
Harmonogram zadań Nr 3  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  Vb  wychowawca: Barbara Puchała 

 

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

13.04.2020 
poniedziałe
k 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

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

Wiosenna przerwa świąteczna   

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

Wiosenna przerwa świąteczna   

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wiosenna przerwa świąteczna   

informatyk
a 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@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   

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 
Wiosenna przerwa świąteczna   

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wiosenna przerwa świąteczna   

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ 

Wiosenna przerwa świąteczna   

mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Wiosenna przerwa świąteczna   

15.04.2020 
środa 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO ćwiczenia 
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-ulamkow-
dziesietnych-zadania/ 

87/1., 2. oraz 
 2 do wyboru spośród z. 3-6 

Temat: Szacowanie 
wyników. 
 

j.polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj Nową wiadomość; 
                      - przeczytaj „Ci nieznośni bogowie               
olimpijscy”. 

Str. 205 
Str. 206-207 

- Zapisz datę i temat:  
Z wizytą na Olimpie- 
poznajemy greckich 
bogów 
- Na podstawie Nowej 
wiadomości napisz 
krótko, co to jest mit i 
mitologia. 
- Narysuj w zeszycie 
tabelę i uzupełnij 
informacjami na temat 
wszystkich bogów z 
tekstu „Ci nieznośni 
bogowie               
olimpijscy”, wg wzoru 

IMIĘ KIM 
JEST? 

Atrybut 

Atena Bogini 
mądrości 
i wojny 

Tarcza, 
sowa 

   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
W zeszycie podaj polskie znaczenie czasowników, 
które zapisałeś/zapisałaś w notatce. 
 
 
 
 
Ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Str. 52 ćw. 1,2,3 

Topic: Past Simple – 
irregularverbs 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.  

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


 
 
 
 
 
Poćwicz: https://learningapps.org/1798162 
 

Oto kilka podstawowych 
czasowników i ich 
nieregularne formy w 
czasie Past Simple: 
Come-came 
Drink-drank 
Eat -ate 
Feel-felt 
Go – went 
Have-had 
Make-made 
Meet-met 
Take-took 
Przyślij zdjęcie/skan 
zadań wykonanych w 
ĆWICZENIACH 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 1.  

Temat: Zdrowe odżywianie i prawidłowe nawyki. 
 
Zapoznaj się z artykułem: 
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-
zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-
dzieci-i-mlodziezy---co-nowego- 
 
Dla chętnych: 
Zabawa i ćwiczenia: 
Zakręć 5 razy kołem i wykonaj wylosowane 
ćwiczenia….. 
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowani
e-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-
%C4%87wiczenia 
 
PS. Kto zakręcił kołem niech napisze do nauczyciela 
jakie wylosował ćwiczenia. 
 
Miłej zabawy 

 Ćwiczenia wykonuj pod 
opieką rodzica. 

MN Agata Wons-Wiecha Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję   Zapisać temat: „Der 
Frühling – wiosna” 

16.04.2020 
czwartek 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj „Mit o Demeter i Persefonie” 
- Obejrzyj i wysłuchaj- 
https://www.youtube.com/watch?v=Cn0QSVzA8sg 
 

Str. 208-210 
Zad. 1., 2., 3. 

- Zapisz datę i temat: 
 Po stracie córki- 
porozmawiajmy o 
uczuciach matki 

https://learningapps.org/1798162
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego-
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego-
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego-
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%C4%87wiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=Cn0QSVzA8sg


-Wykonaj pisemnie 
wskazane zadania. 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO ćwiczenia, tabelka - zostanie przesłana uczniom 
https://szaloneliczby.pl/zamiana-ulamkow-zwyklych-
na-dziesietne/    https://szaloneliczby.pl/zamiana-
ulamkow-dziesietnych-na-zwykle/ 

88/1.,2.,3.,4. 
 po 4 przykłady 

Temat: Zamiana 
ułamków. 
Przepisz do zeszytu 
tabelkę i uzupełnij. 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” Zad. 1. 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=6Zo9mY5EU
lQ 

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

Str.98,100,101 
 
Str 144-145 

Posłuchaj utworów 
F.Chopina 
Posłuchaj i śpiewaj razem 
z nagraniem 

17.04.2020 
piątek 

religia 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 

Temat:TRIDUUM 

PASCHALNE, CZYLI 

WIELKI CZWARTEK, 

PIĄTEK, SOBOTA I 

NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA. 

Notatka: 

1.Golgota = Kalwaria = 

Miejsce Czaszki – wzgórze 

znajdujące sięza murami 

Jerozolimy, gdzie 

wykonywano wyroki 

śmierci. 

2. Triduum Paschalne 

https://szaloneliczby.pl/zamiana-ulamkow-zwyklych-na-dziesietne/
https://szaloneliczby.pl/zamiana-ulamkow-zwyklych-na-dziesietne/
https://www.youtube.com/watch?v=6Zo9mY5EUlQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Zo9mY5EUlQ
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


więcej zobacz tutaj. 
6.  Zrób zdjęcie zapisu w 

zeszycie i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolski
e.pl (czeka ocena). 

Podpowiedź: wszystkie te 

informacje są też w 

podręczniku w tematach o 

Wielkim Czwartku, Wielkim 

Piątku , Wielkiej Sobocie i 

Niedzieli Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

rozpoczyna się Mszą 
Wieczerzy Pańskiej w 
Wielki Czwartek i trwa do 
Nieszporów Niedzieli 
Zmartwychwstania. 

3. W czasie drogi 
krzyżowej i całego 
Triduum Paschalnego w 
szczególny sposób 
przeżywamy wydarzenia 
męki, śmierci i 
zmartwychwstaniaPana 
Jezusa. 

4. Triduum Paschalne jest 

najważniejszym 

wydarzeniem roku 

liturgicznego. 

 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl  

  Pojemnik na kredki 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj „Mit Syzyfie” 

-https://www.eduelo.pl/- wykonaj zadania z 

testu przesądnego przez nauczyciela 
 

Str. 208-210 
Zad. 1., 2., 3. 

- Zapisz datę i temat: 
Daremny trud Syzyfa – o 
karze za zuchwałość 
 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 
https://www.youtube.com/watch?v=3RsorsGTAAk 

Zad. 3-4 s.182 Kontynuacja tematu 
“Rządy Bolesława 
Krzywoustego” 

 

 

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

 

 

https://youtu.be/8Fmm8ElyiMM
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