
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  Va  wychowawca: Dariusz Sułek 

04-08 MAJA 2020 

  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ 
ćwiczenia/ 

Adres platformy 
internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

04.05.2020 
poniedziałek 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

1.Zapraszam na projekcję 
filmu pt. „Czarne stopy” 
https://www.youtube.com/
watch?v=jFs8oSKZ_o4   
Film ma 90 minut.  

- Lektura pt. Czarne stopy. - 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Ćwiczenia Str. 58 ćw. 1,2,3,4 
Przyślij zdjęcia wykonanych zadań.  

Topic: reading and writing- 
exercises. Czytanie i pisanie – 
ćwiczenia.  
Zajrzyj do aplikacji instal.Ling – 
czekają na Ciebie nowe słówka! 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Odejmowanie liczb 
całkowitych, podręcznik str. 
215 zad. 1,2,3 str. 216 
 

O godz. 10.00 odbędą się konsultacje 
on-line z nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją zostanie 
wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 
(konsultacjach) proszę o wysłąnie 
zdjęcia  rozwiązania na maila w 
celu sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia) 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat: Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe z 

 Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 
sobie odpowiednie miejsce i 

https://www.youtube.com/watch?v=jFs8oSKZ_o4
https://www.youtube.com/watch?v=jFs8oSKZ_o4


przyborem. 
Ćwiczenia z instruktorem. 

https://www.youtube.
com/watch?v=LVSMZj
OwcTQ 
Miłej zabawy. 

przybory. Ćwiczenia wykonuj pod 
opieką osoby dorosłej. 

HIK Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

Karta pracy wysłana 
na maila ucznia  

 Kontynuacja tematu: „Berühmte 
deutsche Persönlichkeiten von 
gestern und heute” 

05.05.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film - lekcję, link 
otrzymasz na e-mail, dzień 
przed zajęciami. 
 

108-112 Zapisz temat lekcji „Strefy 
klimatyczne i strefy 
krajobrazowe” i przepisz „To 
najważniejsze” ze strony 112. 
Dbaj o estetykę zapisu. 
Jeśli masz ochotę, możesz 
wykonać ćwiczenia ze stron 65-
67. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
 
 
 
Ćwiczenia  

Str. 95 
Zapoznaj się ze znaczeniem słówek i 
zwrotów z ćw. 2, 4 i 5 ( są w 
słowniczku!)  
Str. 60 ćw. 1,2,4,5. Przyślij zdjęcia 
zadań z ćwiczeń! 

Topic: Means of transport – 
vocabulary. Środki transportu – 
słownictwo. 
Ćwicz słówka w aplikacji! 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

1.Proszę zapoznać się z 
filmikiem historycznym: 
https://www.youtube.com/
watch?v=y-5QEDPn2kM  
oraz z prezentacją 
https://www.youtube.com/
watch?v=nLLZffvavuY  

Lektura pt. Czarne stopy. Temat lekcji: Historia 
harcerstwa i skautingu 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Napisz pod tematem 

notatkę: 
Pierwsza  organizacja  
skautowska  powstała  w  
1907  roku  w  Anglii.   Ideę 
skautingu na grunt polski 
przenieśli Andrzej i  Olga 
Małachowscy. To oni w  1911  
roku  założyli  w  Polsce  
pierwsze  drużyny,  które  
wkrótce  zaczęto  nazywać  po  
polsku  harcerstwem.   

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=y-5QEDPn2kM
https://www.youtube.com/watch?v=y-5QEDPn2kM
https://www.youtube.com/watch?v=nLLZffvavuY
https://www.youtube.com/watch?v=nLLZffvavuY


matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Odejmowanie liczb 
całkowitych, podręcznik str. 
215 zad. 4,5,6 str. 216 
 

O godz. 10.00 odbędą się konsultacje 
on-line z nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją zostanie 
wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 
(konsultacjach) proszę o wysłanie 
zdjęcia  rozwiązania na maila w 
celu sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia) 

informatyka Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

 Proszę wykonać pracę 
graficzną np. w Paint związaną 
z Świętami 1 lub 3 maj i wysłać 
zdjęcie na maila 

 

06.05.2020 
Środa 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Mnożenie liczb całkowitych, 
podręcznik str. 218 zad. 
1,2,3 str. 220 
 

O godz. 8.30 odbędą się konsultacje 
on-line z nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją zostanie 
wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 
(konsultacjach) proszę o wysłanie 
zdjęcia  rozwiązania na maila w 
celu sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia) 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

1. Proszę wejść na 
stronę eduelo.pl i rozwiązać: 
Test sprawdzający z lektury 
pt. Czarne stopy. 
 

Lektura pt. Czarne stopy. Temat 
Czy uważnie przeczytaliśmy 
lekturę „Czarne stopy”? 
2. Zapisz temat lekcji. 
3.  Przepisz do zeszytu i  
dopisz odpowiedzi  
1. Chłopcy wyjechali na obóz w 
Górach   ....................... 
2. Żywy pomnik przyrody, dąb 
staruszek to…………… 
3. Królewicz zamieniony w 
kamień to…………….. 
4. Złodziej serdelków-………………… 
5. Imię głównego bohatera-
…………… 
6. Autorka powieści to 
..............Szmaglewska. 
7. np. Czarne stopy, Kontiki, Białe 
Foki………………… 

religia Stanisław Kozłowski 
STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj: 
 

1. Pomódl się modlitwą do 
Ducha Świętego. 

2. Obejrzyj dokładnie obrazki 
w podręczniku (T.32) 

3. Przeczytaj tekst biblijny ze 

 Temat: Syn Boży rozpoczyna 
działalność. 
 
Notatka (zapisz i zapamiętaj: 
1. Zanim Pan Jezus rozpoczął 
publiczna działalność przyjął 
chrzest w rzece Jordan od Jana 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


strony 109.  
4. Obejrzyj filmik 1  
5. Kim jest Trója Święta? - 

Obejrzyj filmik 2  
https://youtu.be/6bJgy5Lm
uUE  

6. Obejrzyj filmik3   
https://youtu.be/Adsm-
QuPh9E  

7. Zapisz notatkę do zeszytu 
(tabelka obok). 

8. Zrób zdjęcie zapisu w 
zeszycie i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolskie
.pl (czeka ocena). 

9. Zapamiętaj: 
- Trójca Święta jest to jeden 

Bóg w trzech Osobach: Bóg 

Ojciec, Syn Boży i Duch 

Święty. 

- Wszystkie trzy Osoby mają 

jedną i tę samą 

najdoskonalszą naturę 

Boską, a łączy Je miłość. 

- Prawda o Trójcy Świętej 

jest wielką tajemnicą naszej 

wiary. 

 

Chrzciciela. 
2. W czasie chrztu Jezusa 

otworzyły się niebiosa, Duch 

Święty zstąpił na Jezusa, 

i zabrzmiał głos Boga Ojca: To jest 

mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie. 

3. Miało wtedy miejsce 

objawienie całej TRÓJCY ŚWIĘTEJ. 

4. Trójca Święta jest to jeden Bóg 

w trzech Osobach: Bóg Ojciec, 

Syn Boży i Duch Święty. 

5. Wszystkie trzy Osoby mają 

jedną i tę samą najdoskonalszą 

naturę Boską, a łączy Je miłość. 

6. Prawda o Trójcy Świętej jest 

wielką tajemnicą naszej wiary. 

  

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Zobacz lekcję: 
https://vod.tvp.pl/video/szk
ola-z-tvp-klasa-5,jezyk-
angielski-lekcja-3-
03042020,47379799  

Wykonaj w podręczniku ćw. 2 na 
str.96. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.  
NIE WYSYŁAJ ZDJĘĆ! 

Topic: Past Simple- negatives. 
Czas przeszły- przeczenia. 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

----- ----- Podwodny świat - rysunek 

07.05.2020 
czwartek 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

Lektura pt. Czarne stopy.  Temat: 
Świat przedstawiony w powieści 
pt. ”Czarne stopy”. 
1. Zapisz temat lekcji. 
2. Zapisz notatkę: 

https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EY25rmO4JlFDgWdRCRBVTGYBgwkVbQ_z4Ud5u2pZ0K03gg?e=N2CnFl
https://youtu.be/6bJgy5LmuUE
https://youtu.be/6bJgy5LmuUE
https://youtu.be/Adsm-QuPh9E
https://youtu.be/Adsm-QuPh9E
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-3-03042020,47379799
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-3-03042020,47379799
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-3-03042020,47379799
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-3-03042020,47379799


• Czas i miejsce 
wydarzeń: druga połowa XX 
wieku, wakacje, lipiec, Góry 
Świętokrzyskie. 
• Główni bohaterowie: 
Marek Osiński, Andrzej Wróbel, 
Leśne Oko, Kazimierz Kazimierski, 
Franek Fobusz, Felek. 
3. Gatunek powieści: 
powieść przygodowa (szybka, 
dynamiczna akcja, bohaterowie 
przeżywają niezwykłe przygody, 
które zazwyczaj kończą się 
szczęśliwie, liczne zwroty akcji). 

historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolski
e.pl 

Test  wiadomości z rozdziału 
“Polska pierwszych 
Piastów” 
Link i instrukcja  do testu on-
line  zostaną przesłane 
drogą mailową i za pomocą 
e-dziennika (wiadomości) 
dzień wcześniej. Test będzie 
dostępny od 9.40 do 15.00. 

  

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Zapoznaj się z prezentacją 
multimedialną, otrzymasz ją 
na  e-mail, dzień przed 
zajęciami. 
 

115 - 120 Zapisz temat lekcji „Mchy ” i 
przepisz „To najważniejsze” ze 
strony 120. Dbaj o estetykę 
zapisu. 
 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik: “Śpiewamy 
razem” 

Str. 124-126 Śpiewaj piosenkę razem z 
nagraniem 
Posłuchaj brzmienia chórów 

08.05.2020 
piątek 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Mnożenie liczb całkowitych, 
podręcznik str. 218 zad. 4,6 
str. 220 
 

O godz. 8.30 odbędą się konsultacje 
on-line z nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją zostanie 
wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 
(konsultacjach) proszę o wysłanie 
zdjęcia  rozwiązania na maila w 
celu sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia) 

historia Arkadiusz 
Pągowski?arkpago21@eszkola.opolsk
ie.pl 

Podręcznik ‘Wczoraj i dziś” Zad.  2 s. 195 
Zad. 2-3 s. 197 

Temat:  Rozbicie dzielnicowe 
 
Cele lekcji:  



 Wiem, co to było 
rozbicie dzielnicowe, 

 Wiem to, kiedy i w 
jakim celu sprowadził 
na ziemie polskie 
Krzyżaków, 

 Potrafię wymienić dwa 
skutki rozbicia 
dzielnicowego. 

Notatka zostanie przesłana drogą 
mailową 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

 Wykonać małą flagę z papieru 
np. 
http://edukacjaplastyczna.blog
spot.com/2013/04/maa-flaga-
na-1-2-i-3-maja.html i wysłać 
zdjęcie na maila 

 

MN Agata Wons-Wiecha  
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

Karta pracy wysłana na 
maila ucznia 

 Temat: „Ich bin Julia”- Kurzfilm  

 

 

Wszystkie zadania umieszczone w harmonogramie są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenie. 

 

 

 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
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