
PROJEKT EDUKACYJNY „MUZYKA NA JĘZYKACH” - 6 LISTOPADA 2017 

lekcja 1a 1b 1c 1d 1lp 2a 2b 2c 2d 2e 2OSSP 3OSSP 2LP 3LP 

1 j. polski wf informatyka historia biologia fizyka/ chemia 

p. Strączek 
„British rock 
music” s. 1.36 
(19) fizyka/chemia  j. polski wf rysunek j. angielski specjalność 

2 

Język angielski: 
Strączek s.1.36 (19) 
Skorupa s.1.35 (18) 
Szewieczek s.1.37 (20) 

p. Mickiewicz 
„Pięciolinią 
po globusie” 
s. 0.01 

P. Krawczyk 
Warsztaty 
emisji głosu 
s. 2.52 (34) matematyka fizyka/ chemia historia fizyka/chemia 

Pokaz tańca 
Lordance s. 
art j. polski 

Pokaz tańca 
Lordance 
s.art 

p. Mickiewicz 
„Pięciolinią 
po globusie” 
s. 0.01 

p. Krawczyk 
Warsztaty 
emisji głosu 
s. 2.52 (34) specjalność 

3 Zajęcia międzyoddziałowe – języki obce 

p. Mickiewicz 
„Pięciolinią po 
globusie” 
s.0.01 

p. Redlicki 
„Tłumaczenie 
piosenek” 
s.1.35 (18) 

John (Pascal) 
„Music” s. 
0.05 (7) 

p. Strączek 
„British Music” 
s. 1.36 (19) 

p. Krawczyk 
Warsztaty 
emisji głosu 
s. 2.52 (34) 

p. Mickiewicz 
„Pięciolinią po 
globusie” s. 
0.01 chemia 

Pokaz tańca 
Lordance 
s.art. 

p. dr 
Marcol-
Cacoń 
Muzyka 
włoska s. 
1.37 (20) 

Pokaz tańca 
Lordance s.art. 
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p. Redlicki 
„Tłumaczenie 
piosenek” s. 
1.35 (18) 

John 
(Pascal) 
„Music” 
s.0.05 
(7)  fizyka 

p. Zygmunt 
„Historia 
Tokio 
Hotel” s. 
1.39 (22) 

p. Kurasz 
„Tańce 
narodowe 
Hiszpanii i 
Ameryki Płd” 
s. 0.01 

p. Krawczyk 
Warsztaty 
emisji głosu 
s.2.52 (34) matematyka 

dr Marcol-
Cacoń „Muzyka 
włoska” s. 1.37 
(20) j. polski 

p. Duszak 
Lyricstraining 
s. 1.36 (19) 

p. Kurasz 
„Tańce 
narodowe 
Hiszpanii i 
Ameryki 
Płd.” s. 0.01 

p. Kurasz 
„Tańce 
narodowe 
Hiszpanii i 
Ameryki 
Płd.” s. 0.01 religia 

dr Marcol Cacoń 
„Muzyka 
włoska” s. 1.37 
(20) 

5 

Koncert talentów klasy I i II  
Projektowanie/ 
historia sztuki 6 

7,8,9 Zgodnie z planem lekcji 

 

LEKCJA 3: 1a,b,c,d 
zajęcia 
międzyoddziałowo  

gr. hiszpańskiego: Sekuła 
Musica Latina s. 2.49 
(31) 

gr. niemieckiego: J. 
Zygmunt „Niemiecki 
rap” s. 1.39 (22) 

gr. francuskiego: A. 
Mruzek „Muzycy 
francuscy” s. 1.40 (23) 

gr. rosyjskiego: lekcja 
tematyczna 1.33 (15) 

gr. hiszpańskiego: p. 
Kurasz „Tańce narodowe 
Hiszpanii” s.2.51 (33) 

 

LEKCJA 2: 1a, b 
angielski 
międzyoddziałowo: 

p. Strączek dla swojej 
grupy „Muzyka 
brytyjska” s. 1.36 (19) 

p. Skorupa dla swojej 
grupy lekcja 
tematyczna s. 1.35 
(18) 

p. Szewieczek dla 
swojej grupy lekcja 
tematyczna s. 1.37 (20) 

 


