
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 

08.06.

2020 

ponie

działe

k 

j. polski  

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Lekcja on Line w aplikacji Teams 

Godz. 9:00- 9.30 

-Podręcznik 

 

 

-Ćwiczenia – wykonaj pisemnie 

wskazane zadania . 

 

s. 318- 

321, 

zad.1.,

5. 

 

 

s. 

111zad

. 1., 2. 

- Zapisz datę i temat: Prezentacja 

godz z 

wych. 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

------------------------------------------  Temat:Jestem uczniem asertywnym. 

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

OvJeRQ2a4QY&fbclid=IwAR2CbI

73bxZ8r0D6dONu1Pb-

KXs3Jui97QibjiAT6zouUr4HzB3p

https://www.youtube.com/watch?v=OvJeRQ2a4QY&fbclid=IwAR2CbI73bxZ8r0D6dONu1Pb-KXs3Jui97QibjiAT6zouUr4HzB3pNMpbbC4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=OvJeRQ2a4QY&fbclid=IwAR2CbI73bxZ8r0D6dONu1Pb-KXs3Jui97QibjiAT6zouUr4HzB3pNMpbbC4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=OvJeRQ2a4QY&fbclid=IwAR2CbI73bxZ8r0D6dONu1Pb-KXs3Jui97QibjiAT6zouUr4HzB3pNMpbbC4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=OvJeRQ2a4QY&fbclid=IwAR2CbI73bxZ8r0D6dONu1Pb-KXs3Jui97QibjiAT6zouUr4HzB3pNMpbbC4&app=desktop


NMpbbC4&app=desktop 

 

 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II 

sem podczas konsultacji onlin-8.30-

9.00 konsultacja na platformie 

Microsoft Teams 

Temat: zadania powtórzeniowe 

Popraw

a/odpo

wiedź 

ustna 

prac II 

sem 

podcza

s 

konsult

acji 

onlin-

8.30-

9.00 

konsult

acja na 

platfor

mie 

Micros

oft 

Teams

Temat: 

zadania 

powtór

zeniow

e 

Poprawa/odpowiedź ustna prac II 

sem podczas konsultacji onlin-8.30-

9.00 konsultacja na platformie 

Microsoft TeamsTemat: zadania 

powtórzeniowe 

chemia IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Izabela Jurczyk 

LEKCJA ONLINE TEAMS 13:00 

– 13:30 Podręcznik str 216-218. 

Poznamy kolejny wodorotlenek – 

wapnia, jego właściwości i 

 TEMAT : WODOROTLENEK 

WAPNIA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OvJeRQ2a4QY&fbclid=IwAR2CbI73bxZ8r0D6dONu1Pb-KXs3Jui97QibjiAT6zouUr4HzB3pNMpbbC4&app=desktop
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl


zastosowanie. 

 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

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

ogólnorozwojowe.  

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

p4tmGx6FSg 

 

wf MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

 

--------------------------------------  Temat: Zdrowe  nawyki  

żywieniowe 

https://www.doz.pl/czytelnia/a13647

-

Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_

5_zasad_dla_poczatkujacych 

 

j. angielski 

 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Podręcznik str.128, przeczytaj 

informacje w Forms Explorer, 

następnie przeczytaj ćw.A Stan’s 

Sports Blog 

 Topic: Writing- a blog. 

Podręcznik str.169, przeczytaj 

informacje i zrób notatkę. 

doradztwo 

zawodowe 

Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

Obejrzyj: 
https://www.youtube.com/watch?v=_M
5z21D35-Q  

 Temat: Krok za krokiem- czy warto 

planować? 

09.06.

2020 

wtore

k 

j. polski   

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  - Ćwiczenia- wykonaj pisemnie 

wskazane zadania.  

s. 112- 

113, 

zad. 3., 

5. 

- Zapisz datę i temat: Prezentacja 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ zeszyt ćwiczeń/ lekcja 

online w aplikacji Teams o godz. 

9:00 /  

str. 

218- 

221/ w 

zeszyci

e 

ćwicze

Temat: „Odrodzenie 

Rzeczypospolitej” 

Notatka z lekcji, nacobezu 

mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_poczatkujacych
https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_poczatkujacych
https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_poczatkujacych
https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_poczatkujacych
https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q
https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q


ń 

zadania

: 

1,2,3,4,

5 ze 

str. 98-

99 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Podręcznik 

9.50-10.10 LEKCJA ON LINE na 
platformie Microsoft Teams 
 

198-202 Temat lekcji „Poznaję region, w którym 
mieszkam”. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

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

z muzyką- Zumba Kids. 

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

KeatJK181Q 

 

 

 

j.niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy przesłana na maila 

ucznia i MS Teams 

 Temat: Lebensmittelpyramide – isst 

du gesund? 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Podręcznik str.160- przeczytaj i 

powtórz wiadomości o czasach ( 

Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Past Continuous) 

 Topic: Powtórzenie. 

Zrób krótką notatkę o każdym czasie 

i powtórz na środę (na ocenę). 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

10.20-10.40 LEKCJA ON LINE na 
platformie Microsoft Teams 
 

235-240 Temat lekcji „Higiena i choroby układu 
rozrodczego”. 

10.06.

2020 

środa 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Budowa prostopadłościanu i 

sześcianu. Zobacz film: 

https://www.youtube.com/watch?v=5

 Brak konsultacji online 

mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


h9CyxzieDk 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Lekcja on Line w aplikacji Teams 

Godz. 9:00- 9.30 

-Podręcznik- przeczytaj Nowe 

wiadomości 

 

 

 

s. 322- 

325, 

zad. 1., 

3., 6., 

8. 

 

 

- Zapisz datę i temat: Skróty i 

skrótowce 

- Napisz, co to jest skrót i 

skrótowiec.  

- Wykonaj pisemnie zadania z 

podręcznika. 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

-Ćwiczenia- wykonaj wskazane 

zadania.  

s.61-

62, 

zad. 1.- 

6.  

Kontynuacja tematu z poprzedniej 

lekcji. 

chemia Izabela Jurczyk 

IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Podręcznik str 219- wypisz 

wodorotlenki praktycznie 

nierozpuszczalne w wodzie, 

(wytłumacz skróty R i N, które 

stosujemy do odczytywania 

informacji z tabeli rozpuszczalności), 

następnie wyjaśnij co to są zasady – 

str 220.,   na koniec wypisz 

zastosowania amoniaku – str 221. 

 Temat: Sposoby otrzymywania 

wodorotlenków praktycznie 

nierozpuszczalnych w wodzie. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-----------------------------------------  Temat: Używki a sport. 

https://czas-diety.pl/uzywki-i-sport/ 

 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Lekcja on-line na Microsoft Teams 

godz.11.00 

 Topic: Summary- used to, Future 

Simple, be going to, Present Perfect 

Simple. 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

 

Wykonaj: 

1.Modlitwa na początek – Wierzę w Ciebie Boże 

żywy...  

2. POMYŚL I ZAPAMIĘTAJ: 

 W czwartek będziemy obchodzili wielką 

 TEMAT:  

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. 

 

Notatka do zeszytu. (zapisz i zapamiętaj): 
1.  Podczas każdej Mszy świętej Pan Jezus 

mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://czas-diety.pl/uzywki-i-sport/


UROCZYSROŚĆ BOŻEGO CIAŁA.  

 W tym dniu każdy z nas powinien uczestniczyć 
w PROCESJI EUCHARYSTYCZNEJ do czterech 
ołtarzy. 

 Musimy pamiętać, że Boże Ciało jest ŚWIETEM 
NAKAZANYM  i mamy obowiązek w tym dniu 
uczestniczyć we Mszy świętej. 

 Została też przez ks. Biskupa Czaję, cofnięta 
dyspensa od uczestnictwa we mszy świętej w 
niedziele i święta. 

 Idąc w procesji Bożego Ciała okazujemy 
miłość do Pana Jezusa.  

3. Zobacz, skąd się wzięło Boże Ciało:  

https://youtu.be/j9hCWa0ymhU    

4. I dalej o cudach Eucharystycznych: 

https://youtu.be/j9I0QuwJe8s  
4. Jeśli chcesz zobaczyć CUDA, to możesz w 
czasie wolny z rodziną obejrzeć film: JA JESTEM: 
https://youtu.be/0ot5hYcw9DE  - (uważaj - 
opadnie Ci szczęka). 
5. Więcej o cudach Eucharystycznych możesz 
zobaczyć tutaj:  
https://youtu.be/OWg9Ry4OIo8  -cz.1. 
https://youtu.be/mAAEZnV9sPQ -cz.2. 
5. Zapisz notatkę do zeszytu (rubryka obok). 
6. UWAGA: wszystko robisz z miłości do Pana 
Jezusa i NICZEGO NIE MUSISZ ODSYŁAĆ. 

przychodzi na ołtarz i pozostaje z nami ukryty w 
chlebie, który nazywamy NAJŚWIĘTSZYM 
SAKRAMENTEM. 
2. W Uroczystość Bożego Ciała oddajemy 
szczególną cześć Panu Jezusowi w Najświętszym 
Sakramencie.  
3. Naszą miłość do Pana Jezusa pokazujemy idąc 

w procesji podczas Bożego Ciała. 

 

 

 

11.06.

2020 

czwar

tek 

informatyka 

(podział na 

grupy) 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opo

lskie.pl 

 

 

 

 

ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA - DZIEŃ WOLNY 

 

Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

 

https://youtu.be/j9hCWa0ymhU
https://youtu.be/j9I0QuwJe8s
https://youtu.be/0ot5hYcw9DE
https://youtu.be/OWg9Ry4OIo8
https://youtu.be/mAAEZnV9sPQ
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


J. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

 

 

 

 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muzyka Andrzej Rataj 

ANDRATA66@eszkola.op

olskie.pl 

 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

12.06.

2020 

piąte

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl  

 

 

 



k   

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

plastyka Katarzyna Madej 

Katmade26@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

 

 

 

 

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

 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl

