przedmiot
Język polski
Ludwika Robakowska

matematyka

Język angielski
Iwona Grzywna

Zadania do wykonania
Ortografia – utrwalanie zasad pisowni. Lekcja z epodręcznika: https://epodreczniki.pl/a/hrabia-i-chinskaherbata-czyli-o-ch-i-h/DT1kzOIFR ćw. 1-4

termin
23.03 (pon.)

Powtórzenie wiadomości o baśni. Lekcja z e-podręcznika:
https://epodreczniki.pl/a/czy-to-jeszcze-basn/DswCVhc8N
ćw. 1, 2

24.03 (wt.)

Poznanie “Bajki” Henryka Sienkiewicza - podręcznik s.218219, ćw. 1,2, 3 s. 219

25.03 (śr.)

Ćwiczenia ortograficzne. Lekcja z e-podręcznika:
https://epodreczniki.pl/a/nie-przelewaj-z-pustego-wprozne-czyli-o-o-i-u/DfPMgzfev ćw. 2, 3, 5 i 9

26.03 (czw.)

Poznanie wiersza Aleksandra Fredry pt. “Paweł i Gaweł”.
Zeszyt ćwiczeń s. 88, 89 i 90.
Temat: “Różne sposoby zapisywania długości i masy” część 1
Temat: “Różne sposoby zapisywania długości i masy” część 2
Temat: “Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000
…"
Temat: “Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000
…"

27.03 (pt.)

Na Teams’ch w “Notesie zajęć” na każdy dzień jest
wyjaśnienie oraz określone zadania do wykonania.
Karta pracy w MS Teams
Miejsca w mieście - zadania ze słuchania
Tworzenie słowniczka leksykalnego.
a. otwórz linki:

23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020

Kontakt z nauczycielem
Teams – czat
Mail szkolny
Robakowska.Ludwika@zs
o8gdynia.pl

czat na Teams’ach
znosko.malgorzata@zso8
gdynia.pl

26.03.2020

Piątek 27.03.2020
odesłać w MS Teams

Teams – czat
grzywna.iwona@zso8gdy
nia.pl

- https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1
- https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-2
- https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-3
- http://iteslj.org/v/ei/buildings.html
b. zaznacz poprawne odpowiedzi
c. za każdym razem, kiedy system sprawdzi poprawność
odpowiedzi, przepisz ją do zeszytu tworząc słowniczek
leksykalny
d. zadań jest dużo, więc nie musisz przepisywać wszystkich
rozwiązań - wystarczy, że napiszesz 15 wybranych słów
e. wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 42
Good luck:)

Język angielski
( grupa p. Izabelli Niklewskiej )

Lekcja 1 – podręcznik str. 72 - dialogi , zad.2,4,5 ( wszystkie
potrzebne pliki dźwiękowe znajdziesz na naszej platformie w
Teamsach),

Wtorek,
Środa - 13.05 lekcja
online,
Piątek,

Teamsy
grupa 5e (j.angielski )
Iza Niklewska
niklewska.izabella@zso8g
dynia.pl

24.03-29.03 - prace
odsyłamy w TEAMS

TEAMS czat Joanna
Leszczuk

Lekcja 2 - powtórzenie materiału rozdz.5
-zrób zadanie na https://learningapps.org/view3031299
-zrób zadanie w zakładce ‘Zadania’, View assignment 5 w
Teamsach ( karta pracy )
Lekcja 3 - „Hollywood – teraz i dawniej” - praca z tekstem –
lekcja online środa godz.13.05

historia

“Kryzys i odbudowa państwa polskiego” zadania w Teams i
zwrot za pomocą Teams

Informatyka (obie grupy)

Karta pracy “Szukać każdy może. Klasa 5”

23 – 30 marca 2020
odesłać w MS Teams

Religia

Przesłane linki do filmików katechetycznych do obejrzenia w
zakładce „zadania” w MS Teams
Wyszukiwanie instrumentów strunowych i zabawa z
wirtualną orkiestrą w aplikacji Orkiestrownik

23-29.03.2020

geografia

Temat lekcji: Wilgotny Las Równikowy
Prezentacja do tematu będzie dostępna na teams w plikach
grupy (od 24 marca ) oraz w folderze klasy na
www.geoat.wordpress.com
We wtorek między 8:00-8:45 będę omawiała tę prezentacje
na teams.

24-31.03.2020

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gd
ynia.pl

biologia

Temat lekcji: Pęd i funkcje łodygi
Prezentacja do tematu będzie dostępna na teams w plikach
grupy (od 23 marca) oraz w folderze klasy na
www.geoat.wordpress.com
W poniedziałek między 11:55-12:40 będę omawiała tę
prezentację na teams.

26.03-02.04-2020

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gd
ynia.pl

Wychowanie fizyczne - dziewczęta

Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu. Ćwiczenia zostaną
przesłane na maila.

szczypczyk.anna@zso8gd
ynia.pl

Plastyka

Praca plastyczna “Zwiastuny wiosny”
1. Wykonanie pracy przestrzennej z dowolnych
materiałów o tematyce wiosennej.

13-29.03.2020
tabela aktywności
tygodniowej
23.03 - 29.03.2020
Jeśli możesz prześlij na
e-mail, jeśli nie masz

muzyka

20-27.03.2020

Tomasz Ogrodnik
MS Teams – czat
Sebastian Ropel
MS Teams – czat
Mariusz Świerczyński
MS Teams - czat
Witomska.Hanna@zso8g
dynia.pl

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zso8gd
ynia.pl

•
•
•

Zastanów się co jest zwiastunem wiosny,
Wybierz dla siebie obiekt, który chcesz wykonać
Z materiałów, które masz w domu wybierz te, które
będą Ci potrzebne do wykonania pracy

takiej możliwości
przynieś pracę po
wznowieniu zajęć w
szkole.

*Praca przestrzenna to taka, którą można obejrzeć z każdej
strony
Przy ocenie pracy będzie brane pod uwagę :
• Zgodność pracy z tematem
• Estetyka wykonania pracy
• Pomysłowość i kreatywność
Przypominam, że prace muszą być wykonywane
samodzielnie!
Można się zainspirować
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennychinspiracji.html
http://www.kiedymamaniespi.pl/2017/03/30-pomyslow-nawiosenne-zabawy-plastyczne-dla-dzieci.html
Wychowanie fizyczne- chłopcy

Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu.Przesłane na Teams

Do końca marca
Tabela aktywności
tygodniowej
Co udało Ci się zrobić?

Teams, e-mail

Technika

Temat: Ostatni etap szycia zakładki.

Do 31.03.2020

Margarita Tuczko
Teams
E-mail

