
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 

25.05.2020 
poniedziałek 

matematyka Gizela Kotyś 

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

Podręcznik 
Ćwiczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=5h9C

yxzieDk od 40 sekundy 

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

HZo5ac4  
 

224- przeczytaj 

113- uzupełnij 

całość 

 

Temat: Prostopadłościany i sześciany  

Przeczytaj  z podręcznika stronę: 224, 

koniecznie zobacz filmy. Pierwszy w 

bardzo ciekawy sposób opisuje budowę 

prostopadłościanu, drugi tłumaczy jak 

rysować prostopadłościany. 

Przerysuj notatkę do zeszytu. Wykonaj 

zadania z ćw.-cała strona 113. 

https://www.youtube.com/watch?v=5h9C

yxzieDk od 40 sekundy 

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

OHZo5ac4  
 

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

Podręcznik 

 
LEKCJA ONLINE godz. 10-10.30 
 
 
 
 
Ćwiczenia 

Str. 100 ćw. 2, 
Ramka LOOK-
zapoznasz się w 
tej ramce ,jak 
czytamy ceny w 
j.angielskim 
 
Str. 63 ćw. 

TOPIC : Speaking – buying a ticket. 
Mówienie – kupowanie biletu. 
 

mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4
https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4
https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4
https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4


1,2,,4 ,5. 
Dialogu, który 
napiszesz w ćw. 
5 naucz się na 
pamięć na 
kolejną lekcję 
ONLINE czyli 
1.06.2020 
 

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

-Podręcznik – przeczytaj nową wiadomość 
- Karta pracy wysłana na adres mailowy 
ucznia. 

s.261 - Zapisz datę i temat: Po co nam 
przydawki? 
- Wykonaj w zeszycie zadania z karty pracy 
lub wklej wypełnioną kartę. 
 

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

Temat: Piłka nożna- podstawowe zasady 
gry. 

------- Załącznik zostanie wysłany do ucznia na e-
maila w dniu zajęć 

informatyka Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolskie.pl 

W edytorze tekstu np. Word proszę na 
maksimum 1str opisać "wymarzone 
wakacje z rodziną w Polsce" proszę 
wstawić zdjęcia z internetu/obrazki i 
wysłać na maila 

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

MN Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS 
Teams 

------ Temat: DieBastelstunde- Muttertag 

HiKmniejsz.  Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS 
Teams 

------- Temat: Der Muttertag in Deutschland und 
in Polen 

26.05.2020 
wtorek 

technika Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę wykonać z papieru mały znak 
"ustąp pierwszeństwa" i wysłać zdjęcie 
do nauczyciela 

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

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  
 
 

Podręcznik 

9.00-9.30LEKCJA ON LINE na 
platformie Microsoft Teams 
Miej ze sobą ćwiczenia z 
geografii. 

127-133 Temat lekcji „Krajobraz pustyni gorącej i  
pustyni lodowej” i  przepisz „To 
najważniejsze” ze strony 133. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podrecznik + tabelka 
 

Zooms.us   9;50:-10:35 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1xmN

226 Temat: Przykłady graniastosłupów 

prostych. Lekcja online. 

Weź  udział w lekcji online  zoom.  

Zobacz pierwsze 6 minut filmu. Przerysuj 

do zeszytu  razem z opisem rysunek ze 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o


tfmJh2o   strony 226 (prześlę zdjęcia) 

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

- Podręcznik – przeczytaj nową wiadomość.  
- Ćwiczenia 
lub 
eduelo.pl  - rozwiąż test  do godziny 17:00 

s.261 
s. 49- 51 
zad.1.,2.,4., 6.  

- Zapisz datę i temat: Po co nam 
przydawki? 
- Napisz: Co to jest przydawka? Jakimi 
częściami mowy może być wyrażona? Na 
jakie pytania odpowiada?  
 
 

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

Ćwiczenia Str.64, ćw. 
2,3,4. W ćw. 4 
NOUN -
rzeczownik 
ADJECTIVE - 
przymiotnik 
VERB – 
czasownik 
Przyślij zdjęcia 
zadań! 

TOPIC: Reading, exercises – czytanie, 
ćwiczenia 

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

Temat: Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. 

https://www.youtube.com/watch?v=sT7Z

wPCQGSc 

 

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

MN Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS 
Teams 

------ Temat: DieVerben- Spielquiz 

27.05.2020 
środa 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=1xmN

tfmJh2o 

 

114,115 - całość Temat: Budowa graniastosłupa prostego 

Zobacz dalszą część filmu, wykonaj 

zadania  

z ćwiczeń ze strony 114 oraz115.  

 

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

Lekcja on Line w aplikacji  
Teams 9:00- 9:30 
 
- Podręcznik- przeczytaj wiersz T. 
Różewicza pt. „Przepaść”  
- Karta pracy wysłana na adres mailowy 
ucznia. 
 

 
 
 
s. 264-265  
 

Zapisz datę i temat: Jak rozjaśnić obraz 
świata? 
 
-Wykonaj pisemnie  zadania z karty pracy. 

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

Zobacz 
lekcję:https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-

------- TOPIC: Visiting London – Zwiedzamy 
Londyn 

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc
https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc
https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
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https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-22042020,47494968


tvp-klasa-5,jezyk-angielski-lekcja-4-
22042020,47494968 
 
Pod koniec lekcji Pani prowadząca zajęcia 
prosi o napisanie pocztówki. TEJ 
POCZTÓWKI NIE PISZECIE!!! 
Zobacz też PREZENTACJĘ, która jest 
umieszczona w zakładce PLIKI  na 
platformie TEAMS 

 
Zapisz w zeszycie nazwy 4 ciekawych 
miejsc w Londynie, które zobaczyłeś na 
filmie lub w prezentacji. Dzisiaj nic nie 
wysyłasz!!! 

religia STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Wykonaj: 

1.Modlitwa na początek – Zdrowaś Matyjo. 

2. Posłuchaj, czym jest Nabożeństwo 

Majowe: https://youtu.be/99ZwUyKlRsc 

3.Posłuchaj przepięknej Litanii Loretańskiej: 

https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl

81_eszkola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBn

FvaVdhqah4BEepYfZ8EwjoaqwUjQl-

DgQ?e=5wRIlb 

4. Do nabożeństwa majowego dołączona 

jest zawsze nauka kapłana. Posłuchaj takiej 

nauki: https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl

81_eszkola_opolskie_pl/EYARnduPkg5Iqt6z

OcHeSYkB5T3TfSB1FN5MFVUklv89tA?e=A

UaGs6 

5. Zapisz część pierwszą notatki (rubryka 
obok). 

---- TEMAT: Nabożeństwa Majowe.cz.1. 

Notatka do zeszytu cz.1. (zapisz i 

zapamiętaj): 

1.„Majówka" — to nabożeństwo majowe , 

odprawiane wieczorami w kościołach i 

przy przydrożnych kapliczkach w miesiącu 

maju. Jego główną częścią jest Litania 

Loretańska. 

2.Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej 
miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle 
popularna.  
3.W Polsce jest o jedno wezwanie więcej: 
Królowo Polski – módl się za nami. 
4.Miesiącem poświęconym w sposób 

szczególny Maryi jest miesiąc maj, a 

dniem tygodnia ku Jej czci jest sobota. 

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

Temat: Test wiedzy o piłce nożnej. ------- Załącznik zostanie wysłany do ucznia na e-
maila w dniu zajęć. Na rozwiązanie i 
przesłanie do oceny testu z piłki nożnej 
macie tydzień. Powodzenia!) 

WDŻ Piotr Tangermann 
PIOTANG37@eszkola.opolskie.pl 

Język Szakala a język żyrafy, czyli kilka 
zasad skutecznej komunikacji.  
Materiał zostanie umieszczony w zakładce 
pliki na platformie Ms Teams. 

------ Temat: Porozmawiajmy 

28.05.2020 
czwartek 

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

- Podręcznik- przeczytaj uważnie fragment 
powieści  A. Minkowskiego pt. „Gruby” 
(wraz z przypisami).   

s. 265-267 - Zapisz datę i temat: Jacy jesteśmy? 
- Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania. 
1. Gdzie i kiedy dzieją się opisane 
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wydarzenia? 
2. Ilu bohaterów występuje w tym 
fragmencie? Kim są? 
3. Jaki problem dręczył Maćka?  
4. w jakich wyborach chciał startować 
Maciek? 
- Wyjaśnij znaczenie słów: ironia, 
dezaprobata, dewiza, starosta. 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia 
 

Zooms.us   8;55:-10:30 
 

116/1.,2.  

(117/3.-dla 

chętnych)  

 

Temat: Siatki graniastosłupów prostych. 

Lekcja online. 

Weź udział w lekcji online zoom.  

Wykonaj zadania z ćwiczeń cała strona 

116/1.,2. (117/3.-dla chętnych)  

 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś”  
Zagadnienia: 
 – okoliczności zawarcia unii polsko-
węgierskiej – bitwa pod Warną 
 – panowanie Kazimierza Jagiellończyka 
 – wojna trzynastoletnia  
– drugi pokój toruński i jego postanowienia  
– panowanie Jagiellonów w Czechach i na 
Węgrzech 
 – terminy: Związek Pruski, wojna 
trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy 
Zakonne, wojska zaciężne, żołd 

s. 220 zad. 1 s. 
221 zad. 2 

Proszę zapisać temat: Czasy świetności 
dynastii Jagiellonów Notatka zostanie 
przesłana drogą mailową 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

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

137-142 Zapisz temat lekcji „Okrytonasienne” i 
przepisz „To najważniejsze” ze strony 142. 
Notatkę w zeszycie prześlij 
nauczycielowi.Dbaj o estetykę zapisu. 
 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik: “Muzyka i przyroda” 
 
         “Familijny rock and roll” 
         “Chodź, pomaluj mój świat” 

Str. 139 
 
Str. 144-145 
Str. 124-125 

Przeczytaj informacje z podręcznika i 
posłuchaj nagrań muzyki programowej. 
Powtarzaj poznane piosenki ( chętni na 
ocenę ) 

MN Agata Wons-Wiecha 
AGAWONS25@eszkola.opolskie.p 

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS 
Teams 

----- Temat: Logiktrainer- Denksportaufgaben 

29.05.2020 
piątek 

religia STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 6.Posłuchaj pięknej pieśni (może się jej 

nauczysz?): https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl

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

mailto:rataje1@o2.pl
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/ERPXtWUxGpdDiBJ7mtfWsOkBVgkvkhmyViJcvBrB4Whp5w?e=hHc7dE
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81_eszkola_opolskie_pl/ERPXtWUxGpdDiB

J7mtfWsOkBVgkvkhmyViJcvBrB4Whp5w?e

=hHc7dE 

7.Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło. 

https://eszkola-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl

81_eszkola_opolskie_pl/EVSNSh6INo9EmU

fEls-

hEQMBcrHg8Kp1Q9ORUsptGaXOaw?e=lx8

RPs 

8. Zapisz do zeszytu temat i notatkę cz.2. 
(hasło do krzyżówki). 
9.Zrób zdjęcie wykonanej pracy z środy i 

dzisiejszych - przyślij na adres:  

stakozl81@eszkola.opolskie.pl 

10.Zapamiętaj: 

- Miesiącem poświęconym w sposób 

szczególny Maryi jest miesiąc maj, a 

dniem tygodnia ku Jej czci jest sobota. 

- W maju, w kościele odbywa się 

codziennie nabożeństwo majowe. 

- Litania LORETAŃSKA składa się z 

wezwań, którymi uwielbiamy Matkę Bożą. 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl  

--------------- ---------------- Pacynka ze skarpetki. 

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

Lekcja on Line w aplikacji  
Teams 9:00- 9:30 
 
-Podręcznik  

 
 
 
s. 265-268 
zad. 6., 8.,9. 
 

- Zapisz datę i temat: Jacy jesteśmy? 
 
 
- Wykonaj pisemnie zadania z 
podręcznika. 
 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 
 

Podręcznik “Wczoraj i dziś”  
Zagadnienia:  
– monarchia patrymonialna i stanowa 
 – wpływ przywilejów nadawanych przez 
władcę na osłabienie władzy królewskiej  
– przekształcenie się rycerstwa w szlachtę 
 – przywileje szlacheckie i ich konsekwencje 
– ukształtowanie się sejmu walnego  

Karta pracy 
zostanie 
przesłana drogą 
mailową 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce” 
Notatka zostanie przesłana drogą mailową 

https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/ERPXtWUxGpdDiBJ7mtfWsOkBVgkvkhmyViJcvBrB4Whp5w?e=hHc7dE
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mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:arkpago21@eszkola.opolskie.pl


– konstytucja Nihil novi i jej znaczenie dla 
ustroju Rzeczypospolitej  
– terminy: monarchia patrymonialna, 
monarchia stanowa, przywileje, szlachta, 
pańszczyzna, konstytucja sejmowa sejm 
walny, izba poselska, senat 

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

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 

przyborem  

https://www.youtube.com/watch?v=Ohhj
WolQkj4 

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

Zaj. z wych. Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Temat: Co mogę zrobić ze swoją złością? 

Obejrzyj, przeczytaj i zapomnij o złości  

https://l.facebook.com/l.php?u=ht
tps%3A%2F%2Fsway.office.com%2
FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLin
k%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5Fwy
dTAU2VTrm-
NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_H
rgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z
9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZA
WcJCp5B_5JlRkv-
x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4d
BKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885M
VB8DJEgfsazxGer8g 
 

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

 

 

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