
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 

27.04.2020 
poniedziałek 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 
Tel: 695 095 378 

Ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ 

93/1.,2. 

 

Temat: Pole prostokąta 
i kwadratu. 
Zobacz pierwsze 
minuty filmu 

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

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

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

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik – przeczytaj bardzo uważnie (2 razy) „ Mit o 
Heraklesie” (wraz z przypisami) , Kilka słów o lekturze ze 
str. 222  

s. 222-224 -Zapisz datę i temat: 
Wyczyny Heraklesa 
- Na podstawie mitu 

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


- Obejrzyj film  
https://www.cda.pl/video/1199846d 

napisz krótko, co wiesz 
o tych postaciach (kim 
są? Co zrobili dla 
Heraklesa?):  
-Herakles/Herkules-… 
- Hera- żona Dzeusa, 
nienawidziła Herkulesa 
- Dzeus-… 
- Alkmena-… 
- Ifikles-… 
-Amfitrion-… 
- Hermes- dał 
Heraklesowi miecz 
- Apollo- … 
-Hefajstos-… 
- Atena- … 
- Pitia-… 
- Eurysteus-… 
- Hydra lernejska- … 
- łania ceryntyjska-… 
-Artemida-… 
- Augiasz-… 
 

informatyka Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolskie.pl 

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

  

MN Agata Wons-Wiecha 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-

https://www.cda.pl/video/1199846d
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.leroymerlin.pl/planer-3d/aplikacja-planer-3d.html
https://www.leroymerlin.pl/planer-3d/aplikacja-planer-3d.html


64. 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podręcznik 
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-kwadratu/ 

183/zadanie 1. 
lub 2. do wyboru  
( drugie wyżej 
oceniam)  
287/6.,7. 

Temat:  Pole 
prostokąta i kwadratu – 
ćwiczenia. 
Poćwicz wzory. 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik – przeczytaj bardzo uważnie  „ Mit o 
Heraklesie”  oraz Ciekawostkę ze str. 225 
 

s. 222-225 
zad. 1., 3. 

-Zapisz datę i temat: 
Wyczyny Heraklesa 
- Na podstawie 
Ciekawostki napisz, kim 
są herosi. 
- Wykonaj pisemnie 
zadania z podręcznika. 
- Na podstawie 
obejrzanego wczoraj 
filmu, napisz,  jakie 
prace , oprócz 
wymienionych we 
fragmencie z 
podręcznika, musiał 
wykonać Herakles. 
Możesz też poszukać 
informacji na ten temat 
w Internecie. 

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 

technika Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Technika 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 

  

29.04.2020 matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podręcznik, ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=Sv5o7qBdIl8 

Ćw. 94/1.,2.,3.,4. Temat: Zamiana 
jednostek pola. 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.leroymerlin.pl/planer-3d/aplikacja-planer-3d.html
https://www.leroymerlin.pl/planer-3d/aplikacja-planer-3d.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sv5o7qBdIl8


środa Przepisz notatkę do 
zeszytu (prześlę), 
przeczytaj z 
podręcznika s.186 
niebieską tabelkę. 
 

j.polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik –  „ Mit o Heraklesie”   
- https://www.eduelo.pl/  - zadanie na 6- rozwiąż  test 
przesłany przez nauczyciela 
 

s. 222-225 
zad. 9.  

-Zapisz datę i temat: 
Wyczyny Heraklesa 
- Na podstawie mitu 
napisz , jak powstała 
Droga Mleczna i skąd 
się wzięły na ziemi lilie. 
- Wykonaj pisemnie 
zadanie z podręcznika.  
- Przepisz i uzupełnij: 
Opowieść o Heraklesie 
to mit: 
*Opowiada o 
powstaniu świata- jak 
powstała …. …… i skąd 
na ziemi wzięły się ……; 
*Bohater jest  
herosem, który 
dokonuje …… ……..; 
*W jego losy 
ingerują…, tacy jak 
Dzeus, Hera,…..,……,….; 
* Wydarzenia dzieją 
się (kied?gdzie?)….; 
*Ważnym elementem 
opowieści jest 
fantastyka, np. …,…,… . 
 

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 

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

https://www.eduelo.pl/


ocenę! Pamiętaj 
o użyciu czasy 
przeszłego! 
Prześlij zdjęcia 
swoich zadań! 
 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 1.  

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 06 

maja 2020r. 

 

MN Agata Wons-Wiecha Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję  Temat: 
„Fahrradfahr’n”- ein 
Lied 

30.04.2020 
czwartek 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj „ Jak napisać opowiadanie 
odtwórcze?” 
- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie zadania  

Str. 226-227 
Zad.1. 
Str. 128, zad. 
1.,2. 

Zapisz datę i temat: 
Opowiem, jak było 
- Wykonaj pisemnie 
zadanie z podręcznika.  

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podręcznik 
https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-
powierzchni/ 

187/2.,4. 
 

Temat: Zamiana 
jednostek pola-
ćwiczenia. 
 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

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

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ W ramach utrwalenia wiadomości, Z DZIAŁU „TKANKI I __________ Proszę o przesłanie na 



ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  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 30.04.2020w ramach lekcji 
biologii. Uzyskane przez Was wyniki procentowe 
przeliczę na oceny. Ocena, jak za sprawdzian. PRACA 
OBOWIĄZKOWA. 

Życzę Wam powodzenia! 

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 

01.05.2020 
piątek 

religia STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Święto Pracy   

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl  

Święto Pracy   

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Święto Pracy   

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Święto Pracy   

 

 

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

 

 


