przedmiot
Język polski

matematyka

Zadania do wykonania
Ćwiczenia w pisaniu krótkich form
wypowiedzi. Napisz zaproszenie na
przedstawienie szkolne pt. “Balladyna”,
którego organizatorem jest Twoja klasa
(informacje dot. zaproszenia w
podręczniku s. 191 – Rady dla piszących).

Termin oddania prac
30.03

Praca z podręcznikiem s. 194 Powtórzenie o wypowiedzeniach. Zrób
zadania: 1, 4.

31.03

Praca z podręcznikiem s. 195, 196 – Typy
zdań. Zrób zadania: 1, 2, 3, 4.

01.04

Sprawdzanie poprawności wykonania
zadań (z poprzedniego dnia)
1. Dodawanie i odejmowanie sum
algebraicznych (str.168-171)
https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-iodejmowanie-sumalgebraicznych/D7TWoWY8e
2. Dodawanie i odejmowanie sum
algebraicznych - karta pracy
3. Mnożenie jednomianów przez sumy
algebraiczne (str. 171-173)
https://epodreczniki.pl/a/mnozeniesumy-algebraicznej-przezjednomian/Dyp4OidEH
4. Test w piątek o 14.00 w Teams

03.04

nauczyciel
Ludwika Robakowska
Teams – czat, mail

Lekcja on-line

Robakowska.Ludwika@zso8gdy
nia.pl

1.30 kwietnia 2020
2.1 kwietnia 2020
3.2 kwietnia 2020
4.3 kwietnia 2020

perlak.agnieszka@zso8gdyni
a.pl
Grupa 7a w Teams

03.04 - lekcja online, godz.
10:00-10:30
Środa 11.00 w Teams

Język angielski
Język angielski

1. Test z czasowników modalnych w
Formsach
T: Udzielanie rad z Should i shouldn’t wprowadzenie

Do 01.04

Iwona Grzywna
grzywna.iwona@zso8gdynia
.pl
Grupa 7a w Teams

2.Posłuchaj
https://youtu.be/aGJgh-0eHns
3.Następnie wykonaj ćwiczenia
online
https://elt.oup.com/student/oxfordsoluti
ons/elementary/grammar_05_02?cc=pl&
selLanguage=pl
4. http://www.focus.olsztyn.pl/enenglish-exerciseshould.html#.XoCgeXIwjIU
5. Zadanie domowe:
Str. 58 w Zeszycie ćwiczeń

historia

Wychowanie fizyczne
gr. chłopców

Odrodzenie Rzeczypospolitej

1. Dalsza praca z aplikacją:
30 Dni Wyzwania Fitness
https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=com.

Prześlij w Teamsach
do 03.04
-

Joanna Leszczuk – czat na
TEAMS

2 kwietnia, 12.00-12.30 LIVE

Udokumentowanie
ćwiczeń minimum 4
razy w tyg.

Rafał Wojczulanis:

Konsultacje indywidualnie
po ustaleniu terminu

Przesłanie wypisanych
błędów z meczu

Tel. 518136389

popularapp.thirtydayfitnesschallenge&hl
=pl

siatkarskiego do
piątku do godz. 14.00

wojczulanis.rafal@zso8gdyni
a.pl

Wzmacnianie mięśni na obwodzie
stacyjnym. Ćwiczenia zostaną przesłane
na maila
Film - Koszykówka od podstaw
https://www.youtube.com/watch?v=cW
Lpt0fxMKM
https://www.youtube.com/watch?v=n0T
XjFNsZ8o

30.03-05.04

Anna Szczypczyk
szczypczyk.anna@zso8gdyni
a.pl

30.03 T: Powtórzenie rozdziału 3 ćwiczenia leksykalne praca samodzielnapowtórzenie słownictwa z rozdziału 3 –
karta pracy – 1 strona (dostępna na
Teamsach w zakładce zadania)

Przesłanie na
Teamsach zdjęcia
zrobionej karty pracy
do środy do 11.30

2. Obejrzenie fragmentu meczu
piłki siatkowej
(https://www.youtube.com/watch?v=5c
8w6Gg3FtA -propozycja filmu)
Wypisanie:
• 3 błędów popełnianych w ataku
• 3 błędów popełnianych w
obronie
Wychowanie fizyczne
– dziewczęta

Język niemiecki

Przesłanie tabeli
tygodniowej
aktywności

Justyna Gudel
gudel.justyna@zso8gdynia.p
l

Jestem dostępna na czacie
14.00-16.00

03.04 T: Tryb rozkazujący (lekcja online)
Przed lekcją obejrzyjcie koniecznie
https://www.youtube.com/watch?v=_rIv
RPaDH8o
Zad.dom str 42/43 w zeszycie ćwiczeń
Język niemiecki

chemia

30.03 - sprawdzenie poprawności
wykonania zadań domowych.
T: Ćwiczenia leksykalne. Zadania do
wykonania na stronie 32 podręcznika.
Zadanie domowe ćwiczenia od 1 do 8
str.44 i 45 w ćwiczeniach.
03.04 - sprawdzenie poprawności
wykonania zadania domowego.
T: Powtórzenie materiału z rozdziału 3.
Zadania do wykonania w oparciu o
stronę 33 podręcznika. Dla sprawdzenia
wiedzy zadanie online.
1. W poniedziałek prześlę maila z
kartą pracy zawierającą materiał
dotyczący wody i roztworów
wodnych. Wypełnione karty
pracy, bądź same odpowiedzi
wysyłacie na adres:
kolasa.zofia@zso8gdynia.pl
2. We wtorek rozpoczniemy
realizację nowego zagadnienia
“Rozpuszczalność substancji w

Piątek (03.04) 12.00-12.45
Lekcja online

30.03 - str. 42 i 43
02.04 - str. 44 i 45

Marzena Cichosz
Teams

O3.04.2020 do godz.
18.00

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zso8gdynia.pl

Poniedziałek 15.05
Piątek 11.55

wodzie” i wyślę maila z
wprowadzeniem do tematu.
Fizyka

geografia

1. Quiz na portalu quizizz do
Zadanie 1 do 1.04
rozwiązania z wykorzystaniem
(środa)
prezentacji (udostępnione w
poniedziałek)
Zadanie 2 do 3.04
2. Film z prezentacją + filmiki z
(piątek)
doświadczeniami + wypełnienie
karty pracy (udostępnione w
środę)
Powodzie i ochrona
Karta pracy dostępna w
przeciwpowodziowa
plikach na teams oraz w
zakładce klasy na blogu
www.geoat.wordpress.com
Odesłanie pracy na mail lub
przez czat na TEAMS
Wpływ migracji na strukturę
demograficzną wsi

Karta pracy dostępna w
plikach na teams oraz w
zakładce klasy na blogu
www.geoat.wordpress.com
Odesłanie pracy na mail lub
przez czat na TEAMS

10 kwietnia (prace z obu
zajęć razem proszę przesłać)

reczek.paula@zso8gdynia.pl
Lub czat na Teamsach

2.04 Czwartek 14:15 – 14:30
LIVE

Agnieszka Tokarska - Kleina

Poniedziałek 8:00-8:45
Na teams

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Piątek 8:55-9:40
Na teams

Biologia

Ucho - narząd słuchu i
równowagi

Zmysły smaku, węchu i
dotyku

Rozwiązanie zadań z zeszytu
ćwiczeń. Odesłanie pracy na
mail lub przez czat na
TEAMS

Agnieszka Tokarska - Kleina
Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Środa 9:50 – 10:35
Rozwiązanie zadań z zeszytu
ćwiczeń oraz karta pracy z
doświadczeniem (dostępna
w plikach i na blogu w
folderze klasy na
www.geoat.wordpress.com
Odesłanie pracy na mail lub
przez czat na TEAMS
8 kwietnia (prace z obu zajęć
razem proszę przesłać)

Plastyka

Origami
Wykonaj instalację z
papieru w technice
origami. Wykorzystaj
minimum trzy elementy z
origami.
Można się zainspirować:
https://www.youtube.co
m/watch?v=4OesdHZFKN
M

Poniedziałek 8:55-9:40
Na teams

30.04 - 03.04

Agnieszka Szwarc
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 7 “Zainspiruj
innych” - nakręć 2min. film
http://pbw.gda.pl/zainspiruj
-innych/
Religia

Temat: Królewskie
insygnia z drewna i skóry.
1.Przeanalizuj tekst z
podręcznika str.127-128.
2.W zeszycie:
Napisz krótką notatkę o
królowej Jadwidze.
3.Zadanie:
Napisz, które cechy
królowej Jadwigi warto
naśladować. Uzasadnij
dlaczego.

Prace:
1.Napisz, które cechy
królowej Jadwigi, warto
naśladować.
Uzasadnij dlaczego.
2.Napisz 10 zasad obrony
wiary w Chrystusa.
03.04.2020r.

Zdjęcie prac
konkursowych uczniowie
przesyłają bezpośrednio
do organizatora
opracowanie.pbw.slupsk
@gmail.com
Kopia pod adres:
Szwarc.Agnieszka@zso8g
dynia.pl
Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia
.pl

Praca zdalna
Poniedziałek
13.05-13.50

Wtorek
9.510.35

muzyka

Temat: Unia brzeska.
1.Przeanalizuj tekst z
podręcznika str.133-135.
2.W zeszycie:
Napisz w kilku punktach
za co kościół unicki był
prześladowany.
3.Zadanie:
Napisz 10 zasad obrony
wiary w Chrystusa.

Proszę przesłać prace z
dwóchzajęć razem na mail.

ROMANTYZM W MUZYCE
Podręcznik str 102-104
Opis lekcji, piosenka oraz
inne nagrania znajdują się w
notesie zajęć w Teamsach,
można też skorzystać z
dodatkowych informacji :
https://muzycznaekipa.blog
spot.com/2020/01/romanty
zm.html

Proszę przesłać zaległą
pracę- zdjęcie z zeszytu
podpisanych literowo nut
„Ody do radości” (str 66-67 z
podręcznika), termin do 3 IV

wujke.halina@zso8gdynia.pl

Witomska.Hanna@zso8gdyn
ia.pl

Konsultacje muzyczne dla
chętnych na czacie w
Teamsach,
czwartek 8.55-9.40

