
Harmonogram zadań Nr 8  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 przedmiotowy 

11.05.2020 
poniedziałek 

j. angielski 
grupa 2 
  

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=4yTFChKllmw 

 Topic:Must, mustn’t, can 
Pod tematem przepisz ramkę pomarań- 
 czową s.99 z podręcznika 
Wykonaj ćw.4 s.99, przepisz cały tekst. 
ćwiczenia. Zrób zdjęcie i wyślij 
 

w-f 
grupa1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat : Ćwiczenia z piłką – link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU 
Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj sobie  
odpowiednie miejsce i przybory  
Ćwiczenia wykonuj pod opieką osoby  
dorosłej. 

j. angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=4yTFChKllmw 

 Topic:Must, mustn’t, can 
Pod tematem przepisz ramkę pomarań- 
 czową  s.99 z podręcznika 
Wykonaj ćw.4 s.99, przepisz cały tekst. 
ćwiczenia. Zrób zdjęcie i wyślij 

w-f 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat : Ćwiczenia z piłką – link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU 
Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj sobie  
odpowiednie miejsce i przybory  
Ćwiczenia wykonuj pod opieką osoby 
 dorosłej. 



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

Lektura: R. Kosik „ Felix, Net i Nika. 
Na e-maila zostanie wysłana karta pracy, wypełnij ją, zrób 
zdjęcie i odeślij na WhatsApp’ie (z pryw. konta) 

 Temat: Zwykli niezwykli – o bohaterach powieści 
R. Kosika 
1. Zapisz temat lekcji. 
2. Notatka:  
             Bohaterowie: 
• Główni: Felix Polon, Net Bielecki, Nika 
Mickiewicz 
• Drugoplanowi: rodzice Felixa: matka – 
ekonomistka pracująca w banku, ojciec – wynalazca 
konstruktor, babcia Lusia, rodzice Neta: matka – 
malarka, ojciec – informatyk, sztuczna inteligencja: 
Manfred, Morten i Vidoktor, uczniowie: Aurelia, 
Celina, Marcel i Ruben, Lucjan, nauczyciele: 
dyrektor Juliusz Stokrotka, wychowawczyni 
głównych bohaterów: Jolanta Chaber, informatyk: 
pan Eftep, historyk: pan Cedynia, matematyczka: 
pani Ekierka, biolog: pan Butler, chemiczka: pani 
Próbówka, fizyk: pan Antoni Czwartek, 
geograficzka: pani Konstancja Konstantynopolska, 
bibliotekarka: pani Małolepsza, woźny: pan 
Sylwester. 

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

Podręcznik,  
Zoom.us 

197/ćw. A-
ustnie 

Temat: Liczba spełniająca równanie.  
Weź udział  w lekcji online  
Przeczytaj ćwiczenie A z podręcznika  
str. 19 

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

Ćwiczenia https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-
niewiadoma-odejmowanie/ 

98/1.,2.,3. Temat: Liczba spełniająca równanie 
. Wykonaj ćwiczenia, poćwicz na stronie 
Szloneliczby.pl 

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" 

  

12.05.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/zeszyt ćwiczeń/You Tube  Str. 191-
193/zadanie 
1,2,4 str. 96-
97 

Temat: Republika francuska.  
Nacobezu, notatka z lekcji 

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

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Notatka: Rzeczywistość  przedstawiona w powieści 
ukazuje, że  otaczający nas świat wciąż się rozwija, żyjemy w 
nieustannej zmianie. Technologie informatyczne są coraz 
bardziej zaawansowane. Istnieją jednak wartości 

 Temat: Świat się zmienia, a wartości pozostają te 
same – „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 
Ludzi” R. Kosika 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


ponadczasowe, które nie przemijają, do nich należą: przyjaźń, 
rodzina, współpraca, odpowiedzialność, uczciwość, zaufanie, 
życzliwość, empatia. 
3. Zadanie: pomyśl, w jakich innych lekturach, które już 
omówiliśmy, występują podobne wartości. Zapisz w zeszycie 
przynajmniej trzy tytuły książek wraz z adnotacją, jaka wartość 
tam została ukazana. 
Np. „Akademia Pana Kleksa”- przyjaźń, współpraca, zaufanie, 
życzliwość, empatia itp. 

j. angielski 
grupa2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik s.100 
Przeczytaj tekst „I’m sorry, we can’t home” 

 Topic:  „I’m sorry,  
we can’t home” 
Pod tematem wykonaj ćw.1 s 100 
Przepisz informacje z ramki fioletowej 
Ćw.2 s 100 
Głośno przeczytaj przepisany tekst. 

wf grupa 1 Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat : Podstawowe zasady gry w mini  
piłkę ręczną. (załącznik zostanie wysłany 
 na maila ucznia) 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

120-124 Zapisz temat lekcji „Turystyka w Europie 
Południowej” i przepisz „To najważniejsze” 
 ze strony 124. Dbaj o estetykę zapisu. Jeśli masz 
ochotę, możesz wykonać ćwiczenia ze stron 76-79. 
Zrób zdjęcie/ zeskanuj / przepisz strony 125-126 
(podsumowanie!) i wklej je do zeszytu. Będzie to 
bardzo przydatne, podczas powtórki do egzaminu. 
Notatkę w zeszycie prześlij nauczycielowi na maila. 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU 
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-
mnozenie/ 

 
99/1.,2.,3. 
 

Temat: Rozwiązywanie równań-wprowadzenie. 
Obejrzyj około 10 minut filmu. Poćwicz na stronie 
Szaloneliczby.pl, Wykonaj zadania z zeszytu 
ćwiczeń. 

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

Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia  Kontynuacja tematu: Was 
 interessiert die Jugendliche? 

13.05.2020 
środa 

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

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Zapisz notatkę: „Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika jest powieścią 
fantastycznonaukową, ponieważ dużą rolę w wydarzeniach 
odgrywają nowinki techniczne i wynalazki, np.: mikrokomputer 
czy cybermucha. Poza tym bohaterami utworu obok ludzi są 
wysoko rozwinięte maszyny – Manfred, Morten i Vidoktor. 
Książka ukazuje również zagrożenia związane z rozwojem 

 Temat: 
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” 
R. Kosika jako powieść fantastycznonaukowa 
(science fiction) 



technologii, np. Morten – sztuczna inteligencja – zbuntował się i 
pragnął zawładnąć światem. 
3. Znajdź w Internecie inne powieści 
fantastycznonaukowe. Może jakąś już wcześniej znałeś. Wypisz 
w zeszycie przynajmniej 2 tytuły takiego typu powieści. 

j. angielski 
grupa1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik s.100 
Przeczytaj tekst „I’m sorry, we can’t home”    
 

 Topic:  „I’m sorry,  
we can’t home”- reading 
Pod tematem wykonaj ćw.1 s 100 
Przepisz informacje z ramki fioletowej 
Ćw.2 s 100 
Głośno przeczytaj przepisany tekst. 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 

   Temat : Podstawowe zasady gry w mini 
 piłkę ręczną. (załącznik zostanie wysłany 
 na maila ucznia) 

religia 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,28,16-20  
3. Co to jest chrzest: https://youtu.be/VDuVzNdhf-k 
 4. Prościej: https://youtu.be/mhlsD38hJ80  
ZAPAMIĘTAJ, w jaki sposób udziela się chrztu, ponieważ w 
sytuacji zagrożenia życia, również TY możesz kogoś ochrzcić. 

 Temat: Chrzest cz.1. Notatka cz.1.(zapisz i 
zapamiętaj):  
1.„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 
28, 19) 2. Chrzest jest to pierwszy i 
najpotrzebniejszy sakrament. 3. Skutki chrztu 
świętego: • wyciska na duszy niezatarte znamię, • 
włącza do Kościoła, • umożliwia 
 przyjmowanie pozostałych sakramentów, • czyni 
nas dziećmi Bożymi, • obmywa z grzechu 
pierworodnego,  
• daje łaskę uświęcającą (przyjaźń z Bogiem).  
4. FORMUŁA CHRZCIELNA: „N. (imię), ja ciebie 
chrzczę, 
 w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Towarzyszy 
jej trzykrotne polanie głowy chrzczonej osoby 
wodą. 

j. angielski 
grupa 2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Przeczytaj tekst s.101 w podręczniku 
„What can you do to make your neighbourhood better? 

 Topic: „What can you do to make your 
neighbourhood better? 
Wykonaj ćw.3 s.101 

 

wf 
grupa 1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat: Ćwiczenia mięśni brzucha – link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE 
Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj sobie odpowiednie 
miejsce i przybory Ćwiczenia wykonuj pod opieką 
osoby dorosłej. 

 HIK Agata Wons-Wiecha Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia  Temat: Berühmte Deutsche 

mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
https://www.biblijni.pl/Mt,28,16-20
https://youtu.be/VDuVzNdhf-k
https://youtu.be/mhlsD38hJ80


agawons25@eszkola.opolskie.pl 

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

Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia  Temat: Das Blubbermonster 

14.05.2020 
czwartek 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Link do strony został wysłany na email uczniów 
https://view.genial.ly/5ea1a5beeebc9b0dbb150e87/interactive-
image-interactive-image 

 Temat: Jak poprawić sobie nastrój 

informatyka 
grupa 1 

Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

 
https://hourofcode.com/pl/learn 

 Temat: Aktywności godziny kodowania.  
Skopiuj link do wyszukiwarki.  
Wykonaj ćwiczenie pt.Koduj z Anną i Elzą. 
 Co tydzień otrzymasz inne ćwiczenie . 
Sposób sprawdzenia umiejętności 
 przedstawię w innym komunikacje  
za 3 tygodnie. 

informatyka 
grupa 2 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

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

  

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia Zoom.us https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-
niewiadoma-dzielenie/ 

99,100/4.,5.,6. Temat: Rozwiązywanie równań Weź udział w lekcji 
online Poćwicz na stronie Szloneliczby.pl, wykonaj 
zadania z zeszytu ćwiczeń. 

wf  
grupa 1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  Temat: Test wiedzy o podstawowych zasadach gry 
w mini piłkę ręczną.(załącznik zostanie wysłany na 
maila ucznia).Test jest obowiązkowy, na ocenę. Na 
przesłanie testu do nauczyciela macie tydzień. 

wf 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Ćwiczenia mięśni brzucha – link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE  
 Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj sobie odpowiednie 
miejsce i przybory Ćwiczenia wykonuj pod opieką 
osoby dorosłej. 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach” Str. 142-145  
Str. 177 

Przeczytaj informacje z podręcznika Posłuchaj 
nagrań muzyki barokowej Posłuchaj piosenki 
“Wielki Jan Sebastian Bach” 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 
 

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

119-124 Zapisz temat lekcji „Ptaki – kręgowce zdolne do 
lotu” i przepisz „To najważniejsze” ze strony 124. 
Dbaj o estetykę zapisu. Notatkę w zeszycie prześlij 
nauczycielowi na maila. 

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

Karta pracy zostanie przesłana na maila ucznia  Temat: Experimentieren mit  
Deutsch: Öl und Fett im Wasser 

15.05.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl Podręcznik/ zeszyt ćwiczeń/ platforma GWO –film 
 https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632  
 

Str. 194-198 Temat: Epoka Napoleona Bonaparte  

Nacobezu, Notatka z lekcji 

https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE
https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632


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

1. Uwaga wybieramy jeden z podanych tematów: 
A. Czy warto było przeczytać książkę Rafała Kosika pt. „Felix, 

Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”? Napisz 
rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. 

B. Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z jednym z 
bohaterów powieści. W swojej pracy wykaż specjalne 
zdolności wybranego bohatera. 

Opowiadanie lub rozprawka powinno być: 

 trójdzielne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),  
 napisane czcionką Times New Roman 12. 
Pamiętaj, że dążymy do wypracowania składającego się z  200 
słów!!,  przesłać je proszę na mój adres e-mail: 
iwograb64@eszkola.opolskie.pl   

 Temat: Wypracowanie klasowe nt. lektury. Cz. 1. 

j.angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Przeczytaj tekst s.101 w podręczniku 
„What can you do to make your neighbourhood better? 

 Topic: „What can you do to make your 
neighbourhood better? 
Wykonaj ćw.3 s.101 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Test wiedzy o podstawowych zasadach gry 
w mini piłkę ręczną.(załącznik zostanie wysłany 
 na maila ucznia).Test jest obowiązkowy, na ocenę. 
Na przesłanie testu do nauczyciela macie tydzień. 

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

Uwaga wybieramy jeden z podanych tematów: 
C. Czy warto było przeczytać książkę Rafała Kosika pt. „Felix, 

Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”? Napisz 
rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. 

D. Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z jednym z 
bohaterów powieści. W swojej pracy wykaż specjalne 
zdolności wybranego bohatera. 

Opowiadanie lub rozprawka powinno być: 

 trójdzielne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),  

 napisane czcionką Times New Roman 12. 
Pamiętaj, że dążymy do wypracowania składającego się z  200 
słów!!,  przesłać je proszę na mój adres e-mail: 
iwograb64@eszkola.opolskie.pl   

 Temat: Wypracowanie klasowe nt. lektury. Cz. 2. 

plastyka 
 
 

Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Marionetka z odpadów. 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj (część 2):  
5. 5. Zobacz dlaczego chrzcimy dzieci: 
https://youtu.be/6_U6Dl5DTD0  
6. Zapisz notatkę do zeszytu (tabelka obok cz.1. i cz.2.)  

 Temat: Chrzest. cz.2. Notatka cz.2.(zapisz i 
zapamiętaj): 
 5. LITURGIA CHRZTU (główne elementy):  
· Polanie głowy dziecka i wypowiedzenie formuły 

mailto:iwograb64@eszkola.opolskie.pl
mailto:iwograb64@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/6_U6Dl5DTD0


7. Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolskie.pl (czeka ocena). 
 8. Dla ciekawych: Sprawdź na czym polega chrzest krwi i 
pragnienia (w podręczniku lub tutaj:  
https://youtu.be/P9BZLAnYFWc  
Chrystusa który jest „światłem świata”. · Uroczyste 
błogosławieństwo. 6. Rodzaje chrztu: - z wody: - krwi: - 
pragnienia: 
 
 

chrzcielnej.  
· Namaszczenie krzyżmem świętym, 
 czyli wonnym olejem - oznacza dar Ducha 
Świętego  
dla nowo ochrzczonego.  
· Biała szata – znak całkowitego zjednoczenia z 
Chrystusem.  
· Świeca zapalona od paschału oznacza, udział w 
świetle Chrystusa który jest „światłem świata”. 
 · Uroczyste błogosławieństwo. 
6. Rodzaje chrztu:  
- z wody:  
- krwi:  
- pragnienia: 

 

 

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

https://youtu.be/P9BZLAnYFWc

