
Harmonogram zajęć 26.05.2021r.(środa)               

Klasy 6 mają zajęcia w szkole zgodnie z planem. 

Klasy 4, 5, oraz 7 mają zajęcia on- line. Zajęcia będą rozpoczynać się z 10- minutowym 
opóźnieniem, gdyż nauczyciele pełniący dyżury na przerwach muszą mieć czas na 
zalogowanie się na MS Teams. 

 

 
 

 
 

  VI D  VI E  VI F  VI G  VI H 

Ś 
R 
O 
D 
A 

1.    matematyka  religia     

2.  j. polski  religia  j. polski  plastyka  j. polski 

3.  w-f  w-f  j. angielski  religia  religia 

4.  matematyka  j. polski  historia  j. polski  biologia 

5.  godz. wych.  plastyka  matematyka  matematyka  muzyka 

6. 

 biologia      

Informatyka 
z p. M.Szygalską 
 
Informatyka 
z p.A.Witkowską 
 

 matematyka 

7.        w-f   

   IVA  IV B  IV C  IV D   VA 

Ś 
R 
O 
D 
A 

1.          religia 

2. 
 religia  muzyka  j. polski  j. angielski  

j. angielski 
z p. A.Pacholską 
j.angielski 
z.p.P.Marcinkowskim 

3.  technika  w-f  matematyka  matematyka  historia 

4.  w-f  matematyka  j. angielski  historia  j. polski 

5.  j. angielski  j. polski  w-f  j. polski  w-f 

6.  j. polski  j. angielski  religia  przyroda  j. niemiecki  r. 

7.           

   V B  V C  VIA  VI B  VI C 

Ś 
R 
O 
D 
A 

1.  j. angielski  matematyka  plastyka  w-f   

2. 
 matematyka  godz. wych.  geografia  matematyka  

Matematyka 
 

3.  j polski.   j. polski  j. polski  j. angielski  j. polski 

4. 

 plastyka  w-f  

j. angielski 
z p. M. Jurkiewicz 
 
j.angielski                        
z p. P.Marcinkowskim 

 

Informatyka 
z p. M.Szygalską 
 
Informatyka 
z p.A.Witkowską 
 

 w-f 

5.  historia  religia  w-f  j. polski  godz. wych. 

6.  w-f    matematyka r    plastyka 

7.           



   VI I  VII A  VII B 

Ś 
R 
O 
D 
A 

1.  j. angielski  muzyka  geografia 

2.  w-f  w-f  j. angielski 

3.  j. polski  geografia  matematyka 

4.  matematyka  matematyka  j. polski 

5. 

 biologia  j. polski  

Informatyka 
z p. M.Szygalską 
 
Informatyka 
z p.A.Witkowską 

6.  historia  historia  w-f 

7. 

   

Informatyka 
z p. M.Szygalską 
 
Informatyka 
z p.A.Witkowską 
 

 j. niemiecki gr.II 

8.    j. niemiecki gr.I   

 


