przedmiot
Język polski

matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Zadania do wykonania
1.Radość poezji – K. Wierzyński “Zielono mam
w głowie’
Wiersz "Zielono mam w głowie" s.280
Analiza i interpretacja utworu poetyckiego
2.Gatunki literackie - powtórzenie materiału
s.320.
Ćwiczenia usprawniające - s.322.
3. Omówienie przesłanych prac.
4.Melchior Wańkowicz "Ziele na kraterze"- o
pasji życia w niełatwych czasach.
Egzamin próbny
Egzamin próbny
Egzamin próbny
Egamin próbny

Termin oddania prac
29.03 - Czytanie ze
zrozumieniem (załączone w
zadaniach i wykonywane w
dniu 27.03)) – przesłać
zdjęcie pracy lub w wordzie
- ocena
29.03 - Zaległa praca

nauczyciel
Jowita Staszczuk
Teams czat

Pon. 30.03
Wt. 31.03
Śr. 1.04
Pon. 30.03
Wt. 31.03
Śr. 1.04

M.Znosko

30.03 - sprawdzenie poprawności wykonania
zadania domowego.
T: Interesujące imprezy i ciekawe miejsca w
mieście.
Zastosowanie zwrotu “es gibt”.Zadania do
wykonania na stronie 44 podręcznika. Zadanie
domowe str. 48 49, ćwiczenia od 11 do 14 w
ćwiczeniach. Dla sprawdzenia wiedzy zadanie
online.
01.04 - sprawdzenie poprawności wykonania
zadania domowego.
T:Przyimki “in, an, auf”. Zadania do wykonania
na stronie 45 podręcznika. Zadanie domowe

30.03 - str.46, 47 i 48
31.03 - str. 48, 49

Marzena Cichosz
Teams

Lekcja on-line
Wtorek 14.10
Środa 10.45
Czwartek 9.50
Piątek 12.00

Iwona Grzywna
grzywna.iwona@zso8gdy
nia.pl
Poniedziałek - 13.05
telekonferencja
Środa - 09.50

historia

chemia

ćwiczenia od 16 do 19 str.49 i 50 w
ćwiczeniach.
Czasy stalinowskie

W tym tygodniu utrwalamy wiedzę dotyczącą
alkoholi.
1. We wtorek wyślę maila z
podsumowaniem wiadomości o
alkoholach i ćwiczeniami utrwalającymi
tę wiedzę.
2. Również we wtorek prześlę kartę pracy
dotyczącą alkoholi. Rozwiązane karty
pracy, bądź same odpowiedzi
przesyłacie na adres:
kolasa.zofia@zso8gdynia.pl

-

Joanna Leszczuk – czat
na TEAMS

3 kwietnia 14.1514.45 LIVE

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zso8gdynia
.pl

03.04.2020 do godz.20.00

Ulega przesunięciu do
08.04.2020

Ze względu na egzaminy próbne materiały
udostępnię w czwartek, a termin
wykonania przedłuża się do 08.04.2020

Fizyka

1. Powtórzenie wiadomości z działu Fale i
drgania - quiz, zaliczenie zadania na
podstawie uzupełnienia ankiety
(materiały udostępnione w
poniedziałek)
2. Quiz na portalu Quizizz z
wykorzystaniem prezentacji (materiały
udostępnione w środę)

Zadanie 1 do 1.04 (środa)
Zadanie 2 do 3.04 (piątek)

reczek.paula@zso8gdyni
a.pl
Lub czat na Teamsach

Wtorek 31.03 10:45
– 11:00 LIVE na
Teamsach

Religia

geografia

Biologia

EDB

Temat: Rozłam w Kościele.Schizma wschodnia. O6.04 2020r.
Halina Wujke
Praca zdalna
1.Podręcznik str.128-130-przeanalizować tekst. Zadania proszę przesłać na
wujke.halina@zso8gdyni Poniedziałek
2.W zeszycie: Wypisz różnice w Kościele
mail.
a.pl
10.45-11.30
prawosławnym w stosunku do Kościoła
wujke.halina@zso8gdynia.pl
Wtorek
katolickiego.
13.05-13.50
3.Napisz co łączy Kościół katolicki i Kościół
prawosławny.
Temat: Jakość wspólnoty a jakość mojej
modlitwy. Pismo Święte w życiu chrześcijanina.
1.Podręcznik str.110-112-przeanalizować tekst.
2.Zadanie: Wypisz z Internetu nazwy wspólnot
rozważających słowo Boże.
Sprawdzian z Afryki - część
Obecność na zajęciach
Agnieszka Tokarska – Kleina Czwartek 11:55 – 12:40
teoretyczna (w formie kilku
obowiązkowa.
pytań problemowych,
Tokarskaotwartych - możliwość pracy
kleina.agnieszka@zso8gdyni
z podręcznikiem)
a.pl
Nieantagonistyczne
Notatka z zajęć przesłana do Agnieszka Tokarska – Kleina
Czwartek 8:00-8:45
zależności między
10 kwietnia na mail lub w
organizmami.
wiadomości prywatnej na
Tokarskateams.
kleina.agnieszka@zso8gdyni
Kartkówka (10 minut) z
a.pl
relacji antagonistycznych w
postaci testu na FORMS w
określonych ramach
czasowych (ostanie 10
minut lekcji on – line)
"Zdrowie jako wartość –
Do 6.04 (z uwagi na
Leszek Kaczorowski
Praca zadana nie wymaga
zasady zdrowego styli życia" egzaminy) poprzez teamsy
lekcji on-line, ale będę
– przeczytajcie temat 1 z

rozdziału 4
( strony 120 – 128 ) Udziel
odpowiedzi (str 128):
Podaję link do elektronicznej
wersji podręcznika
https://flipbook.nowaera.pl/
dokumenty/Flipbook/Zyje-idzialam-bezpieczniepodrecznik_2/#p=1

obecny na czacie
czwartek 10.45 - 11.30

- ĆWICZENIA - 1.
- SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ
- 1.2.3.
W-F

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

Na bieżąco - do następnego
dnia po zaplanowanej lekcji
- potwierdzenie realizacji
teamsy

Leszek Kaczorowski

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

Wychowanie fizyczne –
dziewczęta
Katarzyna NiewęgłowskaWawro

Krótka instrukcja: 1. Pobrać i
zainstalować aplikacje na
telefonie, tablecie. (30 Dni
Wyzwania Fitness) 2.
Podczas konfiguracji wybrać:
plan na 30 dni w domu ,
wybrać: rozbudowa mięśni.
(w tym wieku uczniów
ważny jest rozwój
wszechstronny). 3. Wypełnić

W miarę możliwości
codzienna aktywność,
ćwiczenia trwają parę minut.
3.04.

Teamsy grupa WF-VIIIab

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

e-mail nieweglowskawawro.katarzyna@zso8gdynia.pl

krótką ankietę. 4. Dobrać
sobie odpowiedni poziom
trudności. 5. Zacząć ćwiczyć
. 6. Dokumentować
ćwiczenia można prowadząc
kartę aktywności (zapisuj
datę i czas przeznaczony na
ćwiczenia) 7. Miłego

Ćwiczenia i aktywności
fizycznej😊👍.
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.popularapp.thirtydayfitn
esschallenge&hl=p
WOS

Wymień zadania
Trybunału
Konstytucyjnego i
Trybunału Stanu.
Przeczytać z podręcznika
str. 149.

Piątek w czasie zajęć 03.04

Piotr Jóżwiak

Zadania realizowane przez
team, E- mail

biblioteka

Konkurs plastyczny na
wykonanie plakatu
profilaktycznego pod
hasłem: „Dopalacze –
zagrożenie zdrowia i
życia”

Zdjęcie/skan pracy należy
przesłać do 17 kwietnia
2020 r. na adres biblioteki
szkolnej.

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

Regulamin konkursu u
Wychowawców klas.

