
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa:  VIII  wychowawca: Ewelina Pokorska 

 

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr 
stron

y/  
Nr 

zada
nia 

Zeszyt przedmiotowy 

22.06.2020 
Poniedziałek 
 
Rekrutacja do 
szkół 
ponadpodstawo
wych 

J. polski  Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszkola.
opolskie.pl 

-   

Matematy
ka  

                Krzysztof Stellmach 
/krzstel81eszkola.opolskie.pl              

-   

Chemia              Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.o

polskie.pl                            

-   

J. 
angielski 
LEKCJA 
ONLINE 
TEAMS 
10.45-
11.15 

 Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl                           

-   



J. 
niemiecki 

    Agata Wons-Wiecha/ 
agawons25@eszkola.opolskie.pl                              

-   

Wf 
 

              Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKI
E.PL                

                                        -   

Wf        Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKI
E.PL            

                              -   

23.06.2020 
Wtorek 
 
 

J. polski Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszkola.
opolskie.pl 

Ćwiczenia ortograficzne www.ortografka.pl   

Informat
yka 

     Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.p
l 
 
 
 
 
 
 
 
Krzysztof Stellmach  
/krzstel81eszkola.opolskie.pl 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: Gry i zabawy edukacyjne.  

Podsumowanie programu nauczania w II 

semestrze. 
 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opol
skie.pl 

Podręcznik/ lekcja online o godz. 

10:00 w aplikacji Teams/  
https://epodreczniki.pl/a/nieletni-wobec-

prawa/DNJuxNapL 
 

Str. 58-
59 
 

 Temat: „Bezpieczeństwo nieletnich” 
nacobezu, notatka z lekcji 

J. 
angielski  

Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl                           

Kopia arkusza egzaminacyjnego. 
UWAGA!!! 

DZISIAJ WYJĄTKOWO LRKCJA ONLINE 
 

 Topic: Omówienie zadań egzaminacyjnych. 

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
https://epodreczniki.pl/a/nieletni-wobec-prawa/DNJuxNapL
https://epodreczniki.pl/a/nieletni-wobec-prawa/DNJuxNapL


Matemat
yka 

Krzysztof Stellmach 
/krzstel81eszkola.opolskie.pl              

Utrwalenie wiadomości. Wejdź na 

stronę http://matzoo.pl/klasa8 i 

poćwicz zagadnienia z klasy 8 

  

Biologia        
Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL                        

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

157-
168 

Zapisz temat lekcji „Sposoby ochrony 
przyrody – część 2” 

Wf Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKI
E.PL                
                  

Aktywne spędzanie wolnego czasu 

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

  

24.06.2020 
Środa 
 

Religia Stanisław 
Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

1.Jako modlitwę na początek posłuchaj piosenki: 

 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 było WYZNANIE WIARY. Bardzo ważny 

jest by je poznać, ale równie istotnym jest to, by 

według niego żyć i umieć swojej wiary bronić.    

 4. Jako przypomnienie możesz obejrzeć świetny 

film Właśnie o tym jak czasami trzeba bronić 

zasad swojej wiary, 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. 
 

 Temat: W czasie wakacji pamiętamy o 

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. 
4. Moja wiar jest Bożym darem, ale jest też 
dla mnie zadaniem. Mam o nią dbać, a jeśli 
trzeba – również jej bronić. 

J. 
angielski 

   Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl                                 

Wykonaj zadania interaktywne: 
https://learningapps.org/3222345 słowotwórstwo 
- natura 
https://learningapps.org/2972687 prepositions of 
place 
https://learningapps.org/5995742 czasowniki 

 
 

Topic : Language games – gry językowe. 

http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
https://youtu.be/sdQGqO9xuao
https://www.cda.pl/video/3330868fe
https://learningapps.org/3222345
https://learningapps.org/2972687
https://learningapps.org/5995742


modalne 
https://learningapps.org/740709 kultura 
https://learningapps.org/1177581 zwroty 
 
HAVE NICE SUMMER HOLIDAYS!!! 

Chemia       Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.o

polskie.pl                  

   

J. 
niemiecki 

Agata Wons-Wiecha/ 
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

Ankieta zostanie przesłana na maila ucznia 
 

 

 
 

Podsumowanie pracy semestralnej – 
ankieta ewaluacyjna 

Zaj. z 
wych. 
 

                   
Ewelina 

Pokorska/ewepoko40@eszkola.

opolskie.pl 

Podsumowanie pracy całorocznej. Bezpieczne 
wakacje 

 Lekcja online na Microsoft Teams o 11. 

Wf   Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKI
E.PL         

Sukcesy Polskiego Sportu- przeżyjmy to 

jeszcze raz. 

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

cT1L39ldWf4 
 

  

25.06.2020 
Czwartek 
 
 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.o
polskie.pl 

   

Geografia  Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

.15-9.35 LEKCJA ON LINE na 
platformie Microsoft Teams 
 

 Temat lekcji „Podstawy geografii – 
przypomnienie wiadomości”. 

Matemat
yka  

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkola.o
polskie.pl 

Utrwalenie wiadomości. Wejdź na 

stronę http://matzoo.pl/klasa8 i 

poćwicz zagadnienia z klasy 8 

  

Matemat
yka 

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkola.o
polskie.pl 

Utrwalenie wiadomości. Wejdź na 

stronę http://matzoo.pl/klasa8 i 

poćwicz zagadnienia z klasy 8 

  
 
 

J. polski 
 

Ewelina Pokorska/ 
ewepoko40@eszkola.opolskie.p
l 

https://www.cda.pl/video/423212967   Obejrzyj film (ekranizacja powieści 
detektywistycznej Agathy Christie- lektura 
uzupełniająca) 

J. polski Ewelina Pokorska/ 
ewepoko40@eszkola.opolskie.p

https://www.cda.pl/video/423212967  
 

 

https://learningapps.org/740709
https://learningapps.org/1177581
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=cT1L39ldWf4
https://www.youtube.com/watch?v=cT1L39ldWf4


l 

Edb 
 

Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKI
E.PL 

Podsumowanie wiedzy z EdB. 
Sprawdź się sam. 
 

 . 
Test online 

https://www.quizme.pl/quiz/start/
1078792477 

. 

Doradztw
o 
zawodow
e 

            Agata Wons-Wiecha/ 
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

  Temat: Podsumowanie pracy 
semestralnej 

26.06.2020 
Piątek 
 
Uroczyste 
zakończenie 
roku szkolnego 
 
 

J. polski Ewelina Pokorska/ 
ewepoko40@eszkola.opolskie.p
l 

-   

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opol
skie.pl 

-   

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.opol

skie.pl 

- 

 

- 

  

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.opol

skie.pl 

-  
 

 

Religia 
 

Stanisław 
Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  
 

 

J. 
niemiecki 
 

Agata Wons-Wiecha/ 
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

-   

Historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.o
polskie.pl 

                     -   

mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
https://www.quizme.pl/quiz/start/1078792477
https://www.quizme.pl/quiz/start/1078792477
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl


 

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

 


