
0 B 0 WK 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adamus Tomzik

8.00 - 13.00
ew ew religia matematyka wf j. polski j. polski j. angielski

2 8.30-11.00 ew ew j. angielski religia j. polski wf historia matematyka
3 ew ew ew j. angielski matematyka historia wf j. polski
4 Kluczna

11.00-11.15
religia zaj. kreatywne ew j. polski plastyka biologia matematyka wf

5 j. angielski wf ew plastyka informatyka matematyka biologia chemia
6 Adamus 11.15-

13.45
Sitak

13.00 - 13.30
świetlica j. angielski wf dw. matematyka

świetlica
zaj. kreatywne Obe-

rzig
plastyka chemia fizyka

7 Sitak 13.45-
14.00

fizyka Informatyka
dw. matematyka

8 kk / św Nocuń EDB

9 św Nocuń kk / św Nocuń
1 Adamus Tomzik

8.00 – 13.00
ew ew wf j.polski technika religia j. angielski j.polski

2 8.30-10.00 wf ew religia technika zaj. z wych j.polski j. polski j. angielski
3 Kluczna

10.00 - 10.15
ew ew ew matematyka j. polski technika chemia wf

4 Adamus 10.15-
13.45

ew j. angielski ew historia matematyka wf plastyka chemia
5 zaj. kreatywne ew ew wf J. angielski matematyka informatyka historia
6 Sitak

13.00 - 13.30
j. angielski świetlica ZRKe-s Walens św Nocuń ZRKe-s R.Walens/  / św

Nocuń dw j.pol Synowiec
kk /Dw mat Mysłek

św Nocuń
świetlica wf j. niemiecki

7 Sitak 13.45-
14.00

j. niemiecki informatyka

1 Adamus Tomzik
8.00 - 13.00

religia wf muzyka Zaj z wych geografia Zaj. z wych. j. angielski j. polski
2 8.30-13.30 muzyka ew wf przyroda j. angielski geografia matematyka WOS
3 wf ew ew j. polski religia j.angielski geografia matematyka

4 ew religia j. angielski muzyka j. polski historia wf geografia
5 ew muzyka ew j. angielski wf j.polski j. polski religia
6 wf historia muzyka religia j. angielski
7 Św Gazda muzyka

Św Gazda
Dw j. polski Synowiec

Św Gazda
Dw j.  pol.skiKulczak

Św Gazda
1 Tomzik

8.00 - 9.00
Kluczna 9.00-

9.30
Tomzik 9.30-

13.00

ew wf ew j. angielski biologia matematyka j. polski j. polski

2 Adamus ew ew ew j. polski wf informatyka biologia matematyka
3 8.30-13.30 ew religia ew wf j. angielski j. polski zaj. z wych biologia
4 dw  j. polski

 św Śpiewak
dw j.polski  św Śpiewak

ZRKe-s E.Pyrkosz
dw j.polski   św Śpiewak

 ZRKe-s E.Pyrkosz
matematyka j. polski j. angielski wf j. niemiecki

5 Dw matematyka Walens / św Śpiewak                    przyroda matematyka wf j. niemiecki WOS

6 kk kk  Dw j.pol. Kulczak religia matematyka wf
7   Św Walens  Św Walens Dw j.  pol.Kulczak

św  Walens   
religia kk

1 Adamus Tomzik
8.00 - 9.00
Kluczna

9.00-9.30
Tomzik

9.30- 13.00

wf ew ew j.polski religia j. angielski matematyka fizyka
2 8.30-13.30 ew ew ew wf historia matematyka fizyka religia
3 ew ew ew informatyka matematyka wf j. angielski historia
4 ew ew zaj. kreatywne/kk religia wf j. polski j.polski matematyka
5 Św Walens  Św Walens Św Walens matematyka j.polski Zaj. kreatywne/   kk historia wf

6 muzyka j. polski
7 geografia Zaj. z wych

8 zaj. kreatywne zaj. kreatywne


