
Poniedziałek (Biskupiec)  

14:45-15:30 – KLASA VC6 - Kształcenie słuchu (bez zmian)  

  

15:30 – 16:15 – KLASA VC6 – Audycje muzyczne (bez zmian)  

  

16:25 – 17:10 – KLASA IVC4 – Kształcenie słuchu – ZAJĘCIA w formie ćwiczeń zdalnych   

 - zestaw ćwiczeń do wykonania uczniowie otrzymają w formie tabeli na stronie szkoły   

17:20-18:05 – KLASA IVC6 – Kształcenie słuchu (grupa podzielona)  

  

w dniu 19 października osoby:  

1. Chacińska Aleksandra  

2. Cygarowska Julia  

3. Haras Hanna  

4. Heichel Amelia  

5. Jelisiejew Maja  

6. Kreft Kaja  

7. Kubarewicz Szymon  

8. Łakoma Julia  

9. Łakoma Natalia  

  

 

Środa (Biskupiec)   

14:00 – 14:45 – KLASA IIC4 – zajęcia w formie ćwiczeń zdalnych  

- zestaw ćwiczeń do wykonania uczniowie otrzymają w formie tabeli na stronie szkoły  

14:55 – 15:40 – KLASA IIIC4 – kształcenie słuchu (bez zmian)  

15:40 – 16:25 – KLASA IIIC4 – audycje muzyczne (bez zmian)  

16:35 – 17:20  - KLASA VC6 – kształcenie słuchu – zajęcia w formie ćwiczeń zdalnych  

- zestaw ćwiczeń do wykonania uczniowie otrzymają w formie tabeli na stronie szkoły  

17:30-18:15 – KLASA VIC6 – kształcenie słuchu (bez zmian)   

  

 

Piątek (Biskupiec)   

14:00 – 14:45 – klasa IVC6 kształcenie słuchu  (grupa podzielona)   

 

w dniu 24.10 następujące osoby:   

1. Milczarek Amelia  

2. Sarnowska Maja  

3. Twardowski Tristan  

4. Wójcicki Szymon  

5. Wyszomirska Julia  

6. Wyszomirska Kinga  

7. Zalewski Franciszek   

  

 



14:45 – 15:30 – klasa IVC6 audycje muzyczne   

w dniu 24.10 te osoby, które mają godzinę wcześniej KS  

15:40 – 16:25 – klasa IIC4 kształcenie słuchu (bez zmian)  

16:25-17:10 – klasa IIC4 audycje muzyczne (bez zmian)  

  

17:20-18:05 – klasa IIIC4 kształcenie słuchu – zajęcia w formie ćwiczeń zdalnych  

- zestaw ćwiczeń do wykonania uczniowie otrzymają w formie tabeli na stronie szkoły  

18:15-19:00 – klasa IVC4 – kształcenie słuchu (bez zmian)  

 

19:00-19:45 – klasa IVC4 – audycje muzyczne (bez zmian)   

  

 

 

Sobota (Biskupiec)   
9:30 – 10:15 – klasa VIC6 kształcenie słuchu – zajęcia w formie ćwiczeń zdalnych  

- zestaw ćwiczeń do wykonania uczniowie otrzymają w formie tabeli na stronie szkoły  

-  

10:15-11:00 – audycje muzyczne – zajęcia w formie online lub w formie stacjonarnej raz na dwa 

tygodnie (2 godziny lekcyjne) w godzinach 9:30-11:00 – do ustalenia z rodzicami.   

  


