przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Przypomnienie wiadomości o cechach baśni. Lekcja
w e-podręczniku https://epodreczniki.pl/a/czy-tojeszcze-basn/DswCVhc8N ćw. 1 i 2 (rozwiąż quiz).

Matematyka
D. Chojnacka

Termin
oddania prac
30.03

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika Robakowska
Teams – czat, mail
Robakowska.Ludwika@zs
o8gdynia.pl

Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. “Cecylka
Knedelek”. Praca z podręcznikiem, s. 198-199
(odpowiedz na pytanie: Kto jest narratorem
opowiadania?).

31.03

Wyrazy samodzielne i niesamodzielne. Praca z
zeszytem ćwiczeń, s. 48 i 49 ćw. 3, 4, 5, 6, 7.

01.04

Sprawdzanie poprawność wykonania ćwiczeń
gramatycznych (z poprzedniego dnia).

02.04

Słuchowisko pt. “Złota kaczka” - dostępne pod
linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVV
vE (odpowiedz na pytanie: Kto jest bohaterem
słuchowiska?).
Temat 1: Porównywanie ułamków o jednakowych
mianownikach.
Obejrzyj filmiki:
https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanieulamkow-zwyklych-o-tych-samychlicznikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00114-porzadkowanieulamkow-wlasciwych-o-takich-samychlicznikach?playlist=116

03.04

30.03

02.04 - lekcja online,
godz. 10:00-10:30

D. Chojnaka
chojnacka.danuta@zso
8gdynia.pl
teamsy

Język angielski (grupa
p.Izy Niklewskiej)

• Zrób w zeszycie zad. P. 1.2.3/161
• Zrób w ćwiczeniach 3, 4, 5/62-63
Temat 2: Porównywanie ułamków o jednakowych
mianownikach.
Obejrzyj filmiki:
https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanieulamkow-zwyklych-o-tych-samychmianownikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00115-porzadkowanieulamkow-wlasciwych-o-takich-samychmianownikach?playlist=116
• Zrób w zeszycie P. ćw. C/161
• Zrób w ćwiczeniach 1,2,6/62-63
Temat 3: Porównywanie ułamków - ćwiczenia.
• Zrób w zeszycie zad. P. 4,6/161-162
• Zrób w ćwiczeniach 4, 7, 8, 9/62-63
Temat 4: Porównywanie ułamków - ćwiczenia.
Obejrzyj filmiki:
https://epodreczniki.pl/a/porownywanieulamkow-o-jednakowych-licznikach-lubmianownikach/D8ghfUg2j
• Zrób ćwiczenia: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
16.(pod filmikami)
Lekcja 1 - Słuchanie i mówienie
Subject 1: Listening and writing
-podręcznik, str.74 zad. 2, 3 i 4 – proszę zapisać
temat i zrobić zadania w zeszycie, zdjęcia zadań
proszę przesłać i umieścić w Teamsach,
-krzyżówka online w Teamsach na podstawie
słownictwo z podręcznika ze strony 75
(Teams/Pliki/Materiały z zajęć/Lekcja 7),

31.03

1.04

2.04

Lekcja 1 termin do
14.30 w środę,
Lekcja 3 - test
będzie
dostępny w
Teamsach, od
8.55 w

Teamsy
grupa 4a (j.angielski )
Iza Niklewska
niklewska.izabella@zso
8gdynia.pl

Lekcja 2 - lekcja online
wtorek 13.05
(omówienie materiału i
zagadnień
problematycznych)

Lekcja 2 - Powtórzenie materiału rozdz. 5
Subject: Revision 5
-omówienie materiału i zagadnień
problematycznych,
Lekcja 3 - Sprawdzian wiadomości z rozdz.5 ( test
online)
Język angielski

1. Test (face and hair) - Forms

czwartek do
14.30 w piątek,

Dostępny do
31.03

2. Czasownik have got - wprowadzenie

Iwona Grzywna
Teamsy
grzywna.iwona@zso8g
dynia.pl

https://www.youtube.com/watch?v=IQyYGXPwRB
Q

3. Wykonać zadania
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit5/s
tepsfunzone05_01?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit5/s
tepsfunzone05_03?cc=pl&selLanguage=pl

03.04.2020

3. Zeszyt ćwiczeń str. 33
Informatyka

Informatyka

Doskonalenie umiejętności pracy w programie
Word.
Wykonanie zadania w MS Teams
Zadanie jest podane w MS Teams.
Wybierz sobie 6 pytań spośród 11 z strony 99.

5.04, g. 23.59

Tomasz Ogrodnik

5.04, g. 23.59

Jarosław Rogożeński

W dowolnym edytorze tekstowym (Word,
WordPad, OpenOffice Writer, Notatnik) lub na
kartce papieru przepisz pytania i odpowiedz na nie.
Wykonane zadanie prześlij przez MS Teams w
naszym zespole.
Religia

Temat 42 – Ćwiczenia i podręcznik
Nagranie z komentarzem do lekcji:
https://youtu.be/FBoYV76JIrA

historia
Wychowanie fizyczne👍
Monika Potrikus

Dla osób, które zostawiły książki w szafce:
Skan podręcznika: https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_
mariusz_zso8gdynia_pl/EXgoWHzPZOdOpTc8CRBP
fzMBzn8jDmPkS-QgdoUAuM5cQQ?e=rsyjrR
Skan ćwiczeń: https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_
mariusz_zso8gdynia_pl/EcV56tZkcHFBtpJWfImaw4
YB3QZ3SmODsOKsZkoZXYAGQA?e=iCPkxO
Wolne Miasto Gdańsk

Do 05.04.2020,
zdjęcie
uzupełnionych
ćwiczeń proszę
dołączyć z
zakładce
„zadania” w
MS Teams

Kontakt przez MS
Teams –Mariusz
Świerczyński
Swierczynski.mariusz@
zso8gdynia.pl

-

Joanna Leszczuk – czat
3.04, g, 9.15-9.35 LIVE
na TEAMS
e-mail Potrikus.Monika@zso8gdynia.pl
W miarę
Monika
Potrikus Teams – czat, messenger lub
możliwoś
tel. 508947758
ci
Proszę o potwierdzenie zwrotne👍👍
codzienn
a
aktywnoś
ć.
Pierwsze
zdjecia

1. Pobrać i zainstalować aplikacje na telefonie, tablecie (30
Dni Wyzwania Fitness)

2. Podczas konfiguracji wybrać: plan na 30 dni w domu (w
tym wieku uczniów ważny jest rozwój wszechstronny).
3. Wypełnić krótką ankietę.
4. Dobrać sobie odpowiedni poziom trudności.
5. Zacząć ćwiczyć👍👍👍

6. Dokumentować ćwiczenia można zdjęciem, krótkim
filmikiem, nie trzeba przesyłać za każdym razem.(raz w
tygodniu)
7. Miłego Ćwiczenia i aktywności fizycznej😊😊.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.
thirtydayfitnesschallenge&hl=pl

filmiki
proszę
przesłać
do 3
kwietnia👍

Wychowanie do życia
w rodzinie

Temat: Zdrowy styl życia
Obejrzenie filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
Zastanówcie się nad tym, co oprócz odpowiedniego żywienia
wpływa na zdrowy styl życia.
Zadanie: Pomogę mamie/tacie/starszemu rodzeństwu w
przygotowaniu zdrowych kanapek na wspólną kolację lub
śniadanie.

Do 4.04

Barbara Kamińska

Przyroda

"Czy wszystkie skały są twarde?"
Temat: Rodzaje skał

30.0301.04

Agnieszka Szwarc
Szwarc.Agnieszka@zso8gdynia.pl
Potwierdzenie otrzymania
wiadomości 👍

Podręcznik str. 144-145
Prezentacja "Rodzaje skał"
https://slideplayer.pl/slide/824886/ oraz
https://prezi.com/s4vphl0kf1qb/rodzaje-ska/
Zeszyt przedmiotowy - przepisz "Rodzaje skał" ze slajdu
(załącznik)
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=LMVjcld_csE
Zeszyt ćwiczeń str.90
Temat : Powstawanie gleby

02.04 03.04

Podręcznik str. 146
Film "Jak powstaje gleba"
docwiczenia.pl
kod: T4A92P
lub
https://www.youtube.com/watch?v=8yO_Ok84Ve4
Zeszyt ćwiczeń str.91
Plastyka

Origami
Wykonaj dowolną pracę z papieru w technice origami.
Można się zainspirować:
https://www.youtube.com/watch?v=4OesdHZFKNM
https://www.youtube.com/watch?v=qCv64-MLZjc
https://www.youtube.com/watch?v=e3RwzZ0HLAk
https://www.youtube.com/watch?v=8w6lrwnpTSc

30.03 03.04

Agnieszka Szwarc
Szwarc.Agnieszka@zso8gdynia.pl
Potwierdzenie otrzymania
wiadomości 👍

Konkurs dla chętnych

30.0310.04

Zdjęcie prac konkursowych
uczniowie przesyłają bezpośrednio
do organizatora
opracowanie.pbw.slupsk@gmail.co
m
Kopia pod adres:
Szwarc.Agnieszka@zso8gdynia.pl

Link
aktywny
03.04
godz.
14.0018.00

Lewandowska.Marzena@zso8gdyn
ia.pl
Wisniewska.hanna@zso8gdynia.pl

http://pbw.gda.pl/siostro-bracie-zostan-w-chacie/
Dla klasy 4 “Zdrowo w domu” - plakat

http://pbw.slupsk.pl/zdrowo-w-domu

biblioteka

Szkolny konkurs “Mistrz dobrych manier. Etap 1” -test w
Teamsach- ogłoszenie Regulaminu w Teamsach – 27.03.

Muzyka

Technika

Temat: Tradycje wielkanocne.
https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/03/klasa-ivwielkanoc.html
Ćwiczenie 2 nie jest obowiązkowe!
Temat: Manewry na drodze – przypomnienie wiadomości (srt.
48-51).
Karta pracy.
Zadania zostaną przesłane na maila.

03.0410.04

30.0305.04

Margarita Tuczko
Teams - kontakt on-line według
planu lekcji
e-mail
Anna Szczypczyk
szczypczyk.annn@zso8.gdynia.pl

