
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH DNIA PROFILAKTYKI DLA KLAS 0 – 3 
Środa 9.12.2020 

 

 „Zerówka”  Grupa 0 a - g. 8-9.00 - Zdobywamy sprawność „MAŁEGO RATOWNIKA” – zajęcia z terapeutą – p. Marcinkowska 

                       Grupa 0 b. - g.  9.00-10.00 - Zdobywamy sprawność „MAŁEGO RATOWNIKA” – zajęcia z terapeutą – p. Marcinkowska 
 Klasa 1a  

Zajęcia ONLINE, GODZ. 8:30 
Warsztat z pedagogiem „Dlaczego kwarantanna ma dziury w czasie”. List do koronwirusa, quiz, co mi pomaga na stres? – 
M. Wasielewska 
Klasa 1b 
Zajęcia ONLINE, GODZ. 9:00 
Warsztat z pedagogiem „Dlaczego kwarantanna ma dziury w czasie”. List do koronwirusa, quiz, co mi pomaga na stres? – 
M. Wasielewska 
Klasa 2a 
Zajęcia ONLINE, GODZ. 9:30 
Warsztat z pedagogiem „Dlaczego kwarantanna ma dziury w czasie”. List do koronwirusa, quiz, co mi pomaga na stres? - 
M. Wasielewska 
Klasa 2b 
Zajęcia ONLINE, GODZ. 10:00 
Warsztat z pedagogiem „Dlaczego kwarantanna ma dziury w czasie”. List do koronwirusa, quiz, co mi pomaga na stres? - 
M. Wasielewska 
Klasa 3a 
Zajęcia ONLINE, GODZ. 10:30 
Warsztat z pedagogiem „Dlaczego kwarantanna ma dziury w czasie”. List do koronwirusa, quiz, co mi pomaga na stres? - 
M. Wasielewska 
Klasa 3b 
Zajęcia ONLINE, GODZ. 11:00 
Warsztat z pedagogiem „Dlaczego kwarantanna ma dziury w czasie”. List do koronwirusa, quiz, co mi pomaga na stres? - 
M. Wasielewska 
 



HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 4A* 
Środa 9.12.2020 – wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”). 
Wszystkie lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet) 
W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 
- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 

LEKCJ
A/ 

KLASA 

1 2 3 4 5 6 7 

4a Prowadzenie –  
p. Sałata. 
Koncert „A  
teraz to złap –    
profilaktyczny 
rap rap” – link 
- obejrzyj  
koncert 
naszych 
uczniów z  
linku, 
- stwórzcie  
klasową listę  
piosenek na  
poprawę 
nastroju. 

j. niemiecki 
wg planu – 
p. 
Małgowska 

matematyka 
wg planu –  
p. Kin 

Prowadzenie – p. 
Radzikowski 
„Sport to najlepszy 
sposób na zły 
nastrój”. 
Prezentacja filmu na 
najśmieszniejszy 
strój na wf oraz 
nagrania z ćwiczeń 
fizycznych – link 
- obejrzyj filmik z 
linku, 
- następnie 
posprzątaj swój 
pokój „na błysk”. 
 

Prowadzenie –  
p.Pochmara 
Warsztat z  
psychologiem 
„Jak radzić  
sobie z trudnymi   
uczuciami 
podczas nauki  
zdalnej” 
 

Prowadzenie – p.   
Wawrzyniak  
Prezentacja i dyskusja   
„Jak pielęgnować  
przyjaźń? - link 
Obejrzyjcie 
prezentację, stwórzcie  
klasową listę cech   
prawdziwego 
przyjaciela. Nauczyciel  
przedmiotu przesyła  
listę do p.   
Wasielewskiej 

Zaj. 
kreartywne 
wg planu 



 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 4B* 
Środa 9.12.2020– wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”). Wszystkie                       
lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet)  

W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 

- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 

KLASA/ 
LEKCJA 

1 2 3 4 5 6 

4b Plastyka  
wg planu –   
p. Borowiak 

Matematyk
a 
wg planu – 
p. Kin 

Prowadzenie – p. 
Latanowicz  
„Sport to najlepszy 
sposób na zły 
nastrój”. Prezentacja 
filmu na 
najśmieszniejszy strój 
na wf oraz nagrania z 
ćwiczeń fizycznych – 
link 
- obejrzyj filmik z 
linku, 
- następnie 
posprzątaj swój pokój 
„na błysk”. 

Prowadzenie – p. 
Pochmara  
Warsztat plastyczny: „Słoik 
marzeń” – wykonaj słoik z 
plakietką „Słoik marzeń” 
Przygotuj: pusty czysty 
słoik (mały lub duży), 
może być zamykany 
kartonik, kartka, coś do 
pisania, nożyczki, klej 
Magic/taśma dwustronna, 
tasiemki, kokardki, 
sznurek, naklejki, inne 
ulubione ozdoby 

Prowadzenie – p. 
Sałata 
Koncert „A teraz to 
złap – profilaktyczny 
rap” – link 
- obejrzyj koncert 
naszych uczniów z 
linku, 
- stwórzcie klasową 
listę piosenek na 
poprawę nastroju. 
 

Prowadzenie – p. Gierlik 
Prezentacja i dyskusja 
„Jak pielęgnować 
przyjaźń? - link 
Obejrzyjcie prezentację, 
stwórzcie klasową listę 
cech prawdziwego 
przyjaciela. Nauczyciel 
przedmiotu przesyła listę 
do p. Wasielewskiej 



 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 5A* 
Środa 9.12.2020 – wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”). 

Wszystkie lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet) 
W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 
- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 
 

LEKCJA/ 
KLASA 

1 2 3 4 5 

5a j. angielski 
wg planu –   
p. Golczak 

Prowadzenie – p.   
Sałata 
Koncert „A teraz to złap     
– profilaktyczny rap” –    
link 
- obejrzyj koncert   
naszych uczniów z   
linku, 
- stwórzcie klasową listę    
piosenek na poprawę   
nastroju. 
 

Prowadzenie – p.   
Małgowska 
„Sport to najlepszy   
sposób na zły nastrój”.    
Prezentacja filmu na   
najśmieszniejszy strój  
na wf oraz nagrania z     
ćwiczeń fizycznych –   
link 
- obejrzyj filmik z    
linku, 
- następnie posprzątaj 
swój pokój „na błysk”. 

Prowadzenie – p.   
Bartkowiak 
Prezentacja i dyskusja   
„Jak pielęgnować  
przyjaźń? - link 
Obejrzyjcie 
prezentację, stwórzcie 
klasową listę cech 
prawdziwego 
przyjaciela. Nauczyciel 
przedmiotu przesyła 
listę do p. 
Wasielewskiej 

Prowadzenie – p.  Borowiak 
Warsztat plastyczny: „Słoik   
marzeń” – wykonaj słoik z     
plakietką „Słoik marzeń” 
Przygotuj: pusty czysty słoik    
(mały lub duży), może być     
zamykany kartonik, kartka, coś    
do pisania, nożyczki, klej    
Magic/taśma dwustronna,  
tasiemki, kokardki, sznurek,   
naklejki, inne ulubione ozdoby 
 



HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 6A* 
Środa 9.12.2020– wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”). 

Wszystkie lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet) 
W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 
- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 
 
 
 

LEKCJA/ 
KLASA 

1 2 3 4 5 6 

6a j. angielski 
wg planu –   
p. 
Latanowic
z 

j. polski  
wg planu – p. 
Wawrzyniak 

Prowadzenie – p.   
Wawrzyniak 
Prezentacja i dyskusja   
„Jak pielęgnować  
przyjaźń? - link 
Obejrzyjcie 
prezentację, stwórzcie 
klasową listę cech 
prawdziwego 
przyjaciela. Nauczyciel 
przedmiotu przesyła 
listę do p. 
Wasielewskiej 

Prowadzenie – p.  Borowiak 
Warsztat plastyczny: „Słoik   
marzeń” – wykonaj słoik z     
plakietką „Słoik marzeń” 
Przygotuj: pusty czysty słoik    
(mały lub duży), może być     
zamykany kartonik, kartka,   
coś do pisania, nożyczki,    
klej Magic/taśma  
dwustronna, tasiemki,  
kokardki, sznurek, naklejki,   
inne ulubione ozdoby 
 

Prowadzenie – p.   
Latanowicz 
„Sport to najlepszy   
sposób na zły   
nastrój”. Prezentacja  
filmu na  
najśmieszniejszy 
strój na wf oraz    
nagrania z ćwiczeń   
fizycznych – link 
- obejrzyj filmik z    
linku, 
- następnie 
posprzątaj swój 
pokój „na błysk”. 

Prowadzenie – p.   
Sałata 
Koncert „A teraz to    
złap – profilaktyczny   
rap” – link 
- obejrzyj koncert   
naszych uczniów z   
linku, 
- stwórzcie klasową   
listę piosenek na   
poprawę nastroju. 
 



HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 6B* 
Środa 9.12.2020– wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”). 

Wszystkie lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet) 
W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 
- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 

LEKCJA/ 
GODZIN

A 

1 2 3 4 5 6 7 

6b informatyka 
wg planu –   
p. 
Pochmara 

j. angielski 
wg planu – 
p. 
Latanowic
z 

Prowadzenie – p.   
Bartkowiak 

Prezentacja i   
dyskusja „Jak  
pielęgnować 
przyjaźń? - link 
Obejrzyjcie 
prezentację, 
stwórzcie klasową 
listę cech 
prawdziwego 
przyjaciela. 
Nauczyciel 
przedmiotu 
przesyła listę do p. 
Wasielewskiej 

Prowadzenie 
– p. Kupińska   
i p. Nowicki   
Warsztat z  
psychologiem 
„Jak radzić  
sobie z  
trudnymi 
uczuciami 
podczas 
nauki 
zdalnej” 
 

Prowadzenie – p.   
Nowicki 
„Sport to najlepszy   
sposób na zły   
nastrój”. Prezentacja  
filmu na  
najśmieszniejszy 
strój na wf oraz    
nagrania z ćwiczeń   
fizycznych – link 
- obejrzyj filmik z    
linku, 
- następnie 
posprzątaj swój 
pokój „na błysk”. 

Prowadzenie – p.   
Borowiak 
Warsztat plastyczny:  
„Słoik marzeń” –   
wykonaj słoik z plakietką    
„Słoik marzeń” 
Przygotuj: pusty czysty   
słoik (mały lub duży),    
może być zamykany   
kartonik, kartka, coś do    
pisania, nożyczki, klej   
Magic/taśma 
dwustronna, tasiemki,  
kokardki, sznurek,  
naklejki, inne ulubione   
ozdoby 

Prowadzenie 
– p.  Sałata 
Koncert „A  
teraz to złap   
– 
profilaktyczny 
rap” – link 
- obejrzyj  
koncert 
naszych 
uczniów z  
linku, 
- stwórzcie  
klasową listę  
piosenek na  
poprawę 
nastroju. 



HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 7A* 
Środa 9.12.2020– wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”).Wszystkie                      
lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet) 
W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 
- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 
 

LEKCJ
A/ 

KLASA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7a j. polski 
wg planu –   
p. 
Wawrzynia
k 

biologia 
wg planu - 
p. 
Borowiak  

Prowadzenie 
–  
p. Kupińska  
i  
p. Pochmara 
Warsztat z  
psychologie
m „Jak  
radzić sobie  
z trudnymi  
uczuciami 
podczas 
nauki 
zdalnej” 
 

Prowadzenie 
– p.  Sałata 
Koncert „A  
teraz to złap   
– 
profilaktyczn
y rap” – link 
- obejrzyj  
koncert 
naszych 
uczniów z  
linku, 
- stwórzcie  
klasową listę  
piosenek na  
poprawę 
nastroju. 

Prowadzenie – p.   
Radzikowski 
„Sport to  
najlepszy sposób  
na zły nastrój”.   
Prezentacja filmu  
na 
najśmieszniejszy 
strój na wf oraz    
nagrania z  
ćwiczeń 
fizycznych – link 
- obejrzyj filmik z    
linku, 
- następnie 
posprzątaj swój 
pokój „na błysk”. 

Prowadzenie – p.   
Kin 
Film oraz test „Czy    
to już depresja?”   
Obejrzyjcie film,  
możecie podjąć  
dyskusję na ten   
temat, następnie  
wykonajcie test  
"Skala depresji  
Becka”. Jeśli wynik   
Was zaniepokoi –   
koniecznie wyślijcie  
taką informację do   
pedagoga/ 
psychologa 
szkolnego 

Prowadzenie – p.   
Koczorowska 
Prezentacja i  
dyskusja „Jak  
pielęgnować 
przyjaźń? - link 
Obejrzyjcie 
prezentację, 
stwórzcie 
klasową listę 
cech 
prawdziwego 
przyjaciela. 
Nauczyciel 
przedmiotu 
przesyła listę do 
p. Wasielewskiej 

Zaj. 
kreatywn
e 
wg planu 



HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 7B* 
Środa 9.12.2020– wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”). 

Wszystkie lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet) 
W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 
- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 
 
 
 
 
 

LEKCJA
/ 
KLASA 

1 2 
3 4 5 6 

7 

7b j. niemiecki 
wg planu – 
p. 
Małgowska 

fizyka wg 
planu – p. 
Pochmara 

Prowadzenie – p. 
Sałata 
Koncert „A teraz 
to złap – 
profilaktyczny 
rap” – link 
- obejrzyj koncert 
naszych uczniów 
z linku, 
- stwórzcie 
klasową listę 
piosenek na 
poprawę 
nastroju. 

Prowadzenie – p.  Kin 
Film oraz test „Czy to już 
depresja?” Obejrzyjcie 
film, możecie podjąć 
dyskusję na ten temat, 
następnie wykonajcie 
test "Skala depresji 
Becka”. Jeśli wynik Was 
zaniepokoi – koniecznie 
wyślijcie taką informację 
do pedagoga/ 
psychologa szkolnego. 
 

Prowadzenie – p. 
Wawrzyniak 
Prezentacja i dyskusja 
„Jak pielęgnować 
przyjaźń? - link 
Obejrzyjcie prezentację, 
stwórzcie klasową listę 
cech prawdziwego 
przyjaciela. Nauczyciel 
przedmiotu przesyła 
listę do p. Wasielewskiej 

Prowadzenie – p. 
Schulze 
„Sport to najlepszy 
sposób na zły nastrój”. 
Prezentacja filmu na 
najśmieszniejszy strój 
na wf oraz nagrania z 
ćwiczeń fizycznych – 
link 
- obejrzyj filmik z linku, 
- następnie posprzątaj 
swój pokój „na błysk”. 

Prowadzenie – 
p.  Kupińska i 
Schulze 
Warsztat z 
psychologiem 
„Jak radzić 
sobie z 
trudnymi 
uczuciami 
podczas nauki 
zdalnej” 
 



              HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 8A* 
Środa 9.12.2020– wszystkie zajęcia odbywają się na Meet wg planu lekcji 

*Zajęcia prowadzą poszczególni nauczyciele zgodnie ze swoim planem zajęć – np. klasa 4a na pierwszej lekcji zgodnie z planem ma muzykę – p. Sałata                        
prowadzi wtedy zajęcia wg przesłanego scenariusza (koncert z linku itp.), np. na 4 lekcji klasa 4a ma matematykę – p. Kin prowadzi wtedy zajęcia nt sportu                          
zgodnie z przesłanym scenariuszem (prezentuje filmik z linku i przekazuje zadanie dla uczniów – do końca lekcji posprzątaj swój pokój „na błysk”). 

Wszystkie lekcje odbywają się w tym dniu na Meet, nauczyciele są dostępni dla uczniów przez 45 minut lekcji (Meet) 
W razie trudności prosimy o kontakt z zespołem wychowawczym: 
- p. Marta Nowak w godzinach 8 – 15 
- p. Małgorzata Spychała w godzinach 8 - 15 
- p. Wasielewska w godzinach 12 – 15 (w godzinach 8 – 12 – dostępność tylko dla klas 1- 3) 
- p. Bortel w godzinach 8 – 15 
 
Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, kreatywne, rewalidacja, terapia pedag., logopedia itp.) prowadzimy zgodnie z planem 

LEKCJ
A 

/KLASA 

1 2 
3 4 5 6 

8a j. polski wg   
planu – p.   
Bartkowiak 

religia 
wg planu 
– p. 
Gierlik 

Prowadzenie – p.   
Radzikowski 
„Sport to najlepszy   
sposób na zły nastrój”.    
Prezentacja filmu na   
najśmieszniejszy strój na   
wf oraz nagrania z    
ćwiczeń fizycznych – link 
- obejrzyj filmik z linku, 
- następnie posprzątaj 
swój pokój „na błysk”. 

Prowadzenie – p.   
Latanowicz 
Koncert „A teraz to złap     
– antywirusowy rap” –    
link 
- obejrzyj koncert   
naszych uczniów z linku, 
- stwórzcie klasową listę    
piosenek na poprawę   
nastroju. 
 

Prowadzenie – p.  Kin 
Film oraz test „Czy to już      
depresja?” Obejrzyjcie film,   
możecie podjąć dyskusję na ten     
temat, następnie wykonajcie   
test "Skala depresji Becka”.    
Jeśli wynik Was zaniepokoi –     
koniecznie wyślijcie taką   
informację do pedagoga/   
psychologa szkolnego. 
 

Prowadzenie –  
p. Kupińska i p.    
Pochmara 
Warsztat z  
psychologiem 
„Jak radzić sobie   
z trudnymi  
uczuciami 
podczas nauki  
zdalnej” 
 


