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 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  Va  wychowawca: Dariusz Sułek 

  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ 
ćwiczenia/ 

Adres platformy 
internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

13.04.2020 
poniedziałe
k 

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

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

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

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

MN Agata Wons-Wiecha Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

14.04.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

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

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  



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

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

1.   

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

informatyka Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

15.04.2020 
środa 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Podrecznik  proszę 

przeanalizować str 197 

 

Uwaga: W środę od godz. 8.55-9.25 
odbędą się konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do konsultacji 
wraz z instrukcją zostanie wysłany na 
maila uczniów 

Na tej podstawie proszę 
rozwiązać zadanie 1 na str. 198 w 
zeszycie i wysłać skan lub zdjęcie  
na maila w celu sprawdzenia 
(oceniane jest zaangażowanie 
ucznia) 

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

Temat: Pan przecinek 
przychodzi z wizytą. 

1. Podręcznik s. 220-
zapozaj się z tabelą 
„Przypomnienie”. 

2. Zapoznaj się z tabelką 
„Nowa wiadomość”. 

3. Przeanalizuj zad. 4 ze 
s.221. 

4. Wejdź na 
www.eduelo.pl 
>>zaloguj się 
>>>wybierz przedmiot 
: Język 
polski>>>Interpunkcja>
>>Interpunkcja w 
zdaniu pojedynczym- 
wykonaj : quiz  
(tylko 1 część) 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Wykonaj zadania: 

1.,2.,3. ze s. 221 w 
zeszycie. 

 

  

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


 

religia Stanisław Kozłowski 
STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik JEZUS CHRYSTUS 
NASZYM ZBAWICIELEM 

Temat: TRIDUUM PASCHALNE, CZYLI 
WIELKI CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA 
I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA. 
 

1. Obejrzyj filmik 1 o Triduum 
Paschalnym – tutaj. 

2. Obejrzyj filmik 2 o Triduum 
Paschalnym – tutaj. 

3. Zapisz notatkę do zeszytu (tabelka 
obok). 

4. Rozwiąż quiz i zapisz wyniki do 
zeszytu (np.: 1b, 2c, itd.) 

5.  Jeśli chcesz wiedzieć więcej zobacz 
tutaj. 

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

 Podpowiedź: wszystkie te informacje 
są też w podręczniku w tematach o 
Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku , 
Wielkiej Sobocie i Niedzieli 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Temat: TRIDUUM PASCHALNE, 
CZYLI WIELKI CZWARTEK, PIĄTEK, 
SOBOTA I NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA. 
 
Notatka: 
1.Triduum Paschalne rozpoczyna 
się Mszą Wieczerzy Pańskiej w 
Wielki Czwartek i trwa do 
Nieszporów Niedzieli 
Zmartwychwstania. 
2. W sposób szczególny 
przeżywamy wtedy wydarzenia 
męki, śmierci i zmartwychwstania 
Pana Jezusa. 
3. Triduum Paschalne jest 
najważniejszym wydarzeniem 
roku liturgicznego. 

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

W zeszycie podaj polskie 
znaczenie czasowników, 
które zapisałeś/zapisałaś w 
notatce. 
 
Ćwiczenia 
  
Poćwicz: 
https://learningapps.org/17
98162  
 

Str. 52 ćw. 1,2,3 Topic: Past Simple – irregular 
verbs Czas przeszły – czasowniki 
nieregularne. 
PRZEPISZ DO ZESZYTU: 
Czasowniki nieregularne to takie, 
których formę w czasie przeszłym 
Past Simple musimy się nauczyć, 
bo jak sama nazwa wskazuje nie 
ma reguły według której 
moglibyśmy takie formy tworzyć.  
Oto kilka podstawowych 
czasowników i ich nieregularne 
formy w czasie Past Simple: 
Come-came 
Drink-drank 
Eat -ate 
Feel-felt 

https://youtu.be/zXG_Lqc2XfU
https://youtu.be/-bGqou394yg
https://eszkola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EUW0oQgRqnxDvDBVf2Q5a1MBKTwnuyOjAhrlU9idVa_j3A?e=eV6uXc
https://youtu.be/8Fmm8ElyiMM
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://learningapps.org/1798162
https://learningapps.org/1798162


Go – went 
Have-had 
Make-made 
Meet-met 
Take-took 
Przyślij zdjęcie/skan zadań 
wykonanych w ĆWICZENIACH 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Pojemnik na kredki 

16.04.2020 
czwartek 

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

Temat: Jak Ariadna 
pomogła Tezeuszowi? 

1. Podręcznik s. 228-
przeczytaj mit o 
Tezeuszu i Ariadnie. 
 

2. Zapisz temat lekcji.  
3. Narysuj w zeszycie 

trzy postacie: 
Tezeusza, Ariadnę i 
Minotaura, 
następnie pod 
każdą postacią 
zamieść krótką 
informację o nich.  

Np. Ariadna, córka króla 
Minosa, mieszkanka Krety. 

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

Podręcznik “Wczoraj i dziś” Zad. 1. s.  181 (praca z mapą) Zad. 1-2 
s. 182 (sprawdź się) 

Proszę zapisać temat: “Rządy 

Bolesława Krzywoustego”. 

Zadania należy wykonać w 

zeszycie. Notatka zostanie 

przesłana drogą elektroniczną 

 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film (lekcje), link 
otrzymasz na e-mail, dzień 
przed lekcją. 
Informacje podsumuj, 
oglądając film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=6Zo9mY5EUlQ  
 

Str. 98-101 Zapisz temat lekcji „Korzeń – 
organ podziemny rośliny”. 
Przepisz „To najważniejsze” ze 
strony 101. Dbaj o estetykę 
zapisu. 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik: “Młodość 
F.Chopina” 
 

Str. 98,100,101 
 
Str. 144-145 

Posłuchaj utworów F.Chopina 
Posłuchaj i śpiewaj razem z 
nagraniem 

https://www.youtube.com/watch?v=6Zo9mY5EUlQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Zo9mY5EUlQ


Piosenka “Familijny rock and 
roll” 
 
Dla chętnych: Szkoła z TVP w 
czwartek – lekcja muzyki 

 

17.04.2020 
piątek 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik  proszę 

przeanalizować str. 197 

 

Uwaga: W środę od godz. 8.55-9.25 
odbędą się konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do konsultacji 
wraz z instrukcją zostanie wysłany na 
maila uczniów 

Na tej podstawie proszę 
rozwiązać zadanie 2,3 na str. 198 
w zeszycie i wysłać skan lub 
zdjęcie  na maila w celu 
sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia) 

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

Podręcznik “Wczoraj i dziś” Zad. 3-4 s. 182 (sprawdź się) 
https://www.youtube.com/watch?v=
3RsorsGTAAk  
 

Zadania proszę wykonać w 
zeszycie 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę ozdobić jedno 
gotowane jajko dowolną 
techniką i zdjęcie wysłać na 
email 

  

MN Agata Wons-Wiecha  Uczniowie otrzymają na 
maila kartę pracy + 
instrukcję 

 Zapisać temat: 
„Ostern” 

 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RsorsGTAAk
https://www.youtube.com/watch?v=3RsorsGTAAk
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl

