
Harmonogram zadań Nr 4  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa:  VI  wychowawca: Marianna Dylka 

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotow

y 

27.04.2020 
poniedziałe
k 

j. angielski Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Przeczytaj głośno  tekst  “We’re meeting at six o’clock” str.96 w 
podręczniku, poproś mamę lub kogoś dorosłego w domu o 
potwierdzenie w zeszycie, że czytasz głośno. 
 

Str.96 
 
 
 
 

Topic: We’re 
meeting at six 
o’clock- reading 
Pod tematem zrób 
ćw.2 str.96, 
przepisz całe 
zdania 

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

1. Podręcznik s. 278-280 -przeczytać czytankę pt. 
„Noelka”. 

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
3. Uzupełnij notatkę: 

Fragment powieści podobał mi się/ nie podobał 
mi się, ponieważ…………………. 
Po przeczytaniu pomyślałam/pomyślałem 
…………………………. 
Uważam, że zachowanie Tomka i Elki 
było…………………………………………… 

Najbardziej poruszyło mnie 
……………………………………………. 

4. Przeczytaj na s. 280 Nową wiadomość oraz 
zapisz w zeszycie swoimi słowami definicję 

Podręczni
k s. 278-
280 

Temat: Czy da 
się spełnić 
marzenia? 



powieści obyczajowej. 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl Tel: 
695 095 378 

Podręcznik https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw 186/1a), b),3a),c)i 
z. 4. (chętni całe 
zadania.) 

Temat: Obliczanie 
wartości wyrażeń 
algebraicznych. 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Wykonać projekt wymarzonego domu/mieszkania w programie 
https://www.leroymerlin.pl/planer-3d/aplikacja-planer-3d.html i 
wysłać zrzut ekranu/zdjęcie na maila nauczyciela 

  

28.04.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Multibook / zeszyt ćwiczeń/ Platforma FORMS Str.182/ str.92-93 Temat: 
Powtórzenie 
wiadomości 

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

1. Podręcznik s. 281 
2. Przeczytaj Nową wiadomość. 
3. Obejrzyj filmik (nie przystępuj do konkursu): 

https://www.youtube.com/watch?v=3PRwtl9
B62E  

4. Zapisz temat do zeszytu. 
5. Wykonaj zadanie 1. S 281. oraz zad.2. i 4. S. 

282. 

 Temat: 
Zagraniczni 
goście w 
naszym języku. 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

106 - 111 Zapisz temat lekcji 
„Przemysł i usługi 
we Francji” i 
przepisz „To 
najważniejsze” ze 
strony 111. Dbaj  
o estetykę zapisu. 
Jeśli masz ochotę, 
możesz wykonać 
ćwiczenia ze stron 
69-72. 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=H9-bLEp9t1Q ćw. 93/1.,2.,3. 4- 
chętni. 

Temat: 
Upraszczanie 
wyrażeń 
algebraicznych -
dodawanie. Zobacz 
3 minut filmu. 
Przepisz notatkę 
do zeszytu 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=3PRwtl9B62E
https://www.youtube.com/watch?v=3PRwtl9B62E


29.04.2020 
środa 

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

1. Zeszyt ćwiczeń s. 94-96. 
Wykonaj ćwiczenie 1. s. 94 oraz 4 inne wybrane przez 
Ciebie ćwiczenia z podanych stron i prześlij zdjęcia na 
WhatsApp’ie. 
 

 Temat: 
Pisownia 
wyrazów 
obcych. 

j. angielski Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj filmy: 
www.youtube.com/watch?v=p-vOP85oSu0 
https://www.youtube.com/watch?v=NmseY60Oh-c 
Podręcznik 

 
 
Str.97  

Topic: Present 
Continuous for 
future 
arrangements 
Przepisz ramkę 
pomarańczową 
str.97 włącznie z 
time expressions 
Zrób ćw.6 str.97, 
zapisz całe zdania 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 
Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Zadanie na ocenę – 
obowiązkowe  
Dla każdego 
ucznia. Proszę 
odpowiedzi 
przesłać mailem do 
nauczyciela wf do 
04 maja 2020 Test 
wiedzy o 
Igrzyskach 
Olimpijskich  
1.Co jest 
symbolem Igrzysk 
Olimpijskich?(poda
j trzy symbole) 
2.Co na fladze 
olimpijskiej 
oznaczają 
kolorowe koła?  
3.Gdzie odbyły się 
pierwsze Igrzyska 
Olimpijskie?  
4.Co ile lat 
odbywają się 
Igrzyska 

http://www.youtube.com/watch?v=p-vOP85oSu0
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL


Olimpijskie? 
 5.Wymień trzy 
dyscypliny 
Olimpijskie.(trzy 
dyscypliny igrzysk 
letnich i trzy 
dyscypliny igrzysk 
zimowych)  
6.Czym jest 
Paraolimpiada 
Olimpijska? 

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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję  Temat: „Max 
Glauer” 

30.04.2020 
czwartek 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=H9-bLEp9t1Q 94 i 95/ 6(6 
przykładów), 8(3 
przykłady),9., 
11(3 przykłady). 
(chętni całe 
zadania.) 

Temat: 
Upraszczanie 
wyrażeń 
algebraicznych. 
Zobacz dalszą 
część filmu. 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

107-111 Zapisz temat lekcji 
„Przegląd i 
znaczenie gadów” i 
przepisz „To 
najważniejsze” ze 
strony 111. Dbaj o 
estetykę zapisu. 
Zrób zdjęcie/ 
zeskanuj / przepisz 
strony 112 -114 
(podsumowanie!) i 
wklej je do zeszytu. 
Będzie to bardzo 
przydatne, podczas 
powtórki do 
egzaminu. 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Dęte zespoły kameralne”  
“Śpiewam i tańczę” 

Str.130  
Str.104-105 

Posłuchaj nagrań 
dętych zespołów 
kameralnych 
Zaśpiewaj 
piosenkę razem z 
nagraniem 



 i przyślij do oceny 

Informatyka Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 
 
 
 
Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej 
 
 
Informatyka (grupa K.Stellamach): Proszę otworzyć program 
https://www.leroymerlin.pl/planer-3d/aplikacja-planer-3d.html i 
zapoznać się z nim wpisując na początku wymiary pomieszczenia 
 

Str. 49 Temat: 
Niebezpieczeństwa 
związane z 
komunikacją w 
Internecie. 
Zadanie: Opisz w 
dowolnym 
edytorze tekstu 
cztery sytuacje, w 
których warto 
skorzystać z 
komunikatora, 
oraz cztery, w 
których lepiej 
porozmawiać 
osobiście. 
Odpowiedź prześlij 
na adres służbowy 
nauczyciela. 

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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję  Temat: „Lächeln, 
sprechen, Arme 
hoch!”- ein Lied 

01.05.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl --------------------------------------------------------------   

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

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

Religia  STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  
 

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

Plastyka Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

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

 

 

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

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl

