
Klasa 6 a Technika - 31.03  

Temat: Rysunek techniczny - cz.II. 

Notatkę w zeszycie już macie, więc proszę poćwiczcie rysunek techniczny w zeszycie - podręcznik, str. 

41 lub internet. 

 

Etyka - klasa 6a, 6b - 2 kwietnia 

Mieć czy być?  

/karta pracy dla ucznia/ 
- Czego Panią nauczyła ta powódź? 
-.../chwila milczenia/ 
...Pokory. 
- Co w życiu jest najważniejsze? 
Rodzina. 
-Co chciałby Pan przekazać innym? 
Że wartości materialne nie są najważniejsze. 
/fragment rozmowy z powodzianami z woj. lubelskiego 
, którzy utracili domy i dobytek w trakcie powodzi w 2010 roku/  
Ćwiczenie 
1.  
Za pieniądze możesz kupić, np.: 
- zegar, ale nie czas, 
- książkę, ale nie wiedzę, 
- dom, ale nie ciepło domowe, 
- lekarza, ale nie zdrowie... 
 
Czego jeszcze nie można kupić za pieniądze? 
Dokończ wypowiedzi,  
wypełniając wykropkowane miejsca własnymi odpowiedziami.  
- 
... 
- 
... 
- 
... 
2. Przeczytaj podane myśli: 
 
Dobrze jest żyć, ale jeszcze lepiej żyć dobrze 
/Sokrates/. 
Miłość jest jedyna rzeczą, która się mnoży, jeśli się ją dzieli 
/Albert Schweitzer/. 
Nie jest bogaty ten, co dużo ma, ale ten, kto dużo daje 
/Erich Fromm „O sztuce miłości” 
Nie jest ważne ile dajemy, ważne jest, ile miłości wkładamy w to, co dajemy 
/Matka Teresa z Kalkuty/ 
 



Wszystkie zacytowane myśli wypowiedziane zostały przez ludzi, którzy swoją egzystencję umieli 
przeżywać na  poziomie bardziej być. 
 
Wybierz z powyższych jedną myśl i opisz jak ją rozumiesz. 

Odpowiedzi z karty pracy proszę wysłać na skrzynkę szkolną lub wioleta.naw333@gmail.com 

 

Plastyka - klasa 6A, 6B - 01.04- 03.04 

 

Proszę zapisać temat: Malarstwo. 

Temat - podręcznik, str. 44. 

Notatka: 

1. Malarstwo to dziedzina sztuk plastycznych, w której efektem pracy twórcy jest obraz - 

zazwyczaj powierzchnia o dwóch wymiarach: długości i szerokości, pokryta warstwami farb 

czy innych substancji nakładanych pędzlem lub szpachlą.  

Ćwiczenie: 1, str. 54 

Namaluj miasto, w którym zamiast budynków znajdują się figury geometryczne. Przedstaw je 

w perspektywie kulisowej (przypomnę, że ten temat przerabialiśmy i jest on na str. 22). 

 

Prace proszę wysłać na skrzynkę szkolną lub wioleta.naw333@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


