przedmiot
Język polski

matematyka

Zadania do wykonania
1.Przeczytaj tekst zamieszczony w
Teamsach (PLIKI) i narysuj/namaluj
opisanego w nim mitologicznego
potwora (na kartce formatu A4).
2. Opisz wygląd (tylko wygląd)
wymyślonego przez siebie stwora
(jedna strona A5).
3.Liczebniki i czasowniki - powtórzenie:
https://learningapps.org/9787502
https://learningapps.org/5416462
https://learningapps.org/1566408
https://learningapps.org/9591474
https://learningapps.org/2249073
https://learningapps.org/9003107
https://learningapps.org/2667057
1. Dodawanie i odejmowanie ułamków
dziesiętnych(str.151-153)

https://epodreczniki.pl/a/dodawanieliczb-dziesietnych/Dk1uGbWfI
2.Ćwiczenia str.74,75
3. Mnożenie ułamków dziesiętnych
przez 10,100,1000 (str.154-156)
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-idzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10100-1000/DGdoGSt8s
4. Ćwiczenia str.76,77, test w Teams
piątek o 14.00

Termin oddania prac
1.Zdjęcie pracy prześlij
do 5 kwietnia.

nauczyciel
zapolskadownar.magdalena@zso8gdynia.pl
Teams - czat

Lekcja on-line

perlak.agnieszka@zso8gdynia.pl
Grupa 5b w Teams

Wtorek 10.00 w
Teams

2. Prześlij do 5 kwietnia.

1.
2.
3.
4.

30 kwietnia 2020
31 kwietnia 2020
2 kwietnia 2020
3 kwietnia 2020

Język angielski
Język angielski (grupa
p.Izy Niklewskiej)

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,
•

Język angielski
Katarzyna Hołownia

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,

dla chętnych ćw. 1,2,3,4 /62 SB
+ ćw. 8,9/ 63 SB- zakładka
teams zadania do 03.04

Unit 5
S: Around the town – vocabulary.
1. Wypisz w zeszycie nowe słowa (
tabelki niebieskie str. 66 i str.
67 places in town)
2. https://www.youtube.com/wat
ch?v=AWEHsn7brXI - po
obejrzeniu filmiku wypisz 10
nowych miejsc, które nie
pojawiły się w słownictwie z

Teamsy
grupa 4a (j.angielski )
Iza Niklewska
niklewska.izabella@zso8gdynia.pl

Katarzyna Hołownia
Holownia.katarzyna@zso8gdynia.pl

Na bieżąco , teams, chat

Lekcja 2 - lekcja
online środa 8.55
(omówienie
materiału i
zagadnień
problematycznych)

Video lekcja
czwartek ( 11.3012.30), w
pozostałych
godzinach
lekcyjnych na chat
Teams

podręcznika ( wyślij w zakładce
zadania do 02.-4
S: Prepositions of place.
https://www.youtube.com/watch?v=45
30pfmquro
1. Przerysuj do zeszytu i opisz
wraz z tłumaczeniem (
wytłumaczę na lekcji online –
według ustalonego grafiku)
Ćw. 6, 7 pisemnie str. 67 SB w zeszycie
Str. 42 ćwiczenia
historia

1. Wyjaśnij, co oznacza
sformułowanie benedyktyńska
cierpliwość
2. Praca z testem źródłowym.

Informacja w teams –
zadania

Prace należy przesłać
word wyznaczonym
czasie realizacj

Piotr Jóżwiak

Kontakt w czasie
zajęć na team
Wtorek
Piątek

Udokumentować
wykonane ćwiczenia 2
razy w tygodniu
(najlepiej nagranie)

Damian Biniewicz
Biniewicz.damian@zso8gdynia.pl

Po wcześniejszym
umówieniu
terminu

Przeczytaj z podręcznika
str.150 -151.
Wychowanie Fizyczne

Poniżej opisany obwód treningowy
wykonaj 2 razy w tygodniu.
Wykonuj każde ćwiczenie przez 30 sec.
Czas odpoczynku i przejścia do
następnego ćwiczenia 10 sec.
Wykonujemy dwa okrążenia ( robimy w
miarę swoich możliwości)
•

Z podporu przodem
przechodzimy do deski ( na

603-306-653

•

•
•
•
•

•

Geografia

przedramiona) i wracamy do
podporu przodem
Leżenie tyłem- wznosy nóg do
góry (przy opuszczaniu nóg nie
odkładamy na ziemie), można
ułatwić sobie to zadania
wykonując wznosy nóg
pojedynczo, najpierw jedna
noga potem druga
Leżenie przodem- wznosy
tułowia
Padnij, powstań
Pompki
Przysiad – wyskok ( po
wykonaniu przysiadu staramy
się wyskoczyć jak najwyżej)
Podpór przodem następnie
wykonujemy obunóż doskok do
przysiadu podpartego i znowu
obunóż przeskokiem wracamy
do podporu przodem.

Rozwiązanie zadań do tematu
“Krajobraz lasu strefy umiarkowanej” zadania będą dostępne w plikach na
TEAMS oraz na blogu w zakładce klasy
www.geoat.wordpress.com

Piątek 10 kwietnia.
Przesłanie zdjęcia/pliku z
wykonaną pracą na czat
w TEAMS we
wiadomości prywatnej
lub na mail tokarskakleina.agnieszka@zso8g
dynia.pl

Agnieszka Tokarska – Kleina
tokarskakleina.agnieszka@zso8gdynia.pl

Piątek 13:00-13:45
na TEAMS
(omówienie
prezentacji i zadań
z poprzedniego
tygodnia)

biologia

Zapoznaj się z tematami: “Pęd. Budowa
i funkcje łodygi”, “Liść - wytwórnia
pokarmu”, obejrzyj wideolekcję
dostępną na teamsach lub zapoznaj się
z prezentacjami omawianymi na
wideolekcji
https://docs.google.com/presentation/
d/1SfSq27eA0hfT03H9fSFYLHik9tGROiG
l6Lk1LHVh1aQ/edit

30.03-03.04

Konsultacje środa
11.00

https://docs.google.com/presentation/
d/1vZt-W3ZevYMLWQBmaNRJPRx0_BLOcUCz3QDWYMcJN4/edit
W razie potrzeby konsultacje dla
uczniów na chacie - środa 11.00
Wychowanie do życia
w rodzinie

Temat: Zdrowy tryb życia
Obejrzyjcie filmhttps://www.youtube.com/watch?v=YF
pSjSzHIV8
Porozmawiajcie z rodzicami,
rodzeństwem na temat zdrowego trybu
życia. Przygotujcie wspólnie z jednym z
rodziców zdrowy posiłek dla całej
rodziny.

2.04

Barbara Kamińska

Plastyka

Origami
Wykonaj dowolną pracę z papieru w
technice origami.

30.03 -03.04

Agnieszka Szwarc

Można się zainspirować:
https://www.youtube.com/watch?v
=4OesdHZFKNM

Szwarc.Agnieszka@zso8gdynia.p
lPotwierdzenie otrzymania
wiadomości

https://www.youtube.com/watch?v
=qCv64-MLZjc
https://www.youtube.com/watch?v
=e3RwzZ0HLAk
https://www.youtube.com/watch?v
=8w6lrwnpTSc
Konkurs dla chętnych

30.03 - 10.04

http://pbw.gda.pl/siostro-braciezostan-w-chacie/
Dla klasy 5 “Zdrowo w domu” - plakat

Zdjęcie prac konkursowych
uczniowie przesyłają
bezpośrednio do organizatora
opracowanie.pbw.slupsk@gmail
.com
Kopia pod adres:
Szwarc.Agnieszka@zso8gdynia.p
l

http://pbw.slupsk.pl/zdrowo-wdomu

Religia

Temat 45 – Ćwiczenia i podręcznik
Link do wideo z komentarzem do lekcji:
https://youtu.be/b8VdZNkz9MM

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

Kontakt przez MS Teams – Mariusz
Świerczyński
Swierczynski.mariusz@zso8gdynia.
pl

muzyka

Dla osób, które zostawiły książki w
szafce:
Skan podręcznika:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swie
rczynski_mariusz_zso8gdynia_pl/Edmcf
y0_fxhGtqwg7drGclYBXWXa2w4HKJnAE
Rgp-NVlEA?e=xXg5Fx
skan ćwiczeń:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swie
rczynski_mariusz_zso8gdynia_pl/EfFdR
1h0ie1Fjh1wZ8EnOJABZEcUfCVB6JJYS8pi0VJnw?e=TV9tGB
Powtórzenie instrumentów
strunowych: smyczkowych, szarpanych i
uderzanych. Podręcznik str 85-93 oraz
dodatkowe informacje na temat
brzmienia i budowy instrumentów
https://muzycznaekipa.blogspot.com/2
020/01/instrumenty-strunowe.html

Test w Formsach proszę
przesłać do 3 IV

Witomska.Hanna@zso8gdynia.p

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych na czacie
w Teamsach
czwartek 9.5010.35

biblioteka

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

27.03-ogłoszenie
regulaminu-Teamsy

Lewandowska.Marzena@zso8gdyni
a.pl
Wisniewska.hanna@zso8gdynia.pl

Link aktywny 03.04
godz. 14.00-18.00

Technika

Temat: Wielkanocny zajączek.
https://www.youtube.com/watch?v
=wAVTm1nNFx8

Do 10.04.2020

Tuczko Margarita
Teams
e-mail

Kontakt on-line
według planu
lekcji.

