
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  V a  wychowawca: Dariusz Sułek 

01-05 czerwiec 2020 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

01.06.2020 
poniedziałek 

j. polski 
2h 

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 � 

 Międzynarodowy Dzień 
Dziecka 

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

Ćwiczenia i podręcznik Prezentacja dialogów 
przygotowanych przez 
uczniów. 

Topic; Buying a ticket – 
dialogues. Kupowanie biletu -
dialogi 
LEKCJA ONLINE 
9.15-9.45 



matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Z okazji Dnia Dziecka proszę poczytać 
Ciekawostki matematyczne 
http://www.math.edu.pl/ciekawostki-
matematyczne 

 Brak konsultacji online 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat : Mój styl – to zdrowie 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/fi

le?tos=90&lngId=1&id=925 

(Ćwiczenie na końcu artykułu 

rozwiąż dla siebie,  nie wysyłaj!) 

  

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

Karta pracy wysłana na maila 
ucznia i MS Teams 

 Temat:  1. Juni – 
internationaler 
Kindertag 

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

Karta pracy wysłana na maila 
ucznia i MS Teams 

 Temat: Deutsche Dialekte 

02.06.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

136-139 Zapisz temat lekcji „Krajobraz 
śródziemnomorski” i przepisz 
„To najważniejsze” ze strony 
139. Notatkę w zeszycie 
prześlij nauczycielowi. Dbaj o 
estetykę zapisu. 
Jeśli masz ochotę, możesz 
wykonać ćwiczenia ze stron 
80-82. 

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

Zobacz zakończenie lekcji i polecenie 
napisania pocztówki: 
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-
5,jezyk-angielski-lekcja-4-
22042020,47494968 
 

 Topic: Writing a postcard-
pisanie pocztówki 
Napisz w zeszycie pocztówkę 
zgodnie z poleceniem, które 
jest w filmie czyli: 
Jesteś na szkolnej wycieczce 
w Londynie. Napisz 
pocztówkę, w której: 
- poinformujesz kiedy 
przyjechałeś do Londynu 
-co zwiedziłeś przez ten czas 
- co Ci się najbardziej 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-22042020,47494968
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-22042020,47494968
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-22042020,47494968


podobało. 
 
ZANIM ZACZNIESZ PISAĆ 
SWOJĄ POCZTÓWKĘ – 
PRZYJRZYJ SIĘ POCZTÓWCE , 
KTÓRA PREZENTOWANA 
JEST W FILMIE! 
PAMIĘTAJ O STOSOWANIU 
CZASU PRZESZŁEGO! 
KORZYSTAJ W RAD, JAKICH 
UDZIELA PANI PROWADZĄCA 
ZAJĘCIA. 
Przyślij zdjęcie wykonanego 
zadania! 

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

1. Podręcznik s. 269 
2. Przeczytać czytankę pt. 

„Masło przygodowe”. 
3. Zapisz temat lekcji.  
4. Zastanów się jakie zasady 

panują w domu Kasi. Czy w 
Twoim domu jest podobnie 
czy inaczej? 

5. Wykonaj w zeszycie zadanie 
2 ze s. 270. 

 Temat: Czy można żyć 
bez mediów? 
 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II sem podczas 
konsultacji online 

8.00-8.30konsultacja na platformie Microsoft 
Teams 
Temat: zadania powtórzeniowe 

  

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat: Ćwiczenia przy komputerze  

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

=knYi6qp6A_A 

 Do ćwiczeń przygotuj 

odpowiednie miejsce i sprzęt. 

Ćwicz pod opieką osoby 

dorosłej. 

informatyka Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

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

  

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

Karta pracy wysłana na maila 
ucznia i MS Teams 

 Temat: Emotionen und 
Gefühle 

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


03.06.2020 
Środa 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II sem podczas 

konsultacji online 

8.00-8.30konsultacja na platformie Microsoft 

Teams 
Temat: zadania powtórzeniowe 

  

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

1. Podręcznik s. 271. 
2. Zapoznaj się z Nową 

wiadomością-s.271 
3. Zapisz temat lekcji. 
4. Zapisz notatkę, co to jest 

prasa z Nowej wiadomości. 

 Lekcja on-line na MT- 
10.00-10.30 
Temat: Prasa w naszym 
życiu. 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat: Jesteś tym co jesz 

https://epodreczniki.pl/a/jestes-

tym-co-jesz/DzNGeGdMS 

  

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

 Zadania przygotowane przez nauczyciela Zadania pt. ĆWICZENIA1 i 
ĆWICZENIA2 
zamieszczone są na 
platformie TEAMS w 
zakładce PLIKI.  
W ĆWICZENIACH 1 w 
zadaniu nr4 – napisz tylko 
3 zdania. 

Topic: Revision of Past 
Simple- exercises – 
powtórzenie czasu przeszłego 
– ćwiczenia 
 
Jeżeli możesz – wydrukuj 
ćwiczenia i je wypełnij. Jeżeli 
jest to niemożliwe – 
rozwiązania zadań wpisz do 
zeszytu.  
Czekam na odpowiedzi! 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

----- ----- Kolczasty zwierz - rysunek 

religia Stanisław Kozłowski 
STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj: 

1.Modlitwa na początek. 

2.Posłuchaj Słowa Bożego: 

https://www.biblijni.pl/Dz,1,1-11  

3.Zobacz filmik mówiący o 

wniebowstąpieniu: 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,wniebowst

apienie-panskie,1703095  

5. Zapisz część pierwszą notatki (rubryka 
obok). 

 TEMAT: Powrót do Ojca - 

wniebowstąpienie. 

 

Notatka do zeszytu. (zapisz i 

zapamiętaj): 

1. Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego 

podkreśla, że Chrystus własną 

mocą wstąpił do nieba i 

zasiada po prawicy Boga Ojca. 

https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
https://www.biblijni.pl/Dz,1,1-11
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,wniebowstapienie-panskie,1703095
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,wniebowstapienie-panskie,1703095


Przypomina też o naszym 

powołaniu do nieba. 

2. Niebo, do którego wstąpił i 

zaprasza wszystkich ludzi 

Jezus Chrystus NIE JEST 

niebem, które widzimy nad 

naszymi głowami. 

3. Niebo jest stanem 

przebywania z Bogiem twarzą 

w twarz, trwaniem w 

nieustannej miłości z Nim. 

4. Miejscem 

wniebowstąpienia była Góra 

Oliwna oddalona o 1 km drogi 

od Jerozolimy. 

 

 

 

WDŻ Piotr Tangermann 
PIOTANG37@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Lekcja on-line na platformie Microsoft 
Teams o  godzinie 12.00. Temat: “Zaplanuj 
odpoczynek” 

 Microsoft Teams 
 

04.06.2020 
czwartek 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik: “Przy ognisku, czyli o 
akompaniamencie” 

Str. 148-151 Przeczytaj informacje z 
podręcznika 
Posłuchaj akompaniamentów 
do 2 piosenek 
Próbuj śpiewać do tych 
akompaniamentów 

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

1. Podręczni s. 272-273. 
2. Zapoznaj się z informacjami 

na stronach. 
3. Zapisz temat lekcji. 
4. Wypisz nazwy osób 

wchodzących w skład 
zespołu ludzi pracujących 
nad wydaniem gazet. 

5. Opracuj tabelkę: 

 Zalety Wady 

 Lekcja on-line na MT- 
10.00-10.30 
Temat: Ludzie prasy. 



Czasopisma 
drukowane 

  

Czasopisma 
on-line 

  
 

historia Arkadiusz Pągowski 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

  
s. 8-42  
Karta pracy zostanie 
przesłana drogą mailową 
 

Temat: Utrwalenie 

wiadomości zdobytych w 
klasie piątej - “Pierwsze 
cywilizacje 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
9.45-10.15 LEKCJA ON LINE na platformie 
Microsoft Teams 

143-147 Temat lekcji 
„Rozprzestrzenianie się roślin 
okrytonasiennych”. 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

z przyborem 

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

=HriJ5zXHDJ4 

 Do ćwiczeń przygotuj 
odpowiednie miejsce i sprzęt. 
Ćwicz pod opieką osoby 
dorosłej. 

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

Karta pracy wysłana na maila 
ucznia i MS Teams 

 Kontynuacja tematu: 
Emotionen und Gefühle 

05.06.2020 
piątek 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II sem podczas 
konsultacji online 

8.00-8.30konsultacja na platformie Microsoft 
Teams 
Temat: zadania powtórzeniowe 

  

religia Stanisław Kozłowski 
STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj: 

1.Posłuchaj Słowa Bożego: 

https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13   

2. Zobacz filmik omawiający to wydarzenie: 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,przyjdz-

duchu-sw,19915150  

3. Naucz się (przypomnij sobie) DARY 

DUCHA ŚWIĘTEGO. 

8.Zapisz do zeszytu temat i notatkę (rubryka 
obok). 
9.Zrób zdjęcie wykonanej pracy z środy i 

dzisiejszych - przyślij na adres:  

stakozl81@eszkola.opolskie.pl  

 

 TEMAT:  

Dopełnienie zbawczych 

tajemnic – Zesłanie Ducha 

Świętego. 

 

Notatka do zeszytu. (zapisz i 

zapamiętaj): 

1. Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego obchodzimy w 

pięćdziesiątym dniu po 

zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa. 

2. Pięćdziesiątnica – święto 

żydowskie, które było 

pamiątką otrzymania 

Dekalogu oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,przyjdz-duchu-sw,19915150
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,przyjdz-duchu-sw,19915150
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


dziękczynieniem Bogu za 

zebrane plony. 

3. Od momentu chrztu 

świętego Duch Święty 

napełnia nas swymi darami: 

mądrością, rozumem, radą, 

męstwem, umiejętnością, 

pobożnością, bojaźnią Bożą. 

4. Oświeca nasz umysł, 
abyśmy mogli wybierać to, co 
najwłaściwsze i uzdalnia nas 
także do modlitwy. 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Zdrowe odżywianie. Zobacz film 
https://www.youtube.com/watch?v=DF4zn
GEcBPU 

  

Zaj. z wych. Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat: Prawa Dziecka 
https://view.genial.ly/5eb02997499

66b0d12b24e1f/interactive-image-

korczakowskie-prawa-dziecka 

  

historia Arkadiusz Pągowski 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś”  ” 
Lekcja on-line w TEAMS godz. 11.45-12.15 

s. 228 zad.1-9 
 

Temat: Powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 
“Polska w XIII-XV w.” 
 
 NaCoBezU zostanie 
przesłane drogą mailową 

 

 

 

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

 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
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

