
Harmonogram zadań Nr 2  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Nauczanie zdalne dotyczy: j. polski,  matematyka, języki obce, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda. 

Klasa:  Vb  wychowawca: Barbara Puchała 

Termin:  26 marca 2020 r – 10  kwietnia 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

 

30.03.2020 
poniedziałek 

matematyka Gizela Kotyś 

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

GWO Podręcznik 
Film 

Podręcznik 
162 i 163/z. 1 i 
2 po pięć 
przykładów, z. 
5 

Zadania w zeszycie 

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

Podręcznik  str. 77 ćw. 9 i 
10 

Topic: Reading 
comprehension. 
Odpowiedzi proszę 
wpisać do zeszytu i jeśli 
to możliwe, zrobić 
zdjęcie/skan i mi 
wysłać! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fWDJsI8Tkmw 
-Podręcznik: przeczytać fragment „Pana Tadeusza” wraz z 
przypisami.  Następnie wysłuchać nagrania, śledząc tekst 
od słów: „ Grzybów było w bród…” 
https://www.youtube.com/watch?v=izsg4bTXMiM 
 

- str.167-169 
- zad. 3. str.169 

-Zapisać datę i temat: 
Grzybobranie jako 
ważny obyczaj 
szlachecki 
- Przerysować do 
zeszytu  i uzupełnić 

mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=fWDJsI8Tkmw
https://www.youtube.com/watch?v=izsg4bTXMiM


 
 

tabelę z zadania 3. 

informatyka Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę o przygotowanie prezentacji na temat „ jak chronić 
się przed koronawirusem” 5 slajdów i przesłać na e-mail 

  

31.03.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

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

Str. 86-90 Zapisz temat lekcji 
„Przez lądy i oceany”. 
Przepisz „To 
najważniejsze” ze 
strony 90. Dbaj o 
estetykę zapisu. Jeśli 
chcesz, możesz 
wykonać zadania w 
ćwiczeniach, str. 52-54. 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO ćwiczenia Ćw.  81 i 82/ 
z.2, 3, 6, 7 

 

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

-Podręcznik: przeczytać fragment „Pana Tadeusza” oraz 
Ciekawostkę ze str. 169 
-Wiadomość w poczcie elektronicznej ucznia- karta pracy 

- str.167-169 
 

-Dopisać  datę do 
tematu z poprzedniej 
lekcji.  
- Przepisać lub wkleić  
do zeszytu 
wydrukowaną i 
uzupełnioną kartę 
pracy. Uzupełniamy na 
podstawie fragmentów 
„Pana Tadeusza”. 
*Dla chętnych zadanie 
na 6:  
ćw. 4 str. 169 

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

Ćwiczenia Str. 48 cała ( 
Checkyourself) 

Topic: 
Revisionexercises 
Proszę zrobić 
zdjęcie/skan 
wypełnionych ćwiczeń i 
mi wysłać! To zadanie 
jest na ocenę. 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę z dorosłą osobą upiec babeczki lub ciasto w 
5.4.2020 i wysłać 3 zdjęcia 2 przygotowania i jedno 
gotowy wyrób na e-mail 

  

01.04.2020 matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO, Podręcznik 
Film 

Podręcznik 
165/z. 1, 3 2a)-

Zadania w zeszycie 

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


środa e) 
 

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

- Podręcznik: przeczytać Jak opisać krajobraz?  
 
 
 

- str.170-171 
Zad. 1., 2., 3. 

-Zapisać datę i temat: 
Opisujemy krajobraz 
- Napisać do zeszytu 
wskazane ćwiczenia. 
*Wyrazów 
bliskoznacznych 
szukamy w Internecie. 

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

Podręcznik Str.80/81 
Ćw. 1,2,3 ( bez 
słuchania) 

Topic: Jobs - vocabulary 
Ćw. 1 - ustnie 
Proszę w zeszycie 
wypisać nazwy 
zawodów z tabelki w 
ćw. 2 po angielsku z ich 
tłumaczeniem na j. 
polski, korzystając ze 
słowniczka na str. 89 
Odpowiedzi do ćw. 3 
proszę również wpisać 
do zeszytu ( tylko 
pojedyncze wyrazy, a 
nie całe zdania) 

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

Wykonaj ćwiczenia z trenerem: 
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 2. 
Poszukaj informacji na temat: Jak przygotować „zdrowe” 
śniadanie. Do ćwiczeń potrzebujesz: strój sportowy, 
miejsce do ćwiczeń. Ćwiczenia wykonujemy bez 
przyrządów. W razie potrzeby rób przerwy. Powodzenia 

  

02.04.2020 
czwartek 

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

-Ćwiczenia 
 
 

- str. 124-126 
zad. 1., 2., 3., 
4., 5. 

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

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO, ćwiczenia + karta pracy Ćw. 84/z. 4,5 + 
karta pracy 

 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik 
https://www.youtube.com/watch?v=iRB2Khbwr00 

Zad. 1-2 s. 177 
(praca z mapą) 
oraz zad. 1. s. 
178 (sprawdź 
się)  

Proszę zapisać w 
zeszycie temat: “Kryzys 
i odbudowa państwa 
polskiego”. Zadania 
należy wykonać w 
zeszycie. Notatka 



zostanie przesłana 
drogą elektroniczną. 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

Podręcznik  

W ramach podsumowania działu III „Wirusy, bakterie, 
grzyby i protisty”, przygotuj prezentację podsumowującą 
ten dział. Możecie pracować w parach (oczywiście 
komunikacja wyłącznie zdalna) lub indywidualnie. Gotowe 
prezentacje proszę przysłać mi na maila. Prezentacja 
powinna zawierać slajd / slajdy z każdego z omawianych 
tematów – najlepiej w kolejności, tak , jak w podręczniku. 
Informacje na slajdach przedstaw za pomocą rysunków, 
schematów, zdjęć, możesz zamieścić linki do filmów lub 
sami możecie nagrać omówienie jakiegoś zagadnienia. 
Tekst na slajdach ma być przemyślany i wypunktowany. 
Czas na realizację, do 09.04.2020 Ocena, jak za 
sprawdzian. 

Str. 61-89 ___________ 

 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik “Folklor naszych sąsiadów” 
               Piosenka “Familijny rock and roll” 

Str 111-118 
Str 144-145 

Posłuchaj nagrań i 
nowej piosenki 

03.04.2020 
piątek 

religia STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Podręcznik JEZUS CHRYSTUS NASZYM ZBAWICIELEM Str. 66-68 

Przeczytaj 

tekst Ewangelii 

str.66 (brązowy 

tekst) i pomyśl 

o nim przez 

5minut. 

 

 

 

 

 

Temat: Słuchać, aby 

otworzyć serce. 

 

Notatka: 

1. Prawdziwe spotkanie 
to wsłuchiwanie się w 
słowa drugiego 
człowieka 

i pragnienie 

zrozumienia go. 

Przyjaciele pomagają 

sobie, rozmawiają ze 

sobąi mają dla siebie 

czas. 

2. Adoracja polega na 
uwielbianiu Pana 

Jezusa. To trwanie przy 

Chrystusie,wpatrywanie 

się w Niego. 

 



plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl  

  Wielkanocny wianek z 
papieru 

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

-Ćwiczenia 
 
 

- str. 126-127 
Zad. 6., 8. 

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

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik 
https://www.youtube.com/watch?v=dHnM-boCi3Q 

Zad. 3 s. 178 Kontynuacja 
poprzedniego tematu 

 

 

 

 

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

 

 


