przedmiot
Język polski

matematyka

Język angielski

Zadania do wykonania
Temat: Co zrobić, by obudzić śpiących rycerzy?
(podręcznik s.250 -254, materiały na teamsach)
Temat: Rodzaje podmiotów. (podr. s. 246 –248 + prezentacja
na teamsach)
Temat: Każdy się czegoś boi – wiersz Joanny Kulmowej.
(materiały na teamsach)

Termin oddania prac
Pn. Wt.

Temat: Obliczanie liczby gdy dany jest jej procent. (podr. s.
159- 160 + informacje na Teams’ach)
Temat: Procenty - powtórzenie wiadomości. (podr. s. 161 +
informacje na Teams’ach)
Temat: Procenty – sprawdzian (Test Forms)

30.03

Lekcja 1 Sprawdzenie kart pracy
Lekcja 2 Sprawdzenie kart pracy z tłumaczeniami
Film ‘Adverbs’

4 kwietnia

nauczyciel
M. Sobczak

Lekcja on-line
Wtorek 14.00

Małgorzata Znosko

Pon. 10:45
czat Team’s
Czw. 11:55
czat Team’s

A.Majewska-Trojańczyk

Gr. 2 P środa o
godz. 8:00

Śr. Czw.
Pt.

2.04
3.04

Gr. 1- środa o
godz. 13:05

historia

Upadek Rzeczypospolitej.

-

Joanna Leszczuk – czat
na TEAMS

informatyka

Doskonalenie umiejętności pracy w programie Word.
Wykonanie zadania w MS Teams

5.04.2020, godz.
23.59

Tomasz Ogrodnik

geografia

Rozwiązanie zadań do tematu “Różne oblicza rolnictwa –
Dania i Węgry”. Zadania będą dostępne w plikach na teams
oraz w zakładce klasy na blogu www.geoat.wordpress.com

9 kwietnia –
przesłanie karty
pracy na mail

Agnieszka Tokarska –
Kleina

teamsy
12.00-12.30
31 kwietnia LIVE

Czwartek 14:1014:55

biologia

Plastyka

Gady - kręgowce które opanowały ląd. Rozwiązanie zadań z
zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

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

tokarskakleina.agnieszka@zs
o8gdyniapl lub przez
czat prywatny na
TEAMS

Tokarskakleina.agnieszka@zso8g
dynia.pl

8 kwietnia przesłanie zdjęć
pracy na mail
tokarskakleina.agnieszka@zs
o8gdyniapl lub przez
czat prywatny na
TEAMS

Agnieszka Tokarska –
Kleina

30.03 - 03.04

Agnieszka Szwarc
Szwarc.Agnieszka@zs
o8gdynia.pl
Potwierdzenie
otrzymania
wiadomości

https://www.youtube.com/watch?v=qCv64-MLZjc

Tokarskakleina.agnieszka@zso8g
dynia.pl

https://www.youtube.com/watch?v=e3RwzZ0HLAk
https://www.youtube.com/watch?v=8w6lrwnpTSc
Konkurs dla chętnych
http://pbw.gda.pl/siostro-bracie-zostan-w-chacie/
Dla klasy 6 “Zdrowo w domu” - plakat

30.03 - 10.04

Zdjęcie prac
konkursowych
uczniowie przesyłają

Środa 8:55 - 9:40
na TEAMS

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

W-F

Wychowanie
fizycznedziewczęta

Podam:
Treningi – zadania ruchowe do realizacji na bieżąco w domu

Wzmacnianie mięśni na obwodzie stacyjnym.
Ćwiczenia zostaną przesłane na maila
Film - Koszykówka od podstaw
https://www.youtube.com/watch?v=cWLpt0fxMKM
https://www.youtube.com/watch?v=n0TXjFNsZ8o

Wychowanie do
życia w rodzinie

Temat: Media-wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie
Pomyśl w jaki sposób korzystasz z mediów.
Porozmawiaj z siostrą/bratem
dlaczego portale społecznościowe są tak popularne?
Dlaczego Ty i Twoi koledzy/koleżanki z nich korzystają? Jakie
konsekwencje w przyszłości może mieć nieprzemyślane
zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych?
Obejrzyj film dotyczący internetowych znajomości.
https://www.youtube.com/watch?v=QPv4YtB-78E

bezpośrednio do
organizatora
opracowanie.pbw.slu
psk@gmail.com
Kopia pod adres:
Szwarc.Agnieszka@zs
o8gdynia.pl
Na bieżąco - do
następnego dnia po
zaplanowanej lekcji potwierdzenie
realizacji teamsy

Leszek Kaczorowski
- grupa teamsy

30.03-05.04
Przeslanie tabeli
tygodniowej
aktywności

Anna Szczypczyk
szczypczyk.anna@zso8g
dynia.pl

B. Kamińska

Zadanie dla
uczniów realizują
sami – moja
obecność na czacie
w godzinach zajęć

Religia

Technika

muzyka

Temat: Chrzcielnica-zanurzyć się w mękę, śmierć i
zmartwychwstanie.
1.Podręcznik str.117-119 przeczytać.
2.W zeszycie:
Napisz krótką notatkę na temat chrztu.
Narysuj chrzcielnicę.
3.W zeszycie ćwiczeń:
Zrobić zad.3 str. 74 , zad.4 str.75
Temat: Jezus –Król inny niż wszyscy.
1.Podręcznik str.159-161 przeczytać.
2.W zeszycie:
Ułóż hasło reklamowe do jednej wartości, na których
zbudowane jest Królestwo Boże.
Np.: poświęcenie ,prawda ,miłość ,pokój ,sprawiedliwość.
3.W zeszycie ćwiczeń :
Z robić zad.2 str.100.

03.04.2020r.
Praca:
Hasło reklamowe.
Proszę przesłać na
maila.
wujke.halina@zso8g
dynia.pl

Temat: Dekoracje świąteczne (Wiosenne).
Kilka inspiracji:
https://www.youtube.com/watch?v=yV0IkALI63Q
Dekoracje robimy z materiałów, które znajdziemy w domu,
ogródku lub balkonie.
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FRYDERYKU CHOPINIE
Podręcznik str 90-97
W notesie zajęć w Teamsach opis lekcji, piosenki, nagrania
oraz dodatkowe informacje
https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/01/fryderykchopin.html

Do 10.04.2020

Margarita Tuczko
Teams
e-mail

Kontakt on-line
według planu
lekcji.

prezentacja w
PowerPoint “Życie i
twórczość Fryderyka
Chopina” oraz
proszę przesłać
zaległe karty pracy o

Witomska.Hanna@zso8
gdynia.pl

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych na czacie
w Teamsach,
czwartek 10.4511.30

Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdyn
ia.pl

Praca zdalna
Środa
10.45-11.30

Czwartek
13.05-10.50

F. Chopinie, termin
do 3 IV

