
 

Spotkanie zamiast komputera 

Plan spotkań  od 10.05.2021r do 14.05.2021r. godz. od 17.00-19.00 

 

l/p Data  Klasa  Rodzaj zajęć 

1. 10.05.2021r.  

 

IIIb,Ic Zajęcia sportowo-

integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

2. 11.05.2021r. IIIc Zajęcia sportowo-

integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

3. 12.05.2021r.  IIIa Zajęcia sportowo-

integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

4. 13.05.2021r. Ia,Ib Zajęcia sportowo-

integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

5. 14.05.2021r. IIa,b Zajęcia sportowo-

integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 
 

 



 

 

Spotkanie zamiast komputera 

Plan spotkań  od 17.05.2021r do 21.05.2021r. godz. od 17.00-19.00 

 

l/p Data  Klasa  Rodzaj zajęć 

1. 17.05.2021r.  

 

VIIb, 

Va 

Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

2. 18.05.2021r. IVb Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

3. 19.05.2021r.  VIa,VId Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

4. 20.05.2021r.        VIb Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

5. 21.05.2021r. VIIa,VIIc Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 
 

 

 

 



 

Spotkanie zamiast komputera 

Plan spotkań  od 24.05.2021r do 28.05.2021r. godz. od 17.00-19.00 

 

l/p Data  Klasa  Rodzaj zajęć 

1. 24.05.2021r.  

 

IVa, 

 

Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

2. 25.05.2021r. IIc Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

3. 26.05.2021r.  VIc Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

4. 27.05.2021r.        

VIIIb,VIIId 

Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

5. 28.05.2021r. VIIIa,VIIIc Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

 

 

 

Spotkanie zamiast komputera 

Plan spotkań  od 17.05.2021r do 21.05.2021r. godz. od 17.00-19.00 



 

l/p Data  Klasa  Rodzaj zajęć 

1. 17.05.2021r.  

 

IVa, 

Va 

Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

2. 18.05.2021r. IVb Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

3. 19.05.2021r.  VIa,VId Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

4. 20.05.2021r.        VIb Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

5. 21.05.2021r. VIIa,VIIc Zajęcia sportowo-integracyjne 

lub inne w zależności od 

inwencji autora 

 


