,TRÓJPODZIAŁU WŁADZY:
ustawodawczą- Parlament stanowi prawo.
wykonawczą- król i ministrowie wprowadza w życie uchwały
sądowniczą- niezależne sądywydają sprawiedliwe wyroki i wzajemnie się kontrolują.
ZASADA TA OBOWIĄZUJE DO DZIŚ W KRAJACH O USTROJU PARLAMENRARNYM,M.IN.W
POLSCE.
3Jeans Jacques Rousseau -francuski filozof- uwżał,że całe społeczeństwo ma prawo wyboru usroju
państwa.Koncepcja Rousseau głosiła,że torepublika jest najlepszym z możliwych ustrojów.To jego
koncepcje stały się inspiracją przemian wprowadzonych w życie przez Rewolucję Francuską.
W XVIII wieku reformowano uniwersytety, zakładano nowe typy szkół średnich, tworzono szkoły
podstawowe dla chłopców.W Prusach wprowadzono przymus posyłania do szkół chłopców i
dziewcząt.
PRACA DOMOWA – PO ŚWIĘTACH

ZESZYT ĆWICZEŃ – 1 , 2 str. 54

OŚWIECENIE – CZĘŚĆ II
XVIII wiek to rozwój miast i wzrost liczby ludności. i intensywny rozwój miast Ideologia oświecenia
sprzyjała szybkiemu rozwojowi nauki., szczególnie matematyczno- przyrodniczych..
- wprowadzono ułamki dziesiętne
fizycy odkryli prawa rządzące ruchem planet



- chemicy odkryli tlen
medycyna – wynaleziono szczepionkę przeciw ospie, powstały pierwsze termometry lekarskie
- wzniósł się pierwszy balon – INFOGRAFIKA -STR.137
- Benjamin Franklin -znany polityk i fizyk amerykański, wynalazł piorunochron.
Wielkim przełomem było skonstruowanie przez Jamesa Watta maszyny parowej, która znalazła
zastosowanie w górnictwie, hutnictwie, przędzalnictwie.STAŁA SIĘ WAZNYM ŹRÓDŁEM ENERGII.
Dzięki maszynom parowym upowszechnił się nowy sposób produkcji w manufakturach skupiających
wielu robotników.

PRACA SAMODZIELNA – zapoznaj się z wynalazkami XVIII wieku – str. 138 – 139.
ZESZYT ĆWICZEŃ- ĆW. 3, 4 STR 55

SZTUKA I ARCHITEKTURA XVIII WIEKU
W okresie Oświecenia wzrosło zainteresowanie kulturą starożytną.Przyczyną tego były liczne
odkrycia archeologiczne.np starozytne miasta.Pompeje i Herkulanum na terenie Włoch.
W I poł. XVIII wieku rozwinął się styl zwany ROKOKO -kolebką była FRANCJA.Cechami
charakterystycznymi tego stylu było bogactwo dekoracji.
-,,Amor i Psyche” - rzeźba Antonio Canovy
Panteon w Paryżu- wzorowany na Rzymie
- Zespół pałacowy w Poczdamie – Sanssouci
W drugiej poł..XVIII wieku w architekturze, sztuce i muzyce pojawił się STYL KLASYCYSTYCZNY –
nawiązywał bezpośrednio do starozytnej Grecji i Rzymu.
Łuk triumfalny w Paryżu
Zespół pałacowy w Śmiełowie
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Sala Rycerska w Zamku Królewskim w Warszawie
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
malarstwo Bernardo Canaletto

Religia
15.04.2020
Temat. Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Opis zajęć. Dziś zachęcam do modlitwy Koronką Miłosierdzia Bożego, zwł. o godzinie 15.00. Pan
Jezus podarował tę modlitwę św. Faustynie, której powiedział: „Przez odmawianie tej koronki,
podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą… O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia,
przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce”. Wtedy
serce Jezusa nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Wierzę w Boga. Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i
Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy
nasze i całego świata. Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i
całego świata. Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj
się nad nami i nad całym światem. Poniżej pomocniczy obrazek - jak odmawia się Koronkę.
https://misericordia.org.br/home/terco-da-divina-misericordia/koronka/
Tu możesz się modlić. Koronka do Miłosierdzia Bożego
https://www.youtube.com/watch?v=CBQThvaCYIA (wersja mówiona z księdzem)

Celem dzisiejszej katechezy jest przypomnienie sobie wiadomości o św. Faustynie oraz zachęta do

https://misericordia.org.br/home/terco-da-divina-misericordia/koronka/
https://www.youtube.com/watch?v=CBQThvaCYIA


szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego.
Siostra Faustyna Kowalska (na chrzcie św. otrzymała imię Helena; Faustyna to imię zakonne)
urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci. Od
siódmego roku życia odczuwała wezwanie do zakonu, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej
wstąpienie do klasztoru. W trakcie zabawy tanecznej w Łodzi ujrzała cierpiącego Chrystusa i w
lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Rok później wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Faustyna przebywała w Krakowie,
Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem,
ogrodniczki i furtianki. Zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie w wieku 33 lat.
W 2000 roku Jan Paweł II ogłosił ją świętą. Faustynie ukazywał się Pan Jezus, który prosił, by
mówiła ludziom o jego miłosiernej miłości. Ofiarował jej nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego
(znajdziesz je w notatce).
Niedziela Miłosierdzia Bożego jest zawsze tydzień po Wielkanocy. Została ustanowiona na prośbę
samego Pana Jezusa. Mówił, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii, dostąpi darowania
wszystkich grzechów, nawet tych najcięższych. Niestety w tym roku nie pójdziemy do kościoła, ale
nie martw się. Pan Jezus widzi Twoje serce, żal i dobre chęci. (Można przyjąć Komunię duchowo).
Możemy też korzystać z innych form, które dał nam Pan Jezus (są w notatce). On chce nam
powiedzieć, że nas mocno kocha; jest otwarty, by wybaczyć nam wszystkie grzechy, wlać do
naszych serc nadzieję; nikogo z nas nie odrzuca; nikt nie jest przegrany. Zachęca do pełnych ufności
słów: „Jezu, ufam Tobie!”.

Notatka do zeszytu
Formy kultu Miłosierdzia Bożego

- Obraz Miłosierdzia Bożego („Jezu ufam, Tobie!),
- Godzina Miłosierdzia Bożego (tj. godz. 15.00),
- Koronka do Miłosierdzia Bożego,
- Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Praca domowa (do 22 kwietnia). Znajdź życiorys s. Faustyny (w ostateczności można korzystać z
mojego życiorysu), ułóż do niego 5 dowolnych pytań z odp.: a, b, c i zaznacz właściwą, np. Jakie imię
Faustyna otrzymała na chrzcie św.? a. Helena b. Zofia c. Marianna.


