
Harmonogram zadań   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 

22.06.2020 
poniedziałek 

matematyka Gizela Kotyś 

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

Ćwiczenia 124/3.,4. Temat: Objętość graniastosłupa 

prostego.    

Wykonaj zadania z ćwiczeń (nie musisz 

przesyłać rozwiązań). 

 

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

LEKCJA ONLINE 
10.00-10.30 
Podręcznik  

 
Str.120 

Topic: Summertime – reading. 
Lato - czytanie 

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

Lekcja on Line w aplikacji  
Teams 09:00- 09:30 
-Podręcznik 
- Ćwiczenia 

 
 
 
s.298 
s. 135-137 
zad. 1.-5. 

Zapisz datę i temat: Jak napisać 
dedykację? 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 1.  

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- zakręć  kołem-

każdy uczeń wykonuje 5 kręceń. 

https://wordwall.net/pl/resource/89376

7/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-

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

mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia


domu-%C4%87wiczenia 
 

informatyka Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolsk
ie.pl 

 Gra edukacyjna: 
 http://learningapps.org/watch?v=pv48ijpn501 

--- --- 

MN Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia --- Temat: „Hexe Lilli- Der Drache und das 
magische Baum”  

HiKmniejsz.  Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia --- Temat: Wiederholung- 
interaktiveÜbungen 

23.06.2020 
wtorek 

technika Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolsk
ie.pl 

Przygotuj zdrowe śniadanie lub kolację dla taty na 
dzień ojca 

--- --- 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  
 
 

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

149-154 Zapisz temat lekcji „Krajobraz 
wysokogórski Himalajów” i przepisz 
„To najważniejsze” ze strony 154. 
Notatkę w zeszycie prześlij 
nauczycielowi.Dbaj o estetykę zapisu. 
 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

https://szaloneliczby.pl/dopasuj-liczby-arabskie-do-

rzymskich-do-100/ 

https://szaloneliczby.pl/dni-tygodnia/ 

--- Temat:  Utrwalenie wiadomości z 

matematyki- liczby na co dzień. 

Wejdź na stronę szaloneliczby pl. 

  

 

 

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

Obejrzyj adaptację filmową powieści Marka Twaina pt. 
„Przygody Tomka Sawyera” 

https://www.cda.pl/video/1894952e 

--- -Zapisz datę i temat: Spotkanie z 
lekturą 
- Zanotuj imiona bohaterów (kim są?), 
nazwy miejsc i ważniejsze wydarzenia. 
 

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

Podręcznik  Str. 120/121 Topic: Answeringquestions – 
tworzenie odpowiedzi na pytania 
szczegółowe. 
Przeczytaj tekst na str. 121 –                   
A Summertriparound Poland. 
Odpowiedz na pytania z ćwiczenia nr 6 
na str.120. 
Odpowiedzi zapisz w zeszycie i przyślij! 
 
 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
http://learningapps.org/watch?v=pv48ijpn501
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://szaloneliczby.pl/dopasuj-liczby-arabskie-do-rzymskich-do-100/
https://szaloneliczby.pl/dopasuj-liczby-arabskie-do-rzymskich-do-100/
https://szaloneliczby.pl/dni-tygodnia/
https://www.cda.pl/video/1894952e


wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 1.  
 

Bezpieczne wakacje- przeczytaj. 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,74919

2b.html 

-- --- 

MN Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia --- Temat: „Hexe Lilli- Der Drache und das 
magische Baum” 

24.06.2020 
środa 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

https://szaloneliczby.pl/skracanie-ulamkow-zwyklych/   

https://szaloneliczby.pl/zamiana-ulamka-na-liczbe-

mieszana/ 

https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&pozi

om=1&kat=8  

https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&pozi

om=1&kat=7 

--- Temat:  Utrwalenie wiadomości z 

matematyki – ćwiczenie pamięci. 

 Proponuję wejść na Szaloneliczby .pl 

oraz zagrać w gry ćwiczące pamięć 

 

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

Obejrzyj adaptację filmową powieści Marka Twaina pt. 
„Przygody Tomka Sawyera” 

https://www.cda.pl/video/1894952e 

--- Kontynuacja tematu 
- Zanotuj imiona bohaterów (kim są?), 
nazwy miejsc i ważniejsze wydarzenia. 
 

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

Obejrzyj lekcję:https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-
klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-19052020,47879371 
HAVE  NICE  SUMMER HOLIDAYS! 

--- Topic: Revisionexercises- ćwiczenia 
powtórzeniowe. 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

1.Jako modlitwę na początek posłuchaj piosenki: 

https://youtu.be/sdQGqO9xuao 

2.Wkrótce nadejdzie czaswakacji – czas zasłużonego 

odpoczynku. Jednak żeby dobrze je przeżyć, należy 

pamiętać o Panu Bogu.  

3. Przez cały rok poznawaliśmy różne sytuacje z życia 

Pana Jezusa. Jako przypomnienie możesz obejrzeć 

film o Jego życiu i działalności. 

https://youtu.be/zWdPEqBBN0o 

4. Zobacz też co na wakacje proponuje Gienek: 

https://youtu.be/7_IfhHefx8w - część 1. 

https://youtu.be/oD6H6PwDib0 - część 2. 

https://youtu.be/UGFVmEmtrqQ - część 3 
5. Zapisz notatkę do zeszytu (rubryka obok). 
6. UWAGA: wszystko robisz z miłości do Pana Jezusa i 

NICZEGO NIE MUSISZ ODSYŁAĆ. 

7.Zapamiętaj: 

--- Temat: W czasie wakacji pamiętamyo 

Panu Bogu. 

 

Notatka do zeszytu. (zapisz i 

zapamiętaj): 

1.Podczas wakacji pamiętamy o Panu 

Bogu. Uczestniczymy we Mszy świętej 

i przystępujemy do spowiedzi świętej. 

2.Każdego dnia pamiętamy o 

modlitwie rano i wieczorem. 

3.Pan Boga możemy odnaleźć zawsze 

wokół nas. 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
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https://www.cda.pl/video/1894952e
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-19052020,47879371
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-19052020,47879371
https://youtu.be/sdQGqO9xuao
https://youtu.be/zWdPEqBBN0o
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https://youtu.be/UGFVmEmtrqQ%20-%20część%203


- Wakacje, to piękny czas, ale nie można 

zapominać o Panu Bogu. 
 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 1.  
 

Aktywne spędzanie wolnego czasu 

http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-
aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/ 

--- --- 

WDŻ Piotr Tangermann 
PIOTANG37@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja on line na platformie Microsoft 
Teams o godzinie 11.30. 
Temat: Moje ciało - o dojrzewaniu i higienie 

--- --- 

25.06.2020 
czwartek 

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

Obejrzyj adaptację filmową powieści Marka Twaina pt. 
„Przygody Tomka Sawyera” 

https://www.cda.pl/video/1894952e 

--- Kontynuacja tematu 
- Zanotuj imiona bohaterów (kim są?), 
nazwy miejsc i ważniejsze wydarzenia. 
 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

https://szaloneliczby.pl/quiz-zwierzeta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fDNpwsSlf_0  

https://www.youtube.com/watch?v=DDXZy1UCdE0   

 

-- Temat: Zastosowania matematyki 

Zachęcam do obejrzenia filmów i 

rozwiązania quizu. 

 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” --- Temat: Utrwalenie wiadomości z klasy 
piątej - “Starożytny Rzym” 
 
Karta pracy zostanie przesłana drogą 
mailową 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

Podręcznik 

12.00 – 12.30 LEKCJA ON LINE na 
platformie Microsoft Teams 

148-153 Temat lekcji „Znaczenie i przegląd 
roślin okrytonasiennych.”. 

muzyka Andrzej Rataj 
ANDRATA66@eszkola.pl 

Podręcznik: “Lekcja muzyki”  --- Śpiewaj wybrane i ulubione piosenki z 
piątej klasy 

MN Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia --- Temat: „Hexe Lilli- Der Drache und das 
magische Baum” 

26.06.2020 
piątek 

  ZAKOŃCZEBIE ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 

  

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