przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

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

matematyka

Termin oddania
prac
30.03

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika Robakowska
Teams – czat, mail
Robakowska.Ludwika@zso8gdyn
ia.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

03.04

30.03

02.04 - lekcja online,
11:00-11:30

D. Chojnacka
chojnacka.danuta@zso8gdyni
a.pl
teamsy

https://pistacja.tv/film/mat00114-porzadkowanieulamkow-wlasciwych-o-takich-samychlicznikach?playlist=116
• Zrób w zeszycie zad. P. 1.2.3/161
• Zrób w ćwiczeniach 3, 4, 5/62-63

31.03

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

1.04

Temat 3: Porównywanie ułamków - ćwiczenia.
• Zrób w zeszycie zad. P. 4,6/161-162
• Zrób w ćwiczeniach 4, 7, 8, 9/62-63

2.04

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)

Język angielski

Temat: There is a phone on the sofa – konstrukcja
there is / there are - ćwiczenia gramatyczne
Temat: Prepositions of place – przyimki
wskazujące na miejsce - ćwiczenia gramatyczne

03.04 - karta
pracy Teams
(zadanie zostanie
udostępnione w
poniedziałek
30.03)

Iwona Hibner
Hibner.Iwona@zso8gdynia.pl

Język angielski
(grupa
p.Izy Niklewskiej)

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

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

Teamsy
grupa 4a (j.angielski )
Iza Niklewska
niklewska.izabella@zso8gdyni
a.pl

historia

Praca z tekstem źródłowym, Wykreślenie z
diagramu określonego wyrazu.
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.
W dowolnym edytorze tekstowym (Word,
WordPad, OpenOffice Writer, Notatnik)

Wtorek 0d 13:00
do 13:35
5.04.2020 godz.
23.59
5.04.2020 g.
23.59

Piotr Jóżwiak

informatyka
Informatyka

Tomasz Ogrodnik
Jarosław Rogożeński

Wtorek 31.03
11:55 lekcja online
Poniedziałek 30.03
13:05 – czat Teams
(kontakt w razie pytaań
Czwartek 02.04
9:50 – czat Teams (kontakt
w razie pytań)
Lekcja 2 - lekcja online
wtorek 11.55 (omówienie
materiału i zagadnień
problematycznych)

Team,

lub na kartce papieru przepisz pytania i
odpowiedz na nie.
Wykonane zadanie prześlij przez MS
Teams w naszym zespole.
Wychowanie do
życia w rodzinie

Temat: Zdrowy styl życia
Obejrzenie filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuH
vO4
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.

3.04

Barbara Kamińska

Przyroda

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

30.03 - 01.04

Agnieszka Szwarc
Szwarc.Agnieszka@zso8gd
ynia.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
02.04-03.04
• Załącznik będzie przesłany
bezpośrednio do uczniów i rodziców
Temat : Powstawanie gleby
Podręcznik str. 146
Film "Jak powstaje gleba"
docwiczenia.pl
kod: T4A92P
lub
https://www.youtube.com/watch?v=8yO_Ok8
4Ve4
Zeszyt ćwiczeń str.91
Plastyka

Origami
Wykonaj dowolną pracę z papieru w technice
origami.
Można się zainspirować:
https://www.youtube.com/watch?v=4OesdHZ
FKNM
https://www.youtube.com/watch?v=qCv64MLZjc

30.03.-03.04

Agnieszka Szwarc
Szwarc.Agnieszka@zso8gd
ynia.pl
Potwierdzenie otrzymania
wiadomości

https://www.youtube.com/watch?v=e3RwzZ0
HLAk
https://www.youtube.com/watch?v=8w6lrwn
pTSc

30.03 - 10.04

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

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

Religia

Temat 42 – Ćwiczenia i podręcznik
Nagranie z komentarzem do lekcji:
https://youtu.be/FBoYV76JIrA
1. Dla osób, które zostawiły książki w szafce:
A) Skan podręcznika: https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_
mariusz_zso8gdynia_pl/EXgoWHzPZOdOpTc8CRBP
fzMBzn8jDmPkS-QgdoUAuM5cQQ?e=rsyjrR
B) Skan ćwiczeń: https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_
mariusz_zso8gdynia_pl/EcV56tZkcHFBtpJWfImaw4
YB3QZ3SmODsOKsZkoZXYAGQA?e=iCPkxO

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

Zdjęcie prac konkursowych
uczniowie przesyłają
bezpośrednio do
organizatora
opracowanie.pbw.slupsk@
gmail.com
Kopia pod adres:
Szwarc.Agnieszka@zso8gd
ynia.pl
Kontakt przez MS Teams –
Mariusz Świerczyński
Swierczynski.mariusz@zso8g
dynia.pl

biblioteka

Szkolny konkurs “Mistrz dobrych manier. Etap
1” -test w Teamsach

27.03ogłoszenie
regulaminuTeamsy

Lewandowska.Marzena@zso
8gdynia.pl
Wisniewska.hanna@zso8gdy
nia.pl

Link aktywny 03.04 godz.
14.00-18.00

Muzyka

Temat: Tradycje wielkanocne.
Ćwiczenie 2 nie jest obowiazkowe!

03.04 - 10.04

Kontakt on-line według
planu lekcji.

Technika

Temat: Manewry na drodze – przypomnienie
wiadomości (srt. 48-51).
Karta pracy.
Zadania zostaną przesłane na maila.
Wzmacnianie mięśni na obwodzie stacyjnym.
Ćwiczenia zostaną przesłany na maila.

30.03-05.04

Margarita Tuczko
Teams
e-mail
Anna Szczypczyk
Szczypczyk.anna@zso8gdynia
.pl

Wychowanie
Fizyczne

Godzina
Wychowawcza

30.03-05.04

Anna Szczypczyk
Szczypczyk.anna@zso8gdynia
.pl

