
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 

22.06.

2020 

ponie

działe

k 

j. polski  

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Obejrzyj adaptację filmową powieści 

„Quo vadis” cz.1. 
https://www.cda.pl/video/49223110 

--- - Zapisz datę i temat : Spotkanie z 

lekturą- Henryk Sienkiewicz „Quo 

vadis” 

- Zanotuj imiona bohaterów (napisz , 

kim są), nazwy miejsc, 

najważniejsze wydarzenia. 

godz. z 

wych. 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

Prezentacja wysłana na maila ucznia 

Spotkanie z wychowawcą na 

platformie TEAMS 18.30 

 T:Bezpieczne wakacje 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Utrwalenie wiadomości. Wejdź na 

stronę http://matzoo.pl/klasa7 i 

poćwicz zagadnienia z klasy 7 

  

chemia IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 Napisz w zeszycie co to są tlenki, co 

to są zasady, jak zbudowane są 

 Temat: Podsumowanie wiadomości -

tlenki i wodorotlenki. 

https://www.cda.pl/video/49223110
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


wodorotlenki i w jaki sposób można 

je otrzymać, co to jest katalizator, co 

to są wskaźniki, na czym polega 

dysocjacja jonowa, i dysocjacja 

jonowa zasad? 

j. angielski 

 

 

Marianna 

Dylka<MARDYLK27@esz

kola.opolskie.pl> 

Powtórz słownictwo 

https://quizlet.com/pl/318658861/tee

n-explorer-7-unit-1-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/pl/279763417/tee

n-explorer-7-unit-6-flash-cards/ 

 

 Topic : Quizlet 

doradztwo 

zawodowe 

Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

Karta pracy przesłana na maila 

ucznia 

 Temat: Podsumowanie pracy 

semestralnej 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

--------------------  T:Ćwiczenia ogólnorozwojowe- 

zakręć  kołem-każdy uczeń 

wykonuje 5 kręceń. 

https://wordwall.net/pl/resource/893

767/wychowanie-fizyczne/wf-

online-w-domu-%C4%87wiczenia 

 

wf MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

---------------------  T: Bezpieczne wakacje- przeczytaj. 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,7

49192b.html 

 

23.06.

2020 

wtore

k 

j. polski   

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzyj adaptację filmową powieści 

„Quo vadis” cz.2. 
https://www.cda.pl/video/492282f7 

- - Zapisz datę i temat : Spotkanie z 

lekturą- Henryk Sienkiewicz „Quo 

vadis” 

- Zanotuj imiona bohaterów (napisz , 

https://quizlet.com/pl/318658861/teen-explorer-7-unit-1-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/318658861/teen-explorer-7-unit-1-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/279763417/teen-explorer-7-unit-6-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/279763417/teen-explorer-7-unit-6-flash-cards/
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.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
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
https://www.cda.pl/video/492282f7


kim są), nazwy miejsc, 

najważniejsze wydarzenia. 

 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ lekcja online o godz. 

9:00 w aplikacji Teams/ atlas 

multimedialny 

 

Str. 

235-

239/w 

zeszyci

e 

ćwicze

ń 

zadanie 

1,2,3,4 

ze str. 

106-

107 

Temat: „Rządy parlamentarne” 

Nacobezu i notatka z lekcji 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

206-

209 

Zapisz temat lekcji „Moja mała 

ojczyzna”. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

j. angielski Marianna 

Dylka<MARDYLK27@esz

kola.opolskie.pl> 

https://quizlet.com/251413371/teen-

explorer-7-unit-3-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/351230533/teen-

explorer-7-unit-7-flash-cards/ 

 

 Topic:Quizlet part 2, powtórzenie  

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

221-

223 

Zapisz temat lekcji „Homeostaza. 

Choroba – zaburzenie homeostazy. 

„Jako  notatkę przepisz punkty 1, 4 i 

5 /str.257. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

https://quizlet.com/251413371/teen-explorer-7-unit-3-flash-cards/
https://quizlet.com/251413371/teen-explorer-7-unit-3-flash-cards/
https://quizlet.com/351230533/teen-explorer-7-unit-7-flash-cards/
https://quizlet.com/351230533/teen-explorer-7-unit-7-flash-cards/


wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

------------------------  T:Sukcesy Polskiego Sportu- 

przeżyjmy to jeszcze raz. 

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

cT1L39ldWf4 

 

j.niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy przesłana na maila 

ucznia 

 Temat: Was wünschen Sie bitte? 

24.06.

2020 

środa 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Utrwalenie wiadomości. Wejdź na 

stronę http://matzoo.pl/klasa7 i 

poćwicz zagadnienia z klasy 7 

  

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Obejrzyj adaptację filmową powieści 

„Quo vadis” cz.3. 
https://www.cda.pl/video/492238ab 

- - Zapisz datę i temat : Spotkanie z 

lekturą- Henryk Sienkiewicz „Quo 

vadis” 

- Zanotuj imiona bohaterów (napisz , 

kim są), nazwy miejsc, 

najważniejsze wydarzenia. 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzyj adaptację filmową powieści 

„Quo vadis” cz.4. 
https://www.cda.pl/video/49224531 

-  Kontynuacja tematu z poprzedniej 

lekcji. 

chemia IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

http://www.edunauka.pl/ciekawchem

4.php Obejrzyj ciekawostki 

chemiczne. 

 Temat: Chemia jest ciekawa. 

j. angielski Marianna 

Dylka<MARDYLK27@esz

kola.opolskie.pl> 

Posłuchaj  

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

H_3JiTfmuzg 

HAPPY HOLIDAY 😊 

 

 Topic: Holiday 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

1.Jako modlitwę na początek 

posłuchaj piosenki: 

 Temat: W czasie wakacji 

pamiętamy o Panu Bogu. 

 

mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=cT1L39ldWf4
https://www.youtube.com/watch?v=cT1L39ldWf4
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.cda.pl/video/492238ab
https://www.cda.pl/video/49224531
http://www.edunauka.pl/ciekawchem4.php
http://www.edunauka.pl/ciekawchem4.php
https://www.youtube.com/watch?v=H_3JiTfmuzg
https://www.youtube.com/watch?v=H_3JiTfmuzg


 https://youtu.be/sdQGqO9xuao    

2.  Wkrótce nadejdzie czas wakacji 

– czas zasłużonego odpoczynku. 

Jednak żeby dobrze je przeżyć, 

należy pamiętać o Panu Bogu.  

3. Głównym zagadnieniem, które 

omawialiśmy w tym roku były 

przykazania. Bardzo ważny jest by 

je poznać, ale równie istotnym jest 

ich stosowanie w życiu.    

 4. Jako przypomnienie możesz 

obejrzeć świetny film Właśnie o 

tym jakich trzymać się zasad, by 

nie zagubić tego, co w życiu jest 

najważniejsze: „Szkoła uczuć” 

https://www.cda.pl/video/3330868fe  

5. Zapisz notatkę do zeszytu (rubryka 

obok). 

6. UWAGA: wszystko robisz z 

miłości do Pana Jezusa i NICZEGO 

NIE MUSISZ ODSYŁAĆ. 

7.Zapamiętaj: 

- Wakacje, to piękny czas, ale nie 

da się go przeżyć owocnie bez Pana 

Boga. 

 

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. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-----------------------------  T:Aktywne spędzanie wolnego 

czasu 

http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-

aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/ 

 

https://youtu.be/sdQGqO9xuao
https://www.cda.pl/video/3330868fe
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/


25.06.

2020 

czwar

tek 

J. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzyj adaptację filmową powieści 

„Quo vadis” cz.5. 
https://www.cda.pl/video/4922687c 
 
W czasie wakacji obejrzyj pozostałe 3 
części ekranizacji  i przeczytaj powieść 
Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. 

 

- - Zapisz datę i temat : Spotkanie z 

lekturą- Henryk Sienkiewicz „Quo 

vadis” 

- Zanotuj imiona bohaterów (napisz , 

kim są), nazwy miejsc, 

najważniejsze wydarzenia. 

 

 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Ankieta przesłana na maila ucznia  Temat: Podsumowanie pracy 

semestralnej- ankieta ewaluacyjna 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

9.50-10.10 LEKCJA ON LINE na 

platformie Microsoft Teams 

___ Zapisz temat lekcji „Podsumowanie 

nauki geografii w klasie 7” . 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

10.20-10.40 LEKCJA ON LINE na 

platformie Microsoft Teams 

253-

256 

Zapisz temat lekcji „Uzależnienia”. 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Utrwalenie wiadomości. Wejdź na 

stronę http://matzoo.pl/klasa7 i 

poćwicz zagadnienia z klasy 7 

  

muzyka Andrzej Rataj 

ANDRATA66@eszkola.op

olskie.pl 

 

Podręcznik: “Lekcja muzyki”  Śpiewaj wybrane i ulubione piosenki 

z VII klasy 

informatyka 

(podział na 

grupy) 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opo

lskie.pl 

 

https://www.gry.pl/gry/edukacyjne 

 

 

Temat: Gry i zabawy edukacyjne.  

Podsumowanie programu nauczania w II 

semestrze. 

 
 

 Temat: Gry i zabawy edukacyjne.  

Podsumowanie programu nauczania 

w II semestrze. 

 

https://www.cda.pl/video/4922687c
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl


Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

 

Gra edukacyjna: 

http://learningapps.org/watch?v=pv4

8ijpn501 

 

  

26.06.

2020 

piąte

k 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl  

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 

Odbiór świadectw: 

 

Miejsce: mała sala gimnastyczne budynek B  

Godzina: 10.15-10.30 

Ubiór galowy, maseczka, rękawiczki 

 

 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.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 

 

 
 

 

 

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

 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
http://learningapps.org/watch?v=pv48ijpn501
http://learningapps.org/watch?v=pv48ijpn501
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl

