
 

Harmonogram zadań  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa:  VI  wychowawca: Marianna Dylka 

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr 
strony/  

Nr 
zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

01.06.2020 
poniedziałek 

j. angielski 
grupa 2 
  

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film 
https://youtu.be/DtzlxpDRiMk 
 

 Topic: Children’s Day 
W Polsce, Niemczech i Chinach świętujemy  
go 1 czerwca. Z kolei w Japonii i Korei  
Południowej dzieci i rodzice celebrują go  
5 maja. We Francji, Indiach i Kanadzie dzień 
 dziecka przypada na 20 listopada i to właśnie ten 
 dzień jest obchodzony przez Unicef, jako dzień 
dziecka. 
Przetłumacz krótką notatkę na j.angielski 
 i wpisz do zeszytu. 

w-f 
grupa1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat : Mój styl – to zdrowie 
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1
&id=925 
 (Ćwiczenie na końcu artykułu rozwiąż dla siebie,  
nie wysyłaj!) 

j. angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film 
https://youtu.be/DtzlxpDRiMk 
 

 Topic: Children’s Day 
W Polsce, Niemczech i Chinach świętujemy  
go 1 czerwca. Z kolei w Japonii i Korei  
Południowej dzieci i rodzice celebrują go 

https://youtu.be/DtzlxpDRiMk
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
https://youtu.be/DtzlxpDRiMk


 5 maja. We Francji, Indiach i Kanadzie dzień 
 dziecka przypada na 20 listopada 
 i to właśnie ten dzień jest obchodzony  
przez Unicef, jako dzień dziecka. 
Przetłumacz krótką notatkę na j.angielski  
i wpisz do zeszytu. 

w-f 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 

  Temat : Mój styl – to zdrowie 
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1
&id=925  
(Ćwiczenie na końcu artykułu rozwiąż dla siebie,  
nie wysyłaj!) 

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

1. Dziś Wasze święto, dlatego 
bardzo proszę, abyście je w 
pełni wykorzystali. 

2. Polecam spędzić tak ten 
dzień, jak sobie życzycie. 
Bawcie się, pograjcie w gry 
z rodzeństwem czy 
rodzicami, zajadajcie się 
smakołykami, itp…. 

3. Idźcie na spacerek i cieszcie 
się życiem. 

Radosnego Dnia Dziecka � 

 Temat: 
Międzynarodowy Dzień Dziecka 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl Tel: 
695 095 378 
 

Podręcznik Zoom.us 10:55 – 11:30 grupa I 
https://www.youtube.com/watch?v=dZRB
kup2lcU  

221/9. 
(jeden 
przykład) 

Temat: Prostopadłościany- siatka, pole powierzchni. 
 Zobacz film- pomocny do rozwiązania zadań 
domowych. Narysuj  
w zeszycie siatkę sześcianu o krawędzi 2cm. Oblicz 
pole  
tego sześcianu., Wykonaj zadanie 221/9. (jeden 
przykład) 
z podręcznika. 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl Tel: 
695 095 378 

Podręcznik, ćwiczenia- pomoce do lekcji 
Zoom.us 10:55 – 11:30 grupa I  
 Zoom.us 11:55 – 12:30 grupa II 

 Temat: Graniastosłupy proste. Weź udział w lekcji 
online. 
 Przed lekcją przerysuj notatkę i tabelkę do zeszytu  
( na lekcji tabelkę będziemy uzupełniać). Tabelkę i 
notatkę  
prześlę rano przed 8:00 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
https://www.youtube.com/watch?v=dZRBkup2lcU
https://www.youtube.com/watch?v=dZRBkup2lcU


 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Zdrowe odżywianie. Zobacz film 
https://www.youtube.com/watch?v=DF4z
nGEcBPU  

  

02.06.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/ lekcja online o godz. 8:15 w 
aplikacji Teams/ zeszyt ćwiczeń/ 
www.quizizz.com 

Str. 214/ 
zadania 1-
7 ze str. 
110-111 w 
zeszycie 
ćwiczeń 
(zeszyt 
ćwiczeń 
zostanie 
wysłany 
na pocztę 
ucznia) 

Temat: „Powtórzenie wiadomości” nacobezu do testu 

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

1. Podręcznik s. 299 
2. Przeczytaj wszystko z 

niebieskich ramek. 
3. Zapoznaj się z przykładem 

listu na s.300. 
4. Zapisz temat lekcji. 
5. Wykonaj zad. 1.,i 2. ze s. 

300. 

 Lekcja on-line na MT- 9.00-9.30 
Temat: Jak napisać list oficjalny? 

j. angielski 
grupa2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik str.108, przeczytaj tekst „ I 
want to be a superhero!” 
Przepisz Life ambitions z ćw.3 str.109 
Wykonaj ćw.8 str.109, wpisz cały tekst do 
zeszytu. 

 Topic: I want to be a superhero!- ambicje 
 i cele życiowe. 

wf grupa 1 Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat: Ćwiczenia przy komputerze  
https://www.youtube.com/watch?v=knYi6qp6A_A 
 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

138-144 Zapisz temat lekcji „Turystyczne atrakcje  
Czech i Słowacji” i przepisz „To najważniejsze” ze 
strony 144. 
 Notatkę w zeszycie prześlij nauczycielowi.  
Dbaj o estetykę zapisu. 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU
https://www.youtube.com/watch?v=knYi6qp6A_A


matematy
ka 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podręcznik Ćwiczenia Notatka, tabela 
wzorów- prześlę. 
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-
bryl/ 
 

225/7. ( 
jeden 
przykład, 
wszystkie 
na ocenę 
bdb) 
107/5. 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
 Przepisz notatkę do zeszytu (prześlę). Przypomnij 
sobie wzory na 
 pola figur: trójkąta, oraz czworokątów- ( prześlę 
tabelkę zbiorczą).  
Wykonaj zadania: 107/5.(ćw.), 225/7. 
 (podręcznik- jeden przykład, wszystkie na ocenę bdb). 
W ramach 
 ćwiczeń proponuję wejść na stronę Szaloneliczby.pl i 
rozwiązać 
 bardzo proste ćwiczenie.  
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/ 
 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i MS 
Teams 

 Temat: Wie aufmerksam bist du? - Quiz 

03.06.2020 
środa 

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

1. Zeszyt ćwiczeń, s. 142. 
2. Wykonaj zad. 1., 2., 3.,4. 

 Lekcja on-line na MT- 9.00-9.30 
Temat: 
Ćwiczymy pisanie listu oficjalnego 

j. angielski 
grupa1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik str.108, przeczytaj tekst „ I 
want to be a superhero!” 
Przepisz Life ambitions z ćw.3 str.109 
Wykonaj ćw.8 str.109, wpisz cały tekst do 
zeszytu.    
 

  Topic: I want to be a superhero!- ambicje 
 i cele życiowe. 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 
 

    
Temat: Ćwiczenia przy komputerze 
 https://www.youtube.com/watch?v=knYi6qp6A_A 
 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj: 1.Modlitwa na początek. 2. 
Zobacz filmik 1: 
https://youtu.be/fckBkBZAN1Y  
- co to jest Msza Święta. 3.Zobacz filmik 2: 
https://youtu.be/UWHPemMyVQ4  
- o przeistoczeniu. 4.Zapisz część pierwszą 
notatki (rubryka obok). 
 

 TEMAT: Eucharystia. cz.1. Notatka do zeszytu cz.1. 
 (zapisz i zapamiętaj): 1. Pan Jezus jeden raz ofiarował 
swoje życie 
 Bogu Ojcu, umierając na krzyżu za grzeszników.  
Pozwolił, aby prawdziwie przelano Jego krew. 
 2. Przez uczestnictwo we Mszy świętej oddajemy Bogu 
chwałę.  
3. Powinniśmy starać się podczas każdej Mszy św., 
ofiarować siebie 
, razem z Chrystusem, Bogu Ojcu. Taką ofiarą mogą być  
nasze radości i smutki, sukcesy i porażki, choroby i 
przykrości, 

https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
https://www.youtube.com/watch?v=knYi6qp6A_A
https://youtu.be/fckBkBZAN1Y
https://youtu.be/UWHPemMyVQ4


 a więc całe nasze życie. 

j. angielski 
grupa 2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online Microsoft Teams godz.9.30 
Podręcznik str.110, zeszyt przedmiotowy 

 Topic: I’ll present a TV show. 

 
wf 
grupa 1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat: Jesteś tym co jesz  
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-
jesz/DzNGeGdMS 
 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i MS 
Teams 

 Kontynuacja tematu: Bernhard Grzimek –  
weltbekannter Tierliebhaber 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i MS 
Teams 

 Temat: Adjektive- Gegenteile 

04.06.2020 
czwartek 

Zajęcia z 
wychowaw
cą 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film 
https://view.genial.ly/5eb0299749966b0d
12b24e1f/interactive-image-
korczakowskie-prawa-dziecka 

 

 Temat: Prawa Dziecka 

informatyk
a 
grupa 1 

Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

https://code.org/minecraft 
 

 Temat: Godzina kodowania 
Wykonaj ćwiczenie pt. Minecraft wodna podróż-  
12 poziomów. 12 poziom ostatni zrób zdjęcie za 
pomoc 
ą PrtScr zapisz na pulpicie i wyślij na adres służbowy 
nauczyciela. 

informatyk
a 
grupa 2 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Dzień dziecka - gra edukacyjna 
https://learningapps.org/view1137046 
 

  

matematy
ka 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia, instrukcja. Zoom.us 9:55 – 10:30 
https://www.youtube.com/watch?v=oSIsy
uMLSx 
 

106/1.,2., 
3. 

Temat: Temat: Tworzenie modeli graniastosłupów. 
Weź udział w  
lekcji. Możesz także zobaczyć film- pierwszą część 
dotyczącej  
graniastosłupów. Wykonaj zadania z ćw. 106/1.,2., 3. 
 Zaprojektuj i wykonaj model graniastosłupa prostego 
 ( dokładnie omówię na lekcji, prześlę także krótką 
instrukcję 
 z przykładem). Wykonaj zdjęcia stworzonej przez 
siebie bryły – 
różne ujęcia, zbliżenia. Uwaga: na jednym zdjęciu masz 
być razem 
 z bryłą. Ocena będzie uzależniona od rodzaju bryły, 

https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
https://view.genial.ly/5eb0299749966b0d12b24e1f/interactive-image-korczakowskie-prawa-dziecka
https://view.genial.ly/5eb0299749966b0d12b24e1f/interactive-image-korczakowskie-prawa-dziecka
https://view.genial.ly/5eb0299749966b0d12b24e1f/interactive-image-korczakowskie-prawa-dziecka
https://code.org/minecraft
https://learningapps.org/view1137046
https://www.youtube.com/watch?v=oSIsyuMLSx
https://www.youtube.com/watch?v=oSIsyuMLSx


estetyki  
wykonania. Za dobrze wykonany sześcian: 3, 
prostopadłościan: 
 4, graniastosłup o innej podstawie niż prostokąt: 5. 
Jeżeli wykonasz 
 inną bryłę niż graniastosłup (nawet jeśli byłaby bardzo  
skomplikowana)- nie zaliczam. Czas realizacji: sobota 
do godz. 20-tej. 

wf  
grupa 1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem 
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4 
 

wf 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 

  Temat: Jesteś tym co jesz 
 https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-
jesz/DzNGeGdMS 
 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Ludwig van Beethoven”  Str. 154-
155 

Przeczytaj informacje z podręcznika i  
posłuchaj utworów L. van Beethovena.  
Na podstawie tych informacji napisz  
wypracowanie o ciekawych zdarzeniach 
 w życiu L. van Beethovena 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 
 

Podręcznik 12.45 – 13.15 LEKCJA ON LINE 
na platformie Microsoft Team 

136-142 Temat lekcji „Przegląd i znaczenie ssaków”. 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i MS 
Teams 

 Temat: Experimentieren auf Deutsch-  
Das Wette 

05.06.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl Podręcznik/ lekcja online o godz. 8:00 w 
aplikacji Teams/ test w aplikacji FORMS 

Str. 184 - 
214 

Temat: „Sprawdzian wiadomości” 

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

1. Podręcznik s. 302-304 
2. Zapoznaj się z informacjami : 

 Sytuacje nieoficjalne-
s.302 

 Język potoczny 

 Sytuacje oficjalne s.303 

 Etykieta językowa 

 Nowa wiadomość-s.34 
3. Wykonaj zadanie 2 ze s. 304. 

wg wzoru. 

 Temat: Jak kulturalnie się porozumiewać? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS


Sytuacja oficjalna Sytuacja nieoficjalna 

 
 

 

 

j.angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online Microsoft Teams godz.10.00 
Podręcznik str.110, zeszyt przedmiotowy 

 Topic: I’ll present a TV show. 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 

  Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z  
przyborem  
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4 
 

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

4. Podręcznik s. 302-304 
5. Zapoznaj się z informacjami : 

 Sytuacje nieoficjalne-
s.302 

 Język potoczny 

 Sytuacje oficjalne s.303 

 Etykieta językowa 

 Nowa wiadomość-s.34 
6. Wykonaj zadanie 2 ze s. 304. 

wg wzoru. 
Sytuacja  
oficjalna 

Sytuacja  
nieoficjalna 

 
 

 

 

 Temat: Jak kulturalnie się porozumiewać? 
cd. 

plastyka 
 
 

Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Łąka przedmiotów – rysunek. 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

5 .Posłuchaj bardzo uważnie (od początku 
do końca): https://youtu.be/OCzrQkYpQq4 
 5 .Zapisz do zeszytu temat i notatkę cz.2. 
(rubryka obok). 7 .Zrób zdjęcie wykonanej 
pracy z środy i dzisiejszych - przyślij na 
adres: stakozl81@eszkola.opolskie.pl 
 

 TEMAT: Eucharystia. cz.2. Notatka do zeszytu cz.2.  

(zapisz i zapamiętaj): 1. Podczas każdej Mszy św. w 

czasie 

 przeistoczenia chleb prawdziwie staje się ciałem Pana 

Jezusa, 

 a wino – Jego krwią, które 

wciąż na nowo są 

ofiarowywane  

Bogu Ojcu. Dzieje się to w sposób bezkrwawy. 2. Chleb 

i wino  

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://youtu.be/OCzrQkYpQq4


staje się Najświętszym Sakramentem – prawdziwym 

Ciałem 

 i prawdziwą Krwią Chrystusa. Zachowuje nadal swoje 

cechy  

zewnętrzne: kształt, smak, zapach i barwę. Zupełnie 

jednak  

przemienia się w nich to, co wewnętrzne. 3. Pan Jezus 

 jest obecny w każdej, nawet najmniejszej cząstce  

Najświętszego Sakramentu. 

 

 

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


