
 Plan lekcji klasa 4 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

    wychowanie fizyczne  

8.30 – 9.15 język polski język angielski język polski muzyka historia 

9.15 – 10.00 język polski 9.30-10.00 matematyka matematyka informatyka godzina wych. 

10.00 – 10.45 matematyka 10.15 język polski matematyka przyroda praca 
własna/konwersacje 

10.45 – 11.30  
11.00 – 12.30 

wychowanie fizyczne 

język polski język angielski przyroda język angielski 

11.30 – 11.45 krąg krąg krąg krąg 

11.45 – 12.30  wyjście na dwór wyjście na dwór wyjście na dwór wyjście na dwór 

12.30 – 12.50  obiad obiad obiad obiad obiad 

12.50 – 13.35 praca 
własna/konwersacje 

religia technika praca 
własna/konwersacje 

praca własna 

13.35 – 14.20 praca 
własna/konwersacje 

praca 
własna/konwersacje 

praca własna plastyka praca 
własna/konwersacje 

14.20 – 15.05 praca 
własna/konwersacje 

praca 
własna/konwersacje 

praca własna praca 
własna/konwersacje 

praca własna 

15.05 – 15.30 krąg krąg krąg krąg krąg 

15.30 – 17.00  16.15     basen    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan lekcji klasa 5 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

    wychowanie fizyczne  

8.30 – 9.15 historia język polski matematyka matematyka język polski 

9.15 – 10.00 język angielski język polski język polski matematyka informatyka 

10.00 – 10.45 język polski matematyka historia język angielski geografia 

10.45 – 11.30  
11.00 – 12.30 

wychowanie fizyczne 

praca własna praca 
własna/konwersacje 

muzyka godzina wych. 

11.30 – 11.45 krąg krąg krąg krąg 

11.45 – 12.30  wyjście na dwór wyjście na dwór wyjście na dwór wyjście na dwór 

12.30 – 12.50  obiad obiad obiad obiad obiad 

12.50 – 13.35 praca własna praca własna praca własna język angielski praca 
własna/konwersacje 

13.35 – 14.20 praca własna biologia technika praca własna plastyka 

14.20 – 15.05 praca własna religia praca własna praca własna praca 
własna/konwersacje 

15.05 – 15.30 krąg krąg krąg krąg krąg 

  16.15     basen    

 

 

 

 



 

 

 

 

Plan lekcji klasa 6 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.30 – 9.15 matematyka matematyka wychowanie fizyczne język polski informatyka 

9.15 – 10.00 matematyka język polski geografia muzyka język polski  

10.00 – 10.45 historia język polski język angielski praca własna język polski 

10.45 – 11.30 język angielski język angielski godzina wych.  
11.00 – 12.30 wf 

historia 

11.30 – 11.45 krąg krąg krąg krąg 

11.45 – 12.30  wyjście na dwór wyjście na dwór wyjście na dwór wyjście na dwór 

12.30 – 12.50  obiad obiad obiad obiad obiad 

12.50 – 13.35 praca własna biologia praca własna praca własna praca własna 

13.35 – 14.20 plastyka praca 
własna/konwersacje 

praca własna praca 
własna/konwersacje 

praca 
własna/konwersacje 

14.20 – 15.05 praca własna religia technika matematyka praca 
własna/konwersacje 

15.05 – 15.30 krąg krąg krąg krąg krąg 

  16.15 basen    

 

 

 

 


