
Harmonogram zadań   dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  Vb  wychowawca: Barbara Puchała 

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr 
strony/  

Nr 
zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

18.05.2020 

poniedziałek 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.o
polskie.pl 

Tel: 695 095 378 

Podręcznik 

https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE 

 

198/1. (4 

przykłady),  

3. (dwa 

przykłady) 

 

Temat: Pole trapezu. 

Aby lepiej  zrozumieć jak  

obliczamy pole trapezu obejrzyj 

film, rozwiąż zadania  w zeszycie. 

j. angielski Alina Matusz 

ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

LEKCJA ONLINE TEAMS  

Godz.10-10.30 

 

Str. 101 

Tekst : 
ANTARCTIC 
ADVENTURE 

Ćw. 2,3,4 

Topic: Reading comprehension, 
NounorAdjectives? 

-Czytanie ze zrozumieniem. 
Rzeczownik czy przymiotnik? 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przyjrzyj się obrazaowi R. Campbelli pt. „Nie przeszkadzać”. 
Przeczytaj informacje o tym obrazie.  

- Obejrzyj krótki film 3,5 min.) 

s. 243 - Zapisz datę i temat: Jakie 
drogowskazy odnajdziesz w 
książkach? 

mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE


https://www.youtube.com/watch?v=Whk-hKWdpvM 

 

-Opisz obraz z podręcznika –
Szczegółowe wskazówki 
otrzymasz na maila w dniu zajęć.  
Pomocny będzie również film, 
do którego link dołączyłam w 
sąsiedniej rubryce.  

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOL
A.OPOLSKIE.PL 1.  

Temat: Co jeść i pić w trakcie treningu? 

https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8 

 

 

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

informatyka Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@e
szkola.opolskie.pl 

 Jak czytać etykiety? Proszę zobaczyć 
film https://www.youtube.com/watch?v=zjsl0auBuTQ 

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

MN Agata Wons-Wiecha 

AGAWONS25@eszkol
a.opolskie.p 

Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia oraz na grupę do MS TEAMS 

 

------ Temat: 

„Der kleine Pianist”- Seh- und 
Hörübungen 

HiKmniejsz.  Agata Wons-Wiecha 

AGAWONS25@eszkol
a.opolskie.p 

Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia oraz na grupę do MS TEAMS 

 

------ Kontynuacja tematu: 

Das deutscheSchulsystem 

19.05.2020 

wtorek 

technika Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@e
szkola.opolskie.pl 

Proszę o wykonanie pracy w dowolnym programie o temacie "Dzień 

Matki" i wysłanie na maila 

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

geografia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

 

 

Podręcznik 

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

 

120-126 Zapisz temat lekcji „Krajobrazy 
sawanny i stepu” i przepisz „To 
najważniejsze” ze strony 126. 
Notatkę w zeszycie prześlij 
nauczycielowi. Dbaj o estetykę 
zapisu. 

Jeśli masz ochotę, możesz 
wykonać ćwiczenia ze stron 72-

https://www.youtube.com/watch?v=Whk-hKWdpvM
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=zjsl0auBuTQ
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


75. 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.o
polskie.pl 

Ćwiczenia, 

 

 

Podrecznik 

Zooms.us   9;50:-10:35 

102/1 + 

zdanie na 

szóstkę 

103/2. (4 

przykłady) 

200/zielona 
tabelka 

Temat: Pola wielokątów. 

Weź  udział w lekcji online  

zoom.  

Rozwiąż zadania z ćwiczeń .  

Przy rozwiązywaniu zdań możesz 

korzystać z tabeli pół i obwodów 

(przesłałam), albo  z zielonej 

tabelki ze strony 200. 

(podręcznik) 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj 2 razy „Powrót taty” A. Mickiewicza wraz z 
przypisami! 

- Przypomnij sobie, co to wers, zwrotka/strofa, rym. Jeśli nie pamiętasz, 

poszukaj tu : https://sjp.pwn.pl/ 

s.  244- 247 

 

 

 

 

-Zapisz datę i temat: Zabójca o 
wrażliwym sercu 

- Przypomnij sobie, co to wers, 
zwrotka/strofa, rym. Zapisz do 
zeszytu odpowiedzi na pytania 
(pełnymi zdaniami): 

1. Z ilu zwrotek składa się utwór 
„Powrót taty”? 

2. Ile wersów jest w każdej 
strofie? 

3. Z ilu sylab składa się 1. ,2., 3. i 
4. wers pierwszej zwrotki? 

3. Wypisz pary rymujących się 
wyrazów z 2., 3., 4.,5.  strofy. Jak 
są ułożone te rymy? 

- Wyjaśnij znaczenie wyrazów: 
truchleć, wylata, koronka, 

https://sjp.pwn.pl/


paciórek, kamrat, chrusty. 

j. angielski Alina Matusz 

ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzyj lekcję: 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-
21042020,47494947 

UWAGA! Na końcu lekcji jest PIOSENKA!!! 

W czasie lekcji przyda Ci się podręcznik -str. 98/99 

------------- Topic: Past Simple – pytania 
szczegółowe. 

W zeszycie zrób ćwiczenie 5 ze 
str. 99 z podręcznika. 

Dzisiaj nic nie wysyłasz! 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOL
A.OPOLSKIE.PL 1.  

 

Temat: Ćwiczenia mięśni nóg. 

https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE 

-------- Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 
sobie odpowiednie miejsce i 
przybory. Ćwicz pod opieką 
osoby dorosłej. 
 

MN Agata Wons-Wiecha 

AGAWONS25@eszkol
a.opolskie.p 

Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia oraz na grupę do MS TEAMS 

 

---------- Temat: Wie aufmerksambistdu?- 
Quizspiel 

20.05.2020 

środa 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.o
polskie.pl 

Podręcznik 

https://szaloneliczby.pl/pola-figur-sprawdzian-klasa-5/ 

 

201/1.,2. 

(po 2 

przykłady) 

 

Temat: Pola wielokątów. 

Wykonaj zadania z podręcznika. 

  Sprawdź się wejdź na stronę 

Szloneliczby.pl  

 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-21042020,47494947
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-21042020,47494947
https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE
https://szaloneliczby.pl/pola-figur-sprawdzian-klasa-5/


j.polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj  „Powrót taty” A. Mickiewicza  

- Karta pracy przesłana na adres mailowy ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.  244- 247 -Zapisz datę i temat: Zabójca o 
wrażliwym sercu 

- Ułóż wydarzenia w takiej 
kolejności, jak miało to miejsce 
w utworze. Plan wydarzeń  
zapisz  w zeszycie. 

- Napad zabójców. 

- Prośba matki. 

a)Przygotowania do napadu. 
 

- Spotkanie z ojcem. 

- Uwolnienie kupca i dzieci. 
 
- Modlitwa dzieci. 
 
- Opowiadanie herszta 
zabójców. 
 
b)Podsłuchanie modlitwy 
dzieci. 
 

- Wykonaj w zeszycie zadania z 
karty pracy lub wklej 
wypełnioną kartę. 

j. angielski Alina Matusz 

ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Ćwiczenia  

Poćwicz pytania szczegółowe online: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lang
uage_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb 

 

 

Str. 62 ćw. 
3,4,5 

Czekam na 
zdjęcia! 

 

Topic: Past Simple – pytania 
szczegółowe – ćwiczenia 

 

religia STAKOZL81@ Wykonaj(część 1): ---------- Temat: Jezus wybiera 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb


ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 1. Pomódl się modlitwą do Ducha Świętego. 
2. Przeczytaj z pisma świętego (Mt4, 18-22) lub posłuchaj: 

https://www.biblijni.pl/Mt,4,18-22 
3. Przeczytaj z pisma świętego ( Łk5, 27-32) lub posłuchaj: 

https://www.biblijni.pl/Łk,5,27-32 
4. Zastanów się czy chcesz kroczyć za Jezusem? (czyli żyć według Ewangelii). 
5. Posłuchaj słów piosenki: https://youtu.be/f_rsLuJvZjQ 
6. Przepisz pierwszą część notatki (rubryka obok). 
Zapamiętaj: 

Każdy człowiek ma w życiu zadanie, które stawia przed nim Jezus. 

apostołów i posyła. cz.1.  

Notatkacz.1.(zapisz i 
zapamiętaj): 

1.Uczniowie bez zastanowienia 
podążyli za Jezusem, zostawiając 
swoje dotychczasoweżycie.  

2. Pójście za Jezusem wymaga 

zdecydowanego odrzucenia zła i 

wybrania dobra. Takiego wyboru 

musimy dokonywać każdego 

dnia na nowo. 

3. Ja też mam iść za Jezusem. 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOL
A.OPOLSKIE.PL 1.  

 

Temat: Co się dzieje, kiedy w ogóle nie ćwiczysz? 

https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M 

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

WDŻ Piotr Tangermann 

PIOTANG37@eszkola.
opolskie.pl 

Temat: Poszukiwany: przyjaciel. Załącznik z materiałami 
zostanie umieszczony na platformie Microsoft teams w klasie 
Vb WDŻ (Zębowice) w zakładce pliki 

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

21.05.2020 

czwartek 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj  „Powrót taty” A. Mickiewicza  

 

s. 244-247 

zad. 4., 5. 

 

 

-Zapisz datę i temat: Zabójca o 
wrażliwym sercu 

- Wykonaj w zeszycie zadania z 
podręcznika- odpowiedz 
pełnymi zdaniami. 

- Wybierz jeden z punktów planu 
i narysuj na kartce z bloku  
komiks (1 ilustrację,  na całą 
stronę). Pamiętaj o poprawnym 
zapisie wypowiedzi bohaterów 
w dymkach! 

matematyka Gizela Kotyś Eduelo.pl    ------- Temat: Pola wielokątów –

https://www.biblijni.pl/Mt,4,18-22
https://www.biblijni.pl/Łk,5,27-32
https://youtu.be/f_rsLuJvZjQ
https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M


GIZKOTY22@eskola.o
polskie.pl 

sprawdzian 

Rozwiąż  test  na  eduelo.pl 

 

historia Arkadiusz Pągowski/ 

arkpago21@eszkola.o
polskie.pl 

LEKCJA ON – LINE W APLIKACJI TEAMS GODZ. 10.45 -
11.15 ZESPÓŁ ZĘBOWICE PSP/5B/HISTORIA/ 

Podręcznik “Wczoraj i dziś”  

Cele lekcji: 

 – przedstawiam okoliczności objęcia tronu polskiego przez Jadwigę  

– wyjaśniam przyczyny zawarcia unii polsko –litewskiej 

 – wymieniam postanowienia unii w Krewie  

– opisuję przyczyny i przebieg wielkiej wojny z zakonem krzyżackim  

 – wskazuję na mapie: granice Wielkiego Księstwa Litewskiego, Krewo, 
Horodło, Grunwald, Toruń 

------- Zapisz w zeszycie temat: Unia 
polsko – litewska 

biologia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

Podręcznik 

11:45-12:15 LEKCJA ON LINE na platformie Microsoft 
Teams 

129-136 Temat lekcji „Nagonasienne”, i  
przepisz „To najważniejsze” ze 
strony 136. Notatkę w zeszycie 
prześlij nauczycielowi na maila. 

muzyka Andrzej Rataj 

rataje1@o2.pl 

Podręcznik: “Muzyka i przyroda” 

  

      “Chodź, pomaluj mój świat” 

Str. 138 

 

Str. 124-125 

Przeczytaj informacje z 
podręcznika i posłuchaj nagrań 
muzyki ilustracyjnej 

Śpiewaj piosenkę razem z 
nagraniem ( chętni na ocenę ) 

MN Agata Wons-Wiecha 

AGAWONS25@eszkol
a.opolskie.p 

Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia oraz na grupę do MS TEAMS 

 

------- Temat: Was sind deine Hobbys?  

22.05.2020 religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj(część 2): 
7. Przeczytaj z pisma świętego ( Łk6, 12-16) lub posłuchaj: 

https://www.biblijni.pl/Łk,6,12-16 

------ Temat: Jezus wybiera 
apostołów i posyła. cz.2.  
Notatkacz.2.(zapisz i 

mailto:rataje1@o2.pl
https://www.biblijni.pl/Łk,6,12-16


piątek 8. Zadanie: Na podstawie przeczytanego tekstu (jest też w podręczniku T.35) 

Wypisz w zeszycie imiona 12 apostołów. 

9. Przeczytaj z pisma świętego ( Mt 28, 16-20) lub posłuchaj: 

https://www.biblijni.pl/Mt,28,16-20 

10. Oznakami władzy biskupiej są: PEKTORAŁ, PASTORAŁ, MITRA i PIERŚCIEŃ. 

Odszukaj w podręczniku (T.35) co oznaczają i postaraj się zapamiętać.  

11. Zapisz notatkę do zeszytu (rubryka obok cz.1. i cz.2.) 
12. Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i przyślij na adres: 

stakozl81@eszkola.opolskie.pl (czeka ocena). 

zapamiętaj): 
4. Słowo apostoł oznacza 

wysłannik. 
5. Następcami apostołów są 

biskupi. Ich misjąjest: 
- nauczanie 
- uświęcanie  
- prowadzenie wiernych w 
Chrystusie. 
6. Pan Jezus powołał apostołów: 
 
 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.
opolskie.pl  

--------------- ------------- Gałązka kwitnącego drzewa – 
malarstwo. 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Lekcja on Line w aplikacji Teams 

 godz. 11:00- 11:30 

-Ćwiczenia  

 

 

s. 132- 134 

zad. 1., 2., 
3., 5. 

Zapisz datę i temat: Jak ciekawie 
opowiadać? 

 

historia Arkadiusz Pągowski/ 

arkpago21@eszkola.o
polskie.pl 

 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

Cele lekcji: 

– znam okoliczności powstania obrazu Bitwa pod Grunwaldem 

– wiem, że Jan Matejko był malarz dziejów Polski 

– rozumiem znaczenie Bitwy pod Grunwaldem 

 

Karta pracy 
zostanie 
przesłana 
drogą 
mailową 

 

Temat: Jaką bitwę namalował 
Jan Matejko? 

 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOL
A.OPOLSKIE.PL 1.  

 

Temat: Ćwiczenia rozciągające(stretching). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI 

---------------- Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 
sobie odpowiednie miejsce i 
przybory. Ćwicz pod opieką 
osoby dorosłej. 
 

https://www.biblijni.pl/Mt,28,16-20
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:arkpago21@eszkola.opolskie.pl
mailto:arkpago21@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI


Zaj. z wych. Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat: Emocjonalna apteczka 

Obejrzyj prezentację, wykonaj zadania – jestem pewna, że 
poczujesz się lepiej! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.l
y%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-
emocjonalna-apteczka-pierwszej-
pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgA
HLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z
9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-
x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx
885MVB8DJEgfsazxGer8g 
 

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

 

 

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

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
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