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                          PLAN ZAJĘĆ KLAS IV-VI 

  KLASA IV a KLASA IV b KLASA IV c KLASA V a KLASA V b KLASA VI a KLASA VI b  

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
O
N
IE
D
ZI
A
ŁE
K

 1. muzyka j. niemiecki j. polski religia/etyka j. angielski przyroda j. polski 1. 

2. j. polski matematyka ortografia j. angielski j. polski j. niemiecki matematyka 2. 

3. matematyka j. niemiecki - egz. przyroda historia j. niemiecki matematyka historia 3. 

4. j. angielski j. polski j. niemiecki - egz. j.  niemiecki biologia historia przyroda 4. 

5. ortografia przyroda j. angielski j.  polski matematyka j. polski j. angielski 5. 
         

6. j. niemiecki j. angielski matematyka ortografia w-f j. angielski j. niemiecki 6. 

7. przyroda j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

w-f matematyka religia/etyka w-f w-f 7. 

8. J. ANGIELSKI (przyg. do egz. A2)   // J. ANGIELSKI (przyg. do egz. B1)   // J. POLSKI (pomoc w nauce)   //  J. HISZPAŃSKI  // BIOLOGIA (pomoc w nauce)  
SKS piłka nożna   //  SKS lekkoatletyka    //  Zajęcia świetlicowe 

8. 

9. J. ANGIELSKI (pomoc w nauce)    //  SKS lekkoatletyka    //  Zajęcia świetlicowe 9. 

  KLASA IV a KLASA IV b KLASA IV c KLASA V a KLASA V b KLASA VI a KLASA VI b  

  W
TO

R
EK

 

1. matematyka informatyka j.  polski j. polski historia matematyka religia//etyka 1. 

2. j. polski matematyka j. angielski informatyka ortografia j.  polski j. ang./j. niem.          
spr. zint. 

 

3. j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

j. polski matematyka j. angielski j. polski j. ang./j. niem.           
spr. zint. 

godz.wych. 3. 

4. godz. wych. religia/etyka historia biologia j. angielski j. angielski technika/robotyka 4. 

5. w-f j. niemiecki religia/etyka j. ang./j. niem. 
 spr. zint. 

technika/robotyka ortografia matematyka 5. 

         

6. j. niemiecki j. angielski 
 

j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

technika/robotyka matematyka religia/etyka j. polski 6. 

7. religia/etyka historia j. niemiecki matematyka w-f w-f w-f 7. 

8. J. POLSKI (pomoc w nauce) – VI  //  J. ANGIELSKI (przyg. do egz. B2)  //  GEOGRAFIA (pomoc/poprawy) //  BIOLOGIA (przyg. do konkursów)   
SKS zapasy  //   SKS siatkówka  //  Zajęcia świetlicowe 

8. 

9. BIOLOGIA (przyg. do konkursów)  //  GEOGRAFIA (pomoc/poprawy)  //  SKS zapasy    //  Zajęcia świetlicowe 9. 

  KLASA IV a KLASA IV b KLASA IV c KLASA V a KLASA V b KLASA VI a KLASA VI b  

ŚR
O
D
A

 

1. historia j. polski j.  polski j. angielski matematyka przyroda j. niemiecki 1. 

2. matematyk j. angielski przyroda j. niemiecki j. niemiecki - egz. historia matematyka 2. 
3. j. polski przyroda religia//etyka matematyka j. ang./j. niem. 

spr. zint. 
j. angielski historia 3. 

4. przyroda matematyka j. angielski j. polski geografia j. niemiecki - egz. j. angielski 4. 

5. religia/etyka historia matematyka muzyka j. angielski j. polski j. polski 5. 
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6. plastyka godz. wych. godz. wych. godz. wych. j. polski j. niemiecki j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

6. 

7. j. angielski w-f plastyka religia/etyka j. niemiecki matematyka przyroda 7. 

8. J. NIEMIECKI (przyg. do egz. B1)  //  J. ROSYJSKI  //  MATEMATYKA (pomoc/poprawy)  //  PRZYRODA (pomoc w nauce)    //  KÓŁKO INFORMATYCZNE      
ZUMBA   //  CHEERLEADERKI  VI  //  SKS koszykówka   //  Zajęcia świetlicowe 

8. 

9. KÓŁKO INFORMATYCZNE  //  SKS koszykówka   //  Zajęcia świetlicowe 9. 

  KLASA IV a KLASA IV b KLASA IV c KLASA V a KLASA V b KLASA VI a KLASA VI b  

      ZW
A

R
TE

K
W

A
R

TE
K

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

C
ZW

A
R

TE
K

 1. j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

religia/etyka j. polski matematyka plastyka j. polski j. polski 1. 

2. matematyka j. angielski matematyka j. niemiecki informatyka j. angielski przyroda 2. 

C
ZW

A
R

TE
K

 

3. j. angielski matematyka przyroda j. polski j. niemiecki matematyka j. angielski 3. 

4. informatyka j. niemiecki j. angielski geografia historia muzyka j. niemiecki 4. 

5. przyroda 
 

j. polski j. niemiecki j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

j. polski zaj. komp. matematyka 5. 

         

6. język polski przyroda informatyka j. niemiecki - egz. j. ang./j. niem.  
spr. zint. 

j. niemiecki muzyka 6. 

7. j. niemiecki- egz. ortografia w-f w-f matematyka przyroda zaj. komp. 7. 

8. J. NIEMIECKI (przyg. do egz. A2)   //  J. NIEMIECKI (pomoc/poprawy)  //  ZAJĘCIA PRZYRODNICZE „ŚWIETLIK”   //  KÓŁKO MUZYCZNE  // 
MATEMATYKA (pomoc/przygotowania do konkursów) //  ZAJECIA ARTYSTYCZNE //  SKS piłka nożna  //  SKS lekkoatletyka   //  Zajęcia świetlicowe 

8. 

9. J. NIEMIECKI (przyg. do egz. A2)   //  ZAJĘCIA PRZYRODNICZE „ŚWIETLIK”    //  Zajęcia świetlicowe 9. 

  KLASA IV a KLASA IV b KLASA IV c KLASA V a KLASA V b KLASA VI a KLASA VI b  

P
IĄ
TE
K

 

1. historia j.  polski j. niemiecki j. polski muzyka godz.  wych. matematyka 1. 

2. j. angielski 
 

plastyka j. polski geografia j. polski j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

ortografia 2. 

3. technika/robotyka matematyka muzyka j. angielski geografia matematyka j. angielski 3. 

4. j. polski technika/robotyka matematyka historia j. angielski plastyka j. polski 4. 

5. matematyka 
 

muzyka j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

w-f godz.  wych. j. polski religia//etyka 5. 

         

6. j. niemiecki j. ang./j. niem. 
spr. zint. 

technika/robotyka plastyka matematyka religia/etyka j. niemiecki - egz. 6. 

7. w-f w-f historia matematyka religia/etyka technika/robotyka plastyka 7. 

 8. CHEERLEADERKI  //  SKS piłka nożna //  Zajęcia świetlicowe 8. 

9. Zajęcia świetlicowe 9. 

 


