
Harmonogram zadań Nr 3  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 

27-30.04.2020 

  

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. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

1. Podręcznik s. 236.-Przeczytaj Nową 
wiadomość nr 1 i nr 2. 

2. Jeśli nie zrozumiałeś treści z Nowej 
wiadomości, obejrzyj filmik (oglądaj tylko 4 i 
pół  minuty): 
https://www.youtube.com/watch?v=FKaorG
DV75Q  

3. Zapisz temat lekcji. 

4. Wykonaj w zeszycie zadanie 1.  s. 236 z 

podręcznika. ( tam mamy do czynienia z 

podmiotem szeregowym) 

5. Wykonaj zadanie 3. s.237 z podręcznika.  

6. Zeszyt ćwiczeń-przeczytaj Dobrą radę: 

wykonaj zad. 1., 2., 3.,4.,7. 

 Temat: 
Spotkanie z 
podmiotami 
szeregowymi i 
domyślnymi. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKaorGDV75Q
https://www.youtube.com/watch?v=FKaorGDV75Q


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

Podręcznik Ćw. 3, 4,5 str. 87 – 
odpowiedzi zapisz w 
zeszycie. 
W zeszycie odpowiedz na 
pytanie, wykorzystując 
poznane zwroty: 
How do you help at home? 
 
Czekam na zdjęcia ! 
 

Topic: Jobs at 
home- phrases – 
Czynności w domu 
– zwroty. 
 
POCKET MONEY – 
kieszonkowe.  
 
Wszystkie nowe 
zwroty są w 
słowniczku na str. 
89 
 
 

matematyk
a 

Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Liczby ujemne, podręcznik str. 206-207 zad. 1,2 str. 209 
 

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

Nieobecnych 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: Test wiedzy  o Igrzyskach Olimpijskich 

 

Zadanie domowe na ocenę – obowiązkowe dla każdego 

ucznia. 

 

Pytania: 

1.Co jest symbolem Igrzysk Olimpijskich?(podaj trzy 

symbole) 

2.Co na fladze  olimpijskiej oznaczają kolorowe koła? 

3.Gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie? 

4.Co ile lat odbywają się Igrzyska Olimpijskie? 

5.Wymień trzy dyscypliny Olimpijskie.(trzy dyscypliny igrzysk 

letnich i trzy dyscypliny igrzysk zimowych) 

6.Czym jest Paraolimpiada Olimpijska? 

 

 Proszę odpowiedzi 

przesłać e-mailem 

do nauczyciela wf 

do 04 maja 2020r. 

 



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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję  Temat: „Berühmte 
deutsche 
Persöhnlichkeiten 
von gestern und 
heute” 

28.04.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz na e-mail, dzień przed 
zajęciami. 
Zwróć szczególną uwagę:  

 czym różni się pogoda od klimatu? 

 Klimatogram -co to jest i jak się go czyta? 

 Co to jest amplituda temperatur? 

 

102-107 
 

Zapisz temat lekcji 
„Pogoda a klimat ” 
i przepisz „To 
najważniejsze” ze 
strony 107. Dbaj o 
estetykę zapisu. 
Jeśli masz ochotę, 
możesz wykonać 
ćwiczenia ze stron 
61-64. 

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

Ćwiczenia Ćw. 1,2,3,4,5 
Pamiętaj o użyciu czasu 
przeszłego w  ćw.5! 
Jak zwykle czekam na 
zdjęcia! 

Topic: Reading 
comprehension- 
exercises. Czytanie 
ze zrozuminiem - 
ćwiczenia 

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

1. Podręcznik, s. 238 – przeczytaj 
przypomnienie. 

2. Zapisz temat lekcji. 
3. Wykonaj zadanie 1. i  4. ze s. 238. 
4. Przeczytaj: „Ortografia w praktyce”. 

 Temat: 
Praktyka czyni 
mistrza – 
ćwiczymy 
pisownię 
wyrazów z 
„ch” i „h”. 

matematyk
a 

Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Liczby ujemne, podręcznik str. 206-207 zad. 3,4,5 str. 209 
 

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

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



informatyk
a 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Informatyka: Proszę otworzyć program 
https://www.leroymerlin.pl/planer-3d/aplikacja-planer-
3d.html i zapoznać się z nim wpisując na początku wymiary 
pomieszczenia 

  

29.04.2020 
środa 

matematyk
a 

Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Dodawanie liczb całkowitych  str.  213 zad. 1,2,3 str. 209 
 

O godz. 8.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniów 

Nieobecnych 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. Zeszyt ćwiczeń s. 78-81. 
2. Wykonaj zadania: 1.,2. ze s. 78. 

(do uzupełnienia wiadomości będzie 
przydatny podręcznik-s.238). 

3. Spośród kolejnych zadań wykonaj 4 
wybrane przez Ciebie. 

Wyślij mi zdjęcie wykonanych ćwiczeń na 
WhatsApp’ie. 

 Temat: 
Pisownia 
wyrazów z„ch” 
i „h”. 
Przypomnienie 
i uzupełnienie 
wiadomości. 
 

religia Stanisław Kozłowski 
STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik JEZUS CHRYSTUS NASZYM ZBAWICIELEM Wykonaj: 
1. Pomódl się swoją ulubiona 

modlitwą. 
2. Przeczytaj tekst biblijny ze 

strony 106. (ten brązowy). 
3. Obejrzyj filmik 1  

 
4. Obejrzyj filmik 2  
 

5. Obejrzyj zdjęcie1 
 

6. Obejrzyj zdjęcie2 
 

7. Obejrzyj zdjęcie3 
 

8. Zapisz notatkę do zeszytu 

Temat: Święty 
Józef – opiekun 
Syna Bożego. (31) 
 
Notatka: 
1. Święty Józef był 
mężem Maryi oraz 
opiekunem Pana 
Jezusa. 
2. Św. Józef jest 

patronem:  

- mężczyzn, 

-  młodzieńców 

- ojców rodzin 

chrześcijańskich, 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EWsim2JU90pDgP3JwgoeFZYBagJMHjK9lK0O9P-Ci5HO3Q?e=WtCuHR
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EX2kjGsIxpVAvgvw7xg9aIIBOIqoq6F7RrY9EB02_2U1mQ?e=oxqghg
https://eszkola-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/ETNygH0j3nhBtFcYqK7NoIABSPWM_azKHK1gUjM8UqPAZA?e=GheoNj
https://eszkola-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EQjM-a6ju3NLg_wIzjFVqE4BUc43-QlE0T2KfVB3v0piSQ?e=WOdfq4
https://eszkola-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Ecaym57-LLlDhgdwvjElDS4BNpvVh6Vws3e98GwXEJ1jmg?e=Ih3dbA


(tabelka obok). 
 

9. Zrób zdjęcie zapisu w 
zeszycie i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolski
e.pl (czeka ocena). 

 

10. Pomódl się modlitwą 
ze strony 108 
(podręcznika). 

 

-  cieśli,  

- drwali,  

- robotników 

- rzemieślników.  

- Wzywany jest 

także jako patron 

dobrej śmierci. 

3. Dla każdego z 

nas św. Józef 

może być wzorem: 

– posłuszeństwa 

PanuBogu, 

– sumiennego 

wypełniania 

domowych i 

szkolnych 

obowiązków, 

– troski o miłość w 

rodzinie, 

– opieki nad 

młodszym 

rodzeństwem i 

potrzebującymi 

wsparcia, 

– pomocy 

udzielanej 

koleżankom i 

kolegom. 

  

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

Ćwiczenia Ćwiczenie 1i 2 to ćwiczenia 
na słuchanie – jeśli Ci się 
uda- to je wykonaj! 
Ponadto zrób ćwiczenie 3, 
4 i 6. Ćw. 6 jest na ocenę! 
Pamiętaj o użyciu czasy 
przeszłego! 
Prześlij zdjęcia swoich 
zadań! 
 

Topic: Writing 
about my day out. 
Pisanie – Mój 
dzień poza 
domem. 
FIRST – najpierw 
THEN – potem 
AFTER THAT - 
później 
 

mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Jojo-kręciołek z 
guzika. 

30.04.2020 
czwartek 

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

1. Przypomnij sobie jakie przeczytaliśmy 
mity greckie. 

2. Wypisz je sobie na dużej kartce (mapa 
myśli) , a następnie do każdego z mitów 
dopisz imiona najważniejszych 
bohaterów oraz nazwy miejsc 
mitologicznych. 

3. Wykonaj quiz na Eduelo, który 
otrzymasz w środę ( nie jest na ocenę). 

 Temat: 
Powtórzenie 
wiadomości z 
działu: 
Mitologiczne 
krainy. 

historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie
.pl 

Karta pracy  Powtórzenie 
wiadomości z 
rozdziału “Polska 
pierwszych 
Piastów”.  Karta 
pracy zostanie 
wysłana drogą 
mailową 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

W ramach utrwalenia wiadomości, Z DZIAŁU „TKANKI I 
ORGANY ROŚLINNE” proszę Was o rozwiązanie testu na 
platformie Eduelo. Ważne, abyś pracował samodzielnie, bez 
pomocy kolegów, czy innych osób. Możesz korzystać z 
podręcznika. 
Test należy rozwiązać 30.04.2020 w ramach lekcji biologii. 
Uzyskane przez Was wyniki procentowe przeliczę na oceny. 
Ocena, jak za sprawdzian. PRACA OBOWIĄZKOWA. 
Życzę Wam powodzenia! 

_____________ 
 

Proszę o 
przesłanie na 
maila zdjęć 
zeszytów od 
tematu „Tkanki 
roślinne”. Zapisy w 
zeszycie podlegają 
ocenie (ocena  z 
zadania 
domowego). 
 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik: Muzyka u źródeł” 
          “Familijny rock and roll” 

Str. 120-122 
Str. 144-145 

Posłuchaj nagrań 
muzyki 
afrykańskiej 
Zaśpiewaj 
piosenkę i przyślij 
nagranie do oceny 



 

 

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

 

 


