
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  Va  wychowawca: Dariusz Sułek 

11-15 MAJA 2020 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

11.05.2020 
poniedziałek 

j. polski 
2h 

Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

S. Szmaglewska „Czarne stopy” 
1. Wybierz najciekawszy Twoim 
zdaniem fragment powieści. Przygotuj 
maksymalnie trzyminutowe nagranie czytania 
tego fragmentu. Zadbaj o wyraźną wymowę i 
oddanie emocji. 
2. Wyślij nagranie na WhatsAppa ze 
swojego konta (NIE na grupie). 
 

 Temat: Mój ulubiony 
fragment książki. 
 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Ćwiczenia Str. 61 ćw. 1,2,3,4 
Czekam na zdjęcia! 

Topic: Past Simple – 
negatives. Exercises. Czas 
przeszły – przeczenia. 
Ćwiczenia. 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych  podręcznik str. 240 Zadania 
utrwalające 

O godz. 10.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniówNieobecnych na 

zajęciach online (konsultacjach) 
proszę o wysłąnie zdjęcia 
rozwiązania na maila w celu 
sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia 



 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 

Temat: Ćwiczenia  ogólnorozwojowe z piłką. 
Wykonaj ćwiczenia z trenerem: 
https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYS
N0ZIU 
 
Miłej zabawy.   

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

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

Karta pracy zostanie przesłana na maila 
ucznia 

 Temat: Das 
Blubbermonster 

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

Karta pracy zostanie przesłana na maila 
ucznia 

 Temat: Das deutsche 
Schulsystem 

12.05.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

113-119 Zapisz temat lekcji „W 
wilgotnym lesie 
równikowym i w lesie strefy 
umiarkowanej” i przepisz 
„To najważniejsze” ze 
strony 119. Notatkę w 
zeszycie prześlij 
nauczycielowi na maila. 
Dbaj o estetykę zapisu. 
Jeśli masz ochotę, możesz 
wykonać ćwiczenia ze stron 
68-71. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzyj lekcję: 
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-
5,jezyk-angielski-lekcja-6-17032020,47470858  
 
 

W czasie lekcji korzystaj z 
podręcznika str. 98 
 

Topic: Past Simple – 
questions and short 
answers. Czas przeszły – 
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

1. Opisz Marka Osińskiego, 
jednocześnie odpowiadając na pytanie w 
temacie. 
2. Pamiętaj, że Twoja praca powinna 
mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 
Najlepiej napisz to na komputerze w 
programie Word, czcionka 12 i prześlij mi jako 
załącznik na skrzynkę e-mail. W razie 
problemów proszę o wysłanie zdjęcia. 
3. Możesz skorzystać z informacji 
zawartych w ramce: 

 Temat: Czy Marek Osiński 
mógłby zostać moim 
przyjacielem? 

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU
https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-6-17032020,47470858
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-6-17032020,47470858


Cecha Przykład zachowania 

nieśmiały  
 
 
oczytany  
 

 
 
 
 
honorowy  
 
 
 

 
 
pomysłowy  
 
 
dowcipny  
ubił żartować,  
 

miłośnik przyrody  
 
 
troskliwy,  
opiekuńczy 
 
zwinny, sprytny,  
szybki 
 

uczciwy  
 
 
 
 
 
 
pechowiec  

bał się wyśmiania przez 
kolegów 
 
został bibliotekarzem 
drużyny, umiał wymienić 
pisarzy 
związanych z górami 
Świętokrzyskimi 
 
nie lubił i nie chciał nigdy 
prosić o pomoc, nie przyznał 

się do 
swojej trudnej sytuacji 
rodzinnej 

 
wymyślił nazwę zastępu 
 
wymyślił kukły Rady 
Drużyny 
 
lubił zwiedzanie i 
podziwianie piękna 
otaczającej go przyrody, 
pomógł wyżlicy i jej 
dzieciom 
 
zwyciężył w podchodach 
 
 
potrafił przyznać się do 
popełnionych błędów, źle 
czuł się, gdy 
ciążyło na nim oskarżenie o 
kradzież serdelków 
 
często wpadał w kłopoty nie 
z własnej winy 
często wpadał w kłopoty nie 
z własnej winy 

 



matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Działania na liczbach całkowitych  podręcznik str. 240 Zadania 

powtórzeniowe zad. 1,2,3s.221 
O godz. 9.00 odbędą się 

konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniówNieobecnych na 
zajęciach online (konsultacjach) 
proszę o wysłąnie zdjęcia 

rozwiązania na maila w celu 
sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia 
 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 

Temat : Podstawowe zasady gry w mini piłkę 
ręczną. Przeczytaj i zapoznaj się z 
podstawowymi przepisami z piłki ręcznej. 
(załącznik) 

 Załącznik otrzymasz w dniu 
zajęć 

informatyka Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Poćwiczyć obróbkę kilku zdjęć z internetu przy 
pomocy aplikacji https://www.online-image-
editor.com/?language=polish 

 Wysłać  2 zdjęcia na maila 
nauczyciela 

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

Karta pracy zostanie przesłana na maila 
ucznia 

 Thema: Experimentieren 
mit Deutsch 

13.05.2020 
Środa 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Działania na liczbach całkowitych  podręcznik str. 240 Zadania 
powtórzeniowe zad 4,5,6s.221 

O godz. 9.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniówNieobecnych na 
zajęciach online (konsultacjach) 
proszę o wysłąnie zdjęcia 
rozwiązania na maila w celu 
sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia 
 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Zapisz notatkę: 
„Czarne Stopy” to powieść o harcerstwie, 
przyjaźni, niesieniu pomocy, zaufaniu i 
przygodach. Pokazuje nam ponadczasowe 
wartości.  
Książka ta jest powieścią, ponieważ: 
• jest długim utworem, 
• ma podział na rozdziały, 
• występuje w niej wiele postaci, 
(głównych i drugoplanowych) 
• długi czas akcji, 
• dużo opisów przyrody. 

 Temat: ” Czarne stopy” to 
powieść ... 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


3. Poszukaj z Internecie definicji 
powieści przygodowej i zapisz ją w zeszycie.  
4. Proszę o przesłanie zdjęć na 
WhatsAppa z wszystkich lekcji dotyczących 
lektury. Wysyłamy ze swoich prywatnych 
kont. 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 

Temat: Ćwiczenia  mięśni brzucha. 
 
Wykonaj ćwiczenia z trenerem: 
https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4
JhGoE     
 
Miłej zabawy.   

 Pamiętaj. Do ćwiczeń 
przygotuj sobie 
odpowiednie miejsce i 
przybory. Ćwiczenia 
wykonuj pod opieką osoby 
dorosłej. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Ćwiczenia Str. 62 ćw. 1,2,4 
Jak zwykle przyślij rozwiązania 
zadań! 

Topic: Past Simple – 
questions and short 
answers - exercises Czas 
przeszły – pytania i krótkie 
odpowiedzi- ćwiczenia 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Gałązka kwitnącej jabłoni-
malarstwo 

religia Stanisław Kozłowski 
STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj (część 1): 
 

1. Pomódl się modlitwą do Ducha Świętego. 
2. Posłuchaj fragmentu z pisma świętego: 

https://www.biblijni.pl/Mt,4,1-11  
3. Obejrzyj dokładnie obrazki w podręczniku 

(T.33)  
4. Obejrzyj filmik1. 
5. Zastanów się jakiego rodzaju były pokusy, 

które Pan Jezus odrzucił (odszukaj je w 
podręczniku) i ZAPISZ pod tematem.  

6. Pomyśl w jakiej modlitwie prosimy Boga by 
pomagał nam w walce z pokusami. 

7. Posłuchaj słów piosenki: 
https://youtu.be/6QtZHxcBqhE  

 Zapamiętaj: 

 Diabeł także dzisiaj kusi każdego człowieka. 
Jest niezwykle inteligentny, 
ciągle zmienia i doskonali metody 
nakłaniania do zła. 

 Temat: Jezus odrzuca 
pokusy.  
 
Notatka cz.1.(zapisz i 
zapamiętaj): 
1. Pan Jezus odrzuca na 
pustyni pokusy: 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE
https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE
https://www.biblijni.pl/Mt,4,1-11
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/ETrAs7VQN0hEp4XvzAxIuFMBTcnLo7m1c4DOcpZtWBxJ3A?e=FOYqtQ
https://youtu.be/6QtZHxcBqhE


 Pragnie zafałszować 

w człowieku obraz Boga, który jest miłością. 

WDŻ Piotr Tangermann 
PIOTANG37@ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 

Temat: Uprzejmość i uczynność. 
Materiały do przeczytania zostaną wysłane na 
skrzynkę email uczniów. 
Jak można w rodzinie okazywać sobie 
uprzejmość, uczynność oraz miłość i 
wsparcie? (Poszukując odpowiedzi na to 
pytanie możesz skonsultować się z rodzicami). 
Swoją odpowiedź możesz wysłać 
nauczycielowi. 

  

14.05.2020 
czwartek 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik: “Rodzaje chórów” 
 
    “Chodź pomaluj mój świat” 

Str. 127-129 
 
Str. 124-125 

Przeczytaj informacje z 
podręcznika i posłuchaj 
nagrań muzyki chóralnej 
Śpiewaj piosenkę razem z 
nagraniem 
Uzupełnij kartę pracy i 
wyślij do sprawdzenia 
 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

1. Podręcznik s.243. 
2. Przypomnij sobie, jak opisujemy 
obraz.  
Wstęp ( tytuł i rodzaj dzieło?,  
kiedy powstało?, kto jest jego twórcą? ) 
wiedzę czerpiemy z metryczki obrazu. 
Rozwinięcie (Co jest tematem obrazu?, co 
widzisz na 1. planie, na 2. Planie, w tle; jakie 
barwy dominują, czy coś jest szczególnie 
wyeksponowane poprzez zastosowanie 
światła? Tu odpowiedz na pytanie, dlaczego 
obraz nosi właśnie taki tytuł?)) 
Zakończenie ( Twoja opinia o dziele, czy Ci się 
podoba?, co szczególnie zwróciło Twoją 
uwagę?) 
3. Po przypomnieniu opisu obrazu-
opisz go pod tematem lekcji. 

 Temat: 
Jakie drogowskazy 
odnajdujemy w książkach ? 

historia Arkadiusz Pągowski 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 
https://www.youtube.com/watch?v=JGNlm8v
UPEo 

Zad. 1 s. 201 (praca z mapą) 
Zad. 1 i 2 s.202 (sprawdź się) 

Zapisz temat: Zjednoczenie 
Polski 
 
Cele lekcji: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNlm8vUPEo
https://www.youtube.com/watch?v=JGNlm8vUPEo


 Potrafię wymienić 
władców, którzy 
podejmowali 
próby 
zjednoczenia 
Polski, 

 Wiem jakie 
polskie ziemie 
zjednoczył 
Władysław 
Łokietek 

Notatka zostanie przesłana 
drogą mailową 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

121-128 Temat lekcji „Paprotniki”,  
narysuj paproć ze strony 
122, opisz rysunek i  
przepisz „To najważniejsze” 
ze strony 128. Notatkę w 
zeszycie prześlij 
nauczycielowi na maila. 
Dbaj o estetykę zapisu. 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 

Temat: Test wiedzy o podstawowych  
zasadach gry w mini piłkę ręczną. 
 
Odpowiedzi na pytania wyślij do nauczyciela 
wf- do 21.05.20r.  

 Pytania otrzymasz w dniu 
zajęć(załącznik) 

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

Karta pracy zostanie przesłana na maila 
ucznia 

 Thema: Farbenfrohe 
Maulwürfe 

15.05.2020 
piątek 

matematyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Działania na liczbach całkowitych  podręcznik str. 240 Zadania 
powtórzeniowe zad 7,9,10 s..221 

O godz. 8.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniówNieobecnych na 
zajęciach online (konsultacjach) 
proszę o wysłąnie zdjęcia 
rozwiązania na maila w celu 
sprawdzenia (oceniane jest 
zaangażowanie ucznia 
 

religia Stanisław Kozłowski 
STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj (część 2): 
8. Diabeł także dzisiaj kusi każdego człowieka.  
9. Pan Jezus mówi: Czuwajcie i módlcie się, 

 Temat: Jezus odrzuca 
pokusy.cz.2. 
 



abyście nie ulegli pokusie. (Mt 26, 41) 

10. Obejrzyj filmik3.    

11. Zapisz notatkę do zeszytu (tabelka obok 
cz.1. i cz.2.) 

12. Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i przyślij na 
adres: stakozl81@eszkola.opolskie.pl (czeka 
ocena). 

10. Na koniec obejrzyj filmik3:    
https://youtu.be/Eor9fWOMtzs  

 

Notatka cz.2.(zapisz i 
zapamiętaj): 
2. Pan Jezus mówi: 
Czuwajcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie. 
(Mt 26, 41) 
3. Odmawiając codziennie 
Modlitwę Pańską, prosimy 
o pomoc Boga, 
wypowiadając słowa: „Nie 
wódź nas na pokuszenie, 
ale nas zbaw ode złego”, 
które oznaczają: i nie 
dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie. 
3. Pan Jezus uczy nas, w jaki 
sposób powinniśmy walczyć 
z pokusami. Musimy być 
zdecydowani i nie wchodzić 
w dyskusję z diabłem. 
4. Musimy pamiętać, że 
sama pokusa nie jest 
jeszcze grzechem. Staje się 
nim wówczas, gdy 
wyrazimy na nią zgodę. 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Wykonać jedną wybraną pracę 
"https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/
zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-
wiosenne-prace-plastyczne-i-
techniczne.html" 

 Wysłać zdj. pracy na maila 
nauczyciela 

Zaj. z wych. Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 

Temat: Konstytucja 3 maja. 
Zobacz film: 
https://www.youtube.com/watch?v=iaQxsb
MYKFo 

  

historia Arkadiusz Pągowski 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” Zad. 1 i 2 s. 205 (praca z mapą) 
Zad. 2 s. 207 (sprawdź się) 

Zapisz temat:  Czasy 
Kazimierza Wielkiego 
Cele lekcji:  

 Znam główne 
dokonania 
Kazimierza 

https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/ESgO2qrZ4hJDhlMAXDJqT_8BZBPsmnBNea5RkBk8CnosnQ?e=H4Dd7s
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/Eor9fWOMtzs
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://www.youtube.com/watch?v=iaQxsbMYKFo
https://www.youtube.com/watch?v=iaQxsbMYKFo


Wielkiego w 
dziedzinie 
dyplomacji, 

 Potrafię wymienić  
reformy 
Kazimierza 
Wielkiego, 

Wiem kiedy i dlaczego 
Kazimierz założył Akademię 
Krakowską 

 

 

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

 

 

 


