
Harmonogram zadań Nr 9  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 

18.05.2020 
poniedziałek 

j. angielski 
grupa 2 
  

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=qqVPRE3ohAs 
 
Podręcznik s.101 

 Topic : Phrasal verbs 
Wypisz czasowniki frazowe z filmu. 
Wypisz czasowniki frazowe z ćw.4 z ramki 
niebieskiej, przetłumacz i wykonaj ćw.5 str.101 

w-f 
grupa1 

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

  Temat: Co jeść i pić w trakcie treningu? 
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8 
 

j. angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=qqVPRE3ohAs 
 
Podręcznik s.101 

 Topic : Phrasal verbs 
Wypisz czasowniki frazowe z filmu 
Wypisz czasowniki frazowe z ćw.4 z ramki 
niebieskiej, przetłumacz i wykonaj ćw.5 str.101 

w-f 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Co jeść i pić w trakcie treningu? 
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8 
 

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

1. Podręcznik s. 291 
2. Przypomnij sobie, jak opisujemy 

obraz.  
Wstęp ( tytuł i rodzaj dzieło?,  
kiedy powstało?, kto jest jego 
twórcą? ) wiedzę czerpiemy z 
metryczki obrazu. 

 Temat : Malarskie przedstawienie 
zawłaszczania przyrody przez człowieka. 

https://www.youtube.com/watch?v=qqVPRE3ohAs
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8
https://www.youtube.com/watch?v=qqVPRE3ohAs
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8


Rozwinięcie (Co jest tematem 
obrazu?, co widzisz na 1. Planie, 
na 2. Planie, w tle; jakie barwy 
dominują, czy coś jest szczególnie 
wyeksponowane poprzez 
zastosowanie światła? Tu 
odpowiedz na pytanie, dlaczego 
obraz nosi właśnie taki tytuł?)) 
Zakończenie ( Twoja opinia o 
dziele, czy Ci się podoba?, co 
szczególnie zwróciło Twoją 
uwagę?) 
Zapisz temat lekcji , a następnie 
opisz obraz wg podanego wzoru. 

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

Podręcznik, Zoom.us 10:55 – 11:30 grupa I 
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-
niewiadoma-mnozenie-i-odejmowanie/  

202/1.( a - 
f), 2.(a, d ), 
3. (a, b, d), 
4. (chętni 
całość 
zadań) 

Temat: Rozwiązywanie równań Weź udział w lekcji 
online. Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika. 
Poćwicz na stronie Szaloneliczby.pl 

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

Podręcznik Zoom.us 11:55 – 12:30 grupa II 
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-
niewiadoma-wszystkie-dzialania/  

203/5 (a i 
c), oraz 6. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych. Rozwiąż 
zeszycie zadania z podręcznika 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Jak czytać etykiety? Proszę zobaczyć film 
https://www.youtube.com/watch?v=zjsl0auBuTQ 
 

  

19.05.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/ aplikacja Teams/ YOU TUBE/platforma 
GWO 

Str. 199-
202 

Temat: „Upadek Napoleona” Notatka z lekcji, 
nacobezu 

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

1. Podręcznik s. 227 
2. Zapisz temat lekcji.  
3. Przeczytaj i przypomnij sobie: 

Przypomnienie-tabelka s.228 
4. Zeszyt ćwiczeń s.49 
5. Wykonaj zadanie 1., 2.,3. 

( podpowiedź do zad. 3. orzeczenie-część zdania, 
odpowiadająca na pytania: Co robi? Co się z nim 

 Temat: 
Rodzaje wypowiedzeń 
Lekcja on-line na MTeams - 9.00-9.30 

https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-mnozenie-i-odejmowanie/
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-mnozenie-i-odejmowanie/
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-wszystkie-dzialania/
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-wszystkie-dzialania/
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=zjsl0auBuTQ


dzieje?) 

j. angielski 
grupa2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik s.105 naucz się płynnie czytać tekstu ze 
str.105 ćw.5  „Living away from home” 

 Topic: „Living away from home” –reading 
Pod tematem wykonaj ćw.10 str.105 

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

  Temat: Ćwiczenia mięśni nóg. 
https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE 
 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

W ramach sprawdzianu z działu: „Gospodarka 
Europy” rozwiąż test na Eduelo. Test rozwiąż 
19.05.2020 Ocena jak za sprawdzian. 

------------- -------------------------- 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ  

 
101-całość 

Temat: Rozwiązywanie równań Zobacz 
 koniecznie pierwsze 5 minut filmu. Rozwiąż 
zadania z ćwiczeń 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i platformę MS 
TEAMS 

 Temat: Verben- Quizspiel 

20.05.2020 
środa 

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

1. Podręcznik s. 292 
2. Przeczytaj wiersz pt. „Jarmark cudów” 

Wisławy Szymborskiej. 
3. Zapisz temat lekcji i krótką notatkę: 

Wiersz przedstawia zachwyt 
podmiotu lirycznego otaczającym nas 
światem. Jako cuda zostały 
wymienione całkiem zwyczajne rzeczy 
np.: olcha, woda wiatr, itp. 

4. Otwórz stronę internetową: 
https://epodreczniki.pl/a/uchwycone-w-
poetyckim-obrazie/D16WOhDPi  
5. Wykonaj ćwiczenie 5. i 6. ze strony 

internetowej. Zrób dużo ciekawych 
zdjęć, jutro się przydadzą. 

 

 Temat: Zwyczajne cuda 

j. angielski 
grupa1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik s.105 naucz się płynnie czytać tekst 
s.105ćw.5  „Living away from home”    
 

 Topic: „Living away from home” –reading 
Pod tematem wykonaj ćw.10 str.105 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 

    
Temat: Ćwiczenia mięśni nóg. 
https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE 

https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE
https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ
https://epodreczniki.pl/a/uchwycone-w-poetyckim-obrazie/D16WOhDPi
https://epodreczniki.pl/a/uchwycone-w-poetyckim-obrazie/D16WOhDPi
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE


 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj (część 1): 1. Pomódl się modlitwą do 
Ducha Świętego. 2. Przeczytaj z pisma świętego 
tekst (Dz 8,17) 3. Posłuchaj Słowa Bożego 1: 
https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13 
   4. Posłuchaj Słowa Bożego 2: 
https://www.biblijni.pl/1Kor,12,1-11 
 5. Zobacz filmik1: https://youtu.be/cTsbuFEV65g  
- czym tak naprawdę jest bierzmowanie. 6. Zobacz 
filmik2: https://youtu.be/XPa8rYIc0Q0  
- jak być usposobionym do przyjęcia bierzmowania. 
7. Zobacz filmik3: https://youtu.be/su7GhBVxA5Y  
- jak odkryć co dostałem od Dycha Świętego. 
 

 Temat: Sakrament bierzmowania. cz.1. Notatka 
(zapisz i zapamiętaj) cz.1: 1. Bierzmowanie jest to 
sakrament, w którym Duch Święty umacnia 
chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał,  
bronił jej i według niej żył. 2. Razem ze chrztem i 
Eucharystią należy do sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijańskiego. 3. 
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w 
duszy chrześcijanina duchowe znamię, dlatego 
 ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. 
 4. Sakramentu udziela się przez namaszczenie 
OLEJEM KRZYŻMA na czole, wraz z nałożeniem ręki 
oraz przez słowa: „Przyjmij znamię Ducha 
Świętego”. 5. Szafarzem bierzmowania jest biskup. 

j. angielski 
grupa 2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online na Microsoft Teams godz.10.00  Topic: Revision 7- powtórzenie rozdziału 7 

 
wf 
grupa 1 

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

  Temat: Co się dzieje, kiedy w ogóle nie ćwiczysz? 
https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M 
 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i platformę MS 
TEAMS 

 Kontynuacja tematu: Berühmte deutsche 
Persönlichkeiten von gestern und heute 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i platformę MS 
TEAMS 

 Temat: Logiktrainer- Denksportaufgaben 

21.05.2020 
czwartek 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Link do lekcji został wysłany na prywatny email 
uczniów i został  umieszczony w zadaniu domowym 
w edzienniku. 

 Temat: Emocjonalna apteczka 

informatyka 
grupa 1 

Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

 
https://hourofcode.com/pl/learn  

 Temat: Aktywności godziny kodowania. Skopiuj 
link do wyszukiwarki. Wykonaj ćwiczenie pt. 
Potańcówka 2019. Co tydzień otrzymasz inne 
ćwiczenie .Sposób sprawdzenia umiejętności 
przedstawię w innym komunikacie za 2 tygodnie. 

informatyka 
grupa 2 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę o wykonanie pracy w dowolnym programie 
o temacie "Dzień Matki" i wysłanie na maila 

  

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podręcznik Zoom.us 9:55 – 10:30 cała klasa 205/1. 
,3.,4. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych. Weź 
udział w lekcji online. Rozwiąż do zeszytu zadania z 
podręcznika. 

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

  Temat: Ćwiczenia rozciągające(stretching). 
Stretching (z ang. rozciąganie) to zestaw ćwiczeń 

https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13
https://www.biblijni.pl/1Kor,12,1-11
https://youtu.be/cTsbuFEV65g
https://youtu.be/XPa8rYIc0Q0
https://youtu.be/su7GhBVxA5Y
https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M
https://hourofcode.com/pl/learn


grupa 1 mających na celu rozciąganie i uelastycznienie 
mięśni. Taka forma aktywności jest polecana jako 
forma rozgrzewki oraz część kończąca trening 
właściwy. Przy regularnym stretchingu można 
zminimalizować ryzyko kontuzji. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI 
 

wf 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Co się dzieje, kiedy w ogóle nie ćwiczysz? 
https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M 
 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Z dziejów muzyki – barok. Jan 
Sebastian Bach” “Wielki Jan Sebastian Bach” 

Str. 145-
147 
 Str. 177 

Przeczytaj informacje z podręcznika i posłuchaj 
utworów J .S. Bacha Śpiewaj piosenkę razem z 
nagraniem Uzupełnij kartę pracy i przyślij do 
sprawdzenia 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 
 

12:45-13:15 LEKCJA ON LINE na platformie 
Microsoft Teams 

Podręcznik 
str. 125-
130 

Zapisz temat lekcji „Przegląd i znaczenie ptaków i 
przepisz „ To najważniejsze” ze strony 130. 
 Dbaj o estetykę zapisu. Notatkę w zeszycie prześlij 
nauczycielowi. 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i platformę MS 
TEAMS 

 Temat: Der Muttertag 

22.05.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl Podręcznik/ aplikacja Teams/ YOU TUBE/platforma 
GWO 

Str. 203-
206 

Temat: „Legiony Polskie we Włoszech”  

Notatka z lekcji, nacobezu 

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

1. Wczoraj odkryłeś cuda natury i 
zrobiłeś im zdjęcia. 

2. Wykonaj jak potrafisz najlepiej Album 
zwyczajnych cudów . Może to być w 
jakimkolwiek programie, jaki znasz 
np.: w programie MS Power Point w 
formie prezentacji . Może też być 
krótki filmik, jeśli zależy Ci na 
dźwięku. Pozostawiam to Waszej 
inwencji twórczej. 

 Temat: Album odkrytych przez siebie 
cudów,cz.1. 
 

j.angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online na Microsoft Teams godz.10.00 
 

 Topic: Revision 7- powtórzenie rozdziału 7 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Ćwiczenia rozciągające(stretching). 
Stretching (z ang. rozciąganie) to zestaw ćwiczeń 
mających na celu rozciąganie i uelastycznienie 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI
https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M


mięśni. Taka forma aktywności jest polecana jako 
forma rozgrzewki oraz część kończąca trening 
właściwy. Przy regularnym stretchingu można 
zminimalizować ryzyko kontuzji. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI 
 

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

3. Wczoraj odkryłeś cuda natury i 
zrobiłeś im zdjęcia. 

Wykonaj jak potrafisz najlepiej Album 
zwyczajnych cudów . Może to być w 
jakimkolwiek programie, jaki znasz np.:  
w programie MS Power Point w formie 
prezentacji . Może też być krótki filmik, 
jeśli zależy Ci na dźwięku. Pozostawiam to 
Waszej inwencji twórczej. 
Prześlij mi proszę Twoje dzieło na e-maila 
jako załącznik lub WhatsAppa . 

 Temat: Album odkrytych przez siebie 
cudów, cz. 2. 
 

plastyka 
 
 

Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

---------------------- --------------- Marionetka na sznurkach. 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 
Wykonaj (część 2): 8. Posłuchaj Słowa Bożego 3: 
https://www.biblijni.pl/1Kor,12,1-11 
 Posłuchaj Słowa Bożego 4: 
https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13  9 . Zobacz 
filmik4: Świadectwo 10. ZADANIE: - Wypisz z 
podręcznika DARY DUCHA ŚWIETEGO i ich 
znaczenie. - Powinny być Ci już znane, ale jeśli nie 
to NAUCZ SIĘ ICH NA PAMIĘĆ. 11. Zapisz notatkę 
do zeszytu cz.1. i 2. (rubryka obok). 12. Zrób zdjęcie 
zapisu w zeszycie i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolskie.pl (czeka ocena). 13. 
DLA CIEKAWYCH: Zobacz filmik (POSŁUCHAJ): 
https://youtu.be/4V03xBXQAcc?t=1046 
 

 Temat: Sakrament Bierzmowania. cz.2. Notatka 

cz.2.(zapisz i zapamiętaj): 6. Bierzmowanie 

pomnaża w nas dary Ducha Świętego (nazywane 

charyzmatami). 7. Dary Ducha Świętego: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI
https://www.biblijni.pl/1Kor,12,1-11
https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13
https://youtu.be/4V03xBXQAcc?t=1046


 

 

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


