przedmiot
Język polski

Zadania do wykonania
Jaki jest świat w bajkach Ignacego
Krasickiego? Czytanie bajek w
podręczniku, s. 223-225. Poznanie pojęcia
bajki – podręcznik s. 226. Wysłuchanie
bajki pt. “Filozof i chłop” - pod linkiem
https://epodreczniki.pl/a/jaki-jest-swiatw-bajkach-krasickiego/D1Etup129 (wykonaj ćwiczenie - 8.6).

Termin oddania prac
30.03

Poznanie legendy warszawskiej pt. “Złota
kaczka”. Wysłuchać baśni (pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=WF
OCPSWVVvE ) i udzielić odpowiedzi na
pytanie: Kto jest bohaterem baśni?

31.03

Analiza zdania pojedynczego. Poznanie
pojęć: podmiot i orzeczenie. Praca z
podręcznikiem, s. 228.
Powtórzenie wiadomości o czasowniku –
e-podręcznik:
https://epodreczniki.pl/a/rycza-w-klasiedokazuja-czyli-czasownik-wakcji/D1747PV3m ćw. 4, 5, 6
(samokontrola poprzez funkcję “sprawdź
siebie”).
Zdanie pojedyncze rozwinięte i
nierozwinięte. Praca z podręcznikiem s.229 oraz zeszytem ćwiczeń - s.91

nauczyciel
Ludwika Robakowska
Teams, mail
Robakowska.Ludwika@zso8
gdynia.pl

01.04

02.04

03.04

Lekcja on-line

matematyka

Język angielski

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych
przez 10, 100,1000. (podr. s. 157- 158 +
informacje na Teams’ach)
Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków
dziesiętnych przez 10, 100,1000 zadania.
(podr. s. 157- 158 + informacje na
Teams’ach)
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych
przez liczby naturalne (podr. s. 159- 161 +
informacje na Teams’ach)
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.
(podr. s. 162- 163 + informacje na
Teams’ach)
1. Powtórz miejsca w mieście
2. Past Simple – was/were wprowadzenie.
3. Posłuchaj piosenki

30.03

https://elt.oup.com/student/stepsplu
s/lv3/unit1/01?cc=pl&selLanguage=pl
https://wordwall.net/resource/76595
2/angielski/

Pon. 9:50 czat Teams

31.03

Wt. 10:45 czat Teams

1.04

Śr. 10:45 czat Teams

2.04

Czw. 13.05 czat Teams

31.03
01.04

https://www.youtube.com/watch?v=
KAsacxmPh1Q
4. Wykonaj ćwiczenia:

Małgorzata Znosko

03.04

Iwona Grzywna
grzywna.iwona@zso8gdynia
.pl
Grupa 5e w Teams

5. Zrób zadania w ćwiczeniach str.
43.
Możesz skorzystać z tabeli na str. 69
w podręczniku

Język angielski (grupa
p.Izy Niklewskiej)

historia

informatyka

Wychowanie fizyczne
chłopcy

Lekcja 1 - Pytanie o drogę i wskazywanie
kierunku
Subject 1: Excuse me. Where’s North
Street?
-prezentacja „ Giving direction”
(Teamsy/Pliki/Materiały z zajęć/Lekcja7),
-ćwiczenia- zadanie 1,2,3,4 str.45,
Lekcja 2 - Powtórzenie materiału rozdz. 5
Subject: Revision 5
-omówienie materiału i zagadnień
problematycznych,
Lekcja 3 - Sprawdzian wiadomości z
rozdz.5,
Polska wczesnopiastowska

Doskonalenie umiejętności pracy w
programie Word.
Wykonanie zadania w MS Teams
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie RR ,NN i
brzucha

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@zso8gdy
nia.pl

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

Obejrzeć film przed
lekcją
https://www.youtub
e.com/watch?v=Ley4
d6L8W8E
5.04.2020, godz.
23.59

Joanna Leszczuk – czat na
TEAMS

03.04, godz. 13.05-13.30
LIVE

Karta aktywnościuzupełniana na
bieżąco

Anna Arndt

Tomasz Ogrodnik

Wychowanie do życia
w rodzinie

Geografia

biologia

Godzina wychowawcza
Plastyka

Temat: Zdrowy tryb życia
Obejrzyjcie filmhttps://www.youtube.com/watch?v=YFpS
jSzHIV8
Porozmawiajcie z rodzicami,
rodzeństwem na temat zdrowego trybu
życia. Przygotujcie wspólnie z jednym z
rodziców zdrowy posiłek dla całej rodziny.

1.04

Barbara Kamińska

Rozwiązanie zadań do
tematu “Wilgotny las
równikowy” - zadania będą
dostępne w plikach na
TEAMS (będą to zadania z
ćwiczeń do tego tematu)
oraz na blogu w zakładce
klasy
www.geoat.wordpress.com
Rozwiązanie zadań do
tematu “Liść wytwórnia
pokarmu” w ćwiczeniach

Czwartek 9 kwietnia.
Przesłanie zdjęcia/pliku z
wykonaną pracą na czat w
TEAMS we wiadomości
prywatnej lub na mail
tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Agnieszka Tokarska – Kleina
tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Czwartek 10:45- 11:30 na
TEAMS

Wtorek 7 kwietnia
przesłanie zdjęcia/pliku z
wykonaną pracą na czat w
TEAMS we wiadomości
prywatnej lub na mail
tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Agnieszka Tokarska – Kleina
tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Wtorek 9:50 –10:35 na
TEAMS

primaaprilis

30.03 - 03.04

-

1 kwietnia, 12.00-12.30 LIVE

Origami

Agnieszka Szwarc

Wykonaj dowolną pracę z
papieru w technice
origami.
Można się zainspirować:
https://www.youtube.co
m/watch?v=4OesdHZFKN
M

Szwarc.Agnieszka@zso8g
dynia.pl
Potwierdzenie otrzymania
wiadomości

https://www.youtube.co
m/watch?v=qCv64-MLZjc
https://www.youtube.co
m/watch?v=e3RwzZ0HLA
k
https://www.youtube.co
m/watch?v=8w6lrwnpTSc

30.03 - 10.04

Konkurs dla chętnych
http://pbw.gda.pl/siostrobracie-zostan-w-chacie/
Dla klasy 5 “Zdrowo w
domu” - plakat

http://pbw.slupsk.pl/zdro
wo-w-domu
muzyka

Powtórzenie instrumentów
strunowych: smyczkowych,
szarpanych i uderzanych.

Test w Formsach proszę
przesłać do 3 IV

Zdjęcie prac
konkursowych uczniowie
przesyłają bezpośrednio
do organizatora
opracowanie.pbw.slupsk
@gmail.com
Kopia pod adres:
Szwarc.Agnieszka@zso8g
dynia.pl
Witomska.Hanna@zso8gdyn
ia.pl

Konsultacje muzyczne dla
chętnych na czacie w

Opis lekcji w notesie zajęć w
Teamsach. Podręcznik str
85-93 oraz dodatkowe
informacje na temat
brzmienia i budowy
instrumentów
https://muzycznaekipa.blog
spot.com/2020/01/instrume
nty-strunowe.html
Religia

Temat 45 – Ćwiczenia i
podręcznik
Link do wideo z
komentarzem do lekcji:
https://youtu.be/b8VdZNkz
9MM
Dla osób, które zostawiły
książki w szafce:
Skan podręcznika:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/pe
rsonal/swierczynski_mariusz
_zso8gdynia_pl/Edmcfy0_fx
hGtqwg7drGclYBXWXa2w4H
KJnAERgp-NVlEA?e=xXg5Fx
skan ćwiczeń:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/pe
rsonal/swierczynski_mariusz

Teamsach piątek 11.5512.40

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

Kontakt przez MS Teams –
Mariusz Świerczyński
Swierczynski.mariusz@zso8
gdynia.pl

_zso8gdynia_pl/EfFdR1h0ie
1Fjh1wZ8EnOJABZEcUfCVB6
JJYS-8pi0VJnw?e=TV9tGB
Biblioteka

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

27.03-ogłoszenie
regulaminu-Teamsy

Lewandowska.Marzena@zs
o8gdynia.pl
Wisniewska.hanna@zso8gd
ynia.pl

Link aktywny 03.04 godz.
14.00-18.00

Technika

Temat: Zajączek
wielkanocny.

Do 10.04.2020

Kontakt on-line według
planu lekcji.

Wychowanie fizyczne dziewczęta

Wzmacnianie mięśni na
obwodzie stacyjnym.
Ćwiczenia zostaną
przesłane na maila.
Temat: Bezpieczeństwo w
interwencie.
Gra dotycząca
bezpieczeństwa w
Intrenecie. Link na Teams.

30.03-05.04

Margarita Tuczko
Teams
e-mail
Anna Szczypczyk

Informatyka

Szczypczyk.anna@zso8gdyni
a.pl
Sebastian Ropel

W godzinach zajęć na Teams

