
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa:  VII  wychowawca: Marzena Dudkiewicz 

 

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr 
strony/  

Nr 
zadani

a 

Zeszyt przedmiotowy 

01.06.

2020 

ponie

działe

k 

j. polski  

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Lekcja w aplikacji Teams  

godz. 9:00- 09:30 

- Podręcznik- przeczytaj „Religa. 

Człowiek z sercem na dłoni” 

- Wyszukaj w słowniku 6 

frazeologizmów ze słowem serce 

http://www.edupedia.pl/map/dictiona

ry/id/6_slownik_frazeologiczny.html 

 

 

 

s. 300- 

301 

zad. 1.-

7. 

 

- Zapisz datę i temat: Dawać 

nadzieję 

 

- Wykonaj w zeszycie zadania z 

podręcznika 

- Napisz 6 frazeologizmów ze 

słowem „serce” i wyjaśnij ich 

znaczenie. 

godz z 

wych. 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

Wszystkiego najlepszego z okazji 

Dnia Dziecka!!!Ściskam Was 

wszystkich mocno!!! 

 Temat: Prawa Dziecka 

 

https://view.genial.ly/5eb029974996

6b0d12b24e1f/interactive-image-

korczakowskie-prawa-dziecka 

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html
http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html


matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Z okazji Dnia Dziecka proszę 

poczytać Ciekawostki matematyczne 

http://www.math.edu.pl/ciekawostki-

matematyczne 

Brak 

konsult

acji 

online 

Z okazji Dnia Dziecka proszę 

poczytać Ciekawostki matematyczne 

http://www.math.edu.pl/ciekawostki

-matematyczne 

chemia IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Izabela Jurczyk 

LEKCJA ONLINE TEAMS 13:00 – 

13:30 

Poznamy kolejny wodorotlenek – 

potasu, jego właściwości i 

zastosowanie. 

 

Podręc

znik str 

214. 

TEMAT : WODOROTLENEK 

POTASU. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-------------------------------  Temat : Mój styl – to zdrowie 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/fil

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

 

(Ćwiczenie na końcu artykułu 

rozwiąż dla siebie,  nie wysyłaj!) 

 

 

 

 

wf MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

 

------------------------------------  Temat: Ćwiczenia przy komputerze  

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

knYi6qp6A_A 

 

j. angielski 

 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Obejrzyj film 

https://youtu.be/DtzlxpDRiMk 
 

 

 Topic: Children’s Day 

W Polsce, Niemczech i Chinach 

świętujemy go 1 czerwca. Z kolei w 

Japonii i Korei Południowej dzieci i 

rodzice celebrują go 5 maja. We 

Francji, Indiach i Kanadzie dzień 

dziecka przypada na 20 listopada i to 

właśnie ten dzień jest obchodzony 
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https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
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przez Unicef, jako dzień dziecka. 

Przetłumacz krótką notatkę na 

j.angielski i wpisz do zeszytu. 

doradztwo 

zawodowe 

Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

Obejrzyj: 

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

TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnA

F6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index

=10  

 Temat: Zawody- co warto o nich 

wiedzieć 

02.06.

2020 

wtore

k 

j. polski   

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Lekcja w aplikacji Teams  

godz. 8:30- 09:00 

- Podręcznik- przeczytaj  wiersz J. 

Liberta  pt. „Nadzieja” 

- Karta pracy wysłana na maila 

ucznia.  

 

s.302 

 

 

- Zapisz datę i temat: Sens nadziei 

- Przepisz do zeszytu lub wklej 

wypełnioną kartę. 

 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ lekcja online w aplikacji 

Teams o godz. 9:00 / test w aplikacji 

FORMS 

 

str. 

188- 

215 

Temat:” Sprawdzian wiadomości” 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

190-

191 

Zapisz temat lekcji „Wpływ 

walorów przyrodniczych na rozwój 

turystyki”. i przepisz punkty 14 i 15 

ze str. 194. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-------------------------------  Temat: Jesteś tym co jesz 

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

co-jesz/DzNGeGdMS 

 

j.niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy przesłana na maila 

ucznia i MS Teams 

 Temat: Salatteller 

https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS


j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Podręcznik str.127  Topic: Udzielanie rad i reagowanie. 

Przepisz Skills Explorer str.127 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

221-

223 

Zapisz temat lekcji 

„Funkcjonowanie żeńskiego układu 

rozrodczego” i przepisz punkt 3 ze 

str. 241. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

03.06.

2020 

środa 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II 

sem podczas konsultacji online 

9.00 -9.30konsultacja na platformie 

Microsoft Teams 

Temat: zadania powtórzeniowe 

  

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Lekcja w aplikacji Teams  

godz. 8:30- 9:00 

- Podręcznik- przeczytaj „Szkołę 

mówienia i pisania” 

 

 

 

 

 

 

 

s.3314-

315 

zad.1.,

2.,5. 

 

 

 

 

 

 

 

- Zapisz datę i temat:  Wywiad  

 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Ćwiczenia – wykonaj pisemnie 

wskazane zadania 

 

 

 

 

 

s. 108- 

110 

zad.1.,

2.,3.,4. 

 

 

 

----- 

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


  

 

chemia Izabela Jurczyk 

IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Podręcznik str 217.  

Napisz co to są wapienie, jaka to 

skała i gdzie najbliżej nas występuje 

a następnie wypisz i opisz 4 produkty 

przeróbki wapieni. 

 Temat: Jakie produkty powstają w 

wyniku przeróbki wapieni? 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

----------------  Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

z przyborem 

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

HriJ5zXHDJ4 

 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Lekcja online na Microsoft Teams 

godz.11.00 

Podręcznik str.125, 159 

 Topic: Modal verbs part 2 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

 

Wykonaj: 

1. Modlitwa na początek. 

2. Przeczytaj z Pisma świętego 

oryginalne brzmienie dziewiątego 

przykazania: (Wj 20, 17) lub tutaj: 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=

70   

3.  Zobacz filmik 1: 

https://youtu.be/ZD2-jGm_BD0  

4.  Zobacz filmik 2: 

https://youtu.be/HEWrQH3kQuo   

Zapisz część pierwszą notatki 

(rubryka obok). 

 TEMAT: Przykazanie IX i X. cz.1. 

 

Notatka do zeszytu cz.1. (zapisz i 

zapamiętaj): 

1. Przykazanie IX nakazuje: 

uczciwość i czystość 

zamiarów wobec drugiego 

człowieka, których 

wyrazem jest uszanowanie 

łączącego ludzi 

sakramentu małżeństwa. 

2. Grzech, o którym jest mowa w IX 

przykazaniu Dekalogu, to bezmyślne 

panowanie 

instynktu nad całym człowiekiem, to 

nieuporządkowane pożądanie, 

mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70
https://youtu.be/ZD2-jGm_BD0
https://youtu.be/HEWrQH3kQuo


które widzi tylko własne pragnienia. 

3. Poczucie wstydu chroni to, co 

jest wielką 

wartością. 

04.06.

2020 

czwar

tek 

informatyka 

(podział na 

grupy) 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opo

lskie.pl 

Podręcznik do Informatyki dla klasy 

siódmej szkoły podstawowej. 

Str.183 Temat: Formatowanie teksu 

Str. 183 zadanie 5 

Wykonaj zadanie i prześlij na maila 

służbowego nauczyciela 

 

Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

 

Z okazji Dnia Dziecka proszę 

poczytać Ciekawostki informatyczne 

https://highlab.pl/temat/ciekawostki/ 

  

J. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj „Moja 

krótka historia” oraz notatkę 

biograficzną o Stephenie Hawkingu. 

 

s. 303-

304 

- Zapisz datę i temat: Potęga nadziei 

- Na podstawie informacji z tekstu  

oraz notatki biograficznej z 

podręcznika napisz wywiad ze 

Stephenem Hawkingiem (min. 200 

słów) 

 Nadaj tytuł wywiadowi. 

 We wstępie przedstaw krótko 

rozmówcę. 

 Ułóż 6-7 pytań i zapisz je 

wraz z odpowiedziami. 

 W zakończeniu podsumuj 

wywiad, podziękuj 

rozmówcy. 

Pamiętaj o słownictwie typowym dla 

tej formy wypowiedzi (s. 314) oraz o 

prawidłowym zapisie!  Pisz na 

komputerze. Prześlij pracę drogą 

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


mailową (jako załącznik lub 

wiadomość mailową) do godz. 17:00 

w piątek 05.06.2020 

 

 

 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

192-

193 

Zapisz temat lekcji „Wpływ 

walorów kulturowych na rozwój 

turystyki”.  

muzyka Andrzej Rataj 

ANDRATA66@eszkola.op

olskie.pl 

 

Podręcznik: “Jazz, czyli wielka 

                         Improwizacja” 

 

                    “Szalony jazz” 

Str. 

145-

150 

 

 

Str. 

145 

 

 

Przeczytaj informacje z podręcznika 

i posłuchaj nagrań muzyki jazzowej. 

Śpiewaj piosenkę razem z nagraniem 

( chętni na ocenę ) 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Lekcja online MS Teams-  

godz. 11:45 

 

(podręcznik, ćwiczenia, zeszyt) 

 Temat: Wie viel kostet das? 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II 

sem podczas konsultacji online 

8.00 -8.30 0konsultacja na platformie 

Microsoft Teams 

Temat: zadania powtórzeniowe 

  



biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

224-

234 

Zapisz temat lekcji „Rozwój 

człowieka – prenatalny i 

postnatalny” i przepisz punkty 4,5 i 

6 ze str. 241. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

05.06.

2020 

piąte

k 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl  

 

Podręcznik str. 207 –  Ciśnienie 

(Prezentacja zostanie wysłana 

uczniom dzień wcześniej) 

 

Zad. 1 

str. 209 

Zad. 2 

a, b str. 

209 

Rozwiązania w zeszycie 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

Lekcja na Teams  godz. 9 : 15 

Podręcznik str. 210 –  Ciśnienie 

hydrostatyczne (Prezentacja zostanie 

wysłana uczniom dzień wcześniej) 

 

Zad. 1, 

2 str. 

213 

Rozwiązania w zeszycie 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ zeszyt ćwiczeń/ lekcja 

online w aplikacji Teams o godz. 

10:00 /  

str. 

218- 

221/ 

zeszyt 

ćwicze

ń 

przesył

am 

wam 

na 

pocztę 

Temat: „Odrodzenie 

Rzeczypospolitej” 

Notatka z lekcji, nacobezu 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II 

sem podczas konsultacji online 

8.30 -9.00 konsultacja na platformie 

Microsoft Teams 

Temat: zadania powtórzeniowe 

  

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
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j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy wysłana na maila ucznia 

i MS Teams 

 Temat: Wie viel kostet das? 

plastyka Katarzyna Madej 

Katmade26@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

-------------------------------------  Rodzina Pasożytów - rysunek z 

szablonem. 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

Wykonaj: 

6. Zobacz filmik 3: 

https://youtu.be/vWTmi8ZSKCc  

7. Przeczytaj z Pisma świętego 

oryginalne brzmienie dziewiątego 

przykazania: (Łk 12. 15-21) lub tutaj: 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=

327  

8. Przeczytaj z Pisma świętego 

oryginalne brzmienie dziewiątego 

przykazania: (Mt 6. 25-33) lub tutaj: 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=

249  

9. Zapisz do zeszytu temat i notatkę 

cz.2.  

11. Zrób zdjęcie wykonanej pracy z 

środy i dzisiejszych - przyślij na 

adres:  

stakozl81@eszkola.opolskie.pl  

 TEMAT: Przykazanie IX i X. cz.2. 

Notatka do zeszytu cz.2. (zapisz): 

1. Przykazanie X nakazuje: 

okazywanie życzliwości wobec tego, 

co posiadają inni 

ludzie oraz radowanie się sukcesem 

drugiej osoby. 

2. Ostrzega ludzi przed grzesznym 

pragnieniem posiadania rzeczy 

materialnych, które są własnością 

drugiej osoby. 

3. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś 

opływa [we 

wszystko], życie jego nie jest 

zależne od jego mienia. (Łk 12, 15). 

4. Grzechami, które łączą się z 10 

przykazaniem są dwa grzechy 

główne:  

- zazdrość, czyli smutek z tego, że 

druga osoba posiada coś, ja chcę 

mieć. 

- chciwość, czyli brak umiaru w 

gromadzeniu rzeczy materialnych i 
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jednoczesna nieumiejętność 

dzielenia się nimi.  

5. Zazdrość i chciwość prowadzą do 

złości, a nawet wrogości i 

nienawiści, oszczerstwa, kradzieży i 

rozboju. 

 

 

 

 

 

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

 


