przedmiot

Zadania do wykonania

termin

Język polski

Temat: Opisujemy witraż (podręcznik s.231-232)
Temat: Zdanie pojedyncze - powtórzenie. (podręcznik s. 232 –
237)

Pn. i wt.
Śr. (13.00lekcja on
line - teams), czw.
Pt.

Kontakt z
nauczycielem/ imię,
nazwisko nauczyciela
Czat – Teamsy
Poczta –
sobczak.malgorzata@z
so8gdynia.pl

Temat: Ortografia - ćwiczenia.
Materiały i zadania dołączone do plików na Teamsach – grupa –
j.polski6a
matematyka

Temat 1: Jaki to procent?
• Przeanalizować informacje z podręcznika ze str. 144-145;
zrobić ustnie ćwiczenia A, B
• W zeszycie zrobić zadania z podręcznika: 1-3/145
• Ćwiczenia: 1-4/65
Temat 2: Jaki to procent? - ćwiczenia.
• W zeszycie zrobić zadania z podręcznika: 4-8/146
• Ćwiczenia: 5-9/66
Temat 3: Jaki to procent> - obliczenia z pomocą kalkulatora.
• Przeanalizować informacje z podręcznika ze str. 147
• W zeszycie rozwiązać zadania z podręcznika: 1-4/148
• Ćwiczenia: 1-5/67
Temat 4: Diagramy procentowe.
• Przeanalizować informacje z podręcznika ze str.149-150
• Zrobić w zeszycie zadania z podręcznika:1-3/151
• Ćwiczenia: 1-3/68
Temat 5: Diagramy procentowe cd.
• Zrobić w zeszycie zadania z podręcznika: 4-6/152-153
• Ćwiczenia 4,5/69

23.03.20

24.03.20

25.03.20

26.03.20

27.03.20

chojnacka.danuta@zso
8gdynia.pl

Język angielski
( grupa pani Izy Niklewskiej )

Lekcja 1 – podręcznik str.56, zad. 2,3,4 wszystkie pliki dźwiękowe
na grupie Teamsy .
- zrób quiz najoinmyquiz.com kod 472884
- zadanie dla chętnych w zakładce Pliki-->Lekcja 4
Lekcja 2- Powtórzenie materiału rozdział 5
- Karty pracy w zakładce ‘Zadania’, View assignment 5
(Teamsy)
Lekcja 3 – Tworzenie przysłówków - praca z tekstem - lekcja
online piątek godz.8.55

Poniedziałek,
Wtorek,
Piątek godz.8.55,

Teamsy
grupa 6a (j.angielski )
Iza Niklewska
niklewska.izabella@zso
8gdynia.pl

religia

Temat: Denar – hojna sprawiedliwość.
Przeanalizować informacje z podręcznika ze str.94-96
Zeszyt ćwiczeń: rozwiązać zadania ze str.60-61
Temat: Noc zdrady – z Jezusem w Getsemani.
Przeanalizować informacje z podręcznika ze str.102-104
Zeszyt: rozwiązać zadania ze str.64-65
“Pierwszy rozbiór Polski” zadania w Teams i zwrot za pomocą
Teams
Karta pracy “Szukać każdy może. Klasa 6”

23.03-27.03.2020

wujke.halina@zso8
gdynia.pl

24.03-29.03 - prace
odsyłamy w TEAMS
23 – 29 marca 2020
odesłać w MS
Teams
Prezentacja po
powrocie do szkoły

TEAMS czat Joanna
Leszczuk
Tomasz Ogrodnik
MS Teams – czat

23-30.03.2020

Tokarskakleina.agnieszka@zso8
gdynia.pl

historia
informatyka

muzyka

Zadanie dla chętnych: prezentacja w PowerPoint “Życie i
twórczość Fryderyka Chopina”.

geografia

Londyn i Paryż - wielkie miasta Europy
Prezentacja będzie dostępna w plikach na teams oraz w folderze
klasy na www.geoat.wordpress.com (od 23.03.2020)
W poniedziałek 9:50-10:45 będę omawiała tę prezentację na
teams.

Witomska.Hanna@zso
8gdynia.pl

biologia

Informatyka

Płazy - kręgowce wodno -lądowe
Prezentacja będzie dostępna w plikach na teams oraz w folderze
klasy na www.geoat.wordpress.com (od 27.03.2020)
W piątek 11:55-12:35 będę omawiała tę prezentację na teams.

27.03-03.04.2020

Tokarskakleina.agnieszka@zso8
gdynia.pl

Temat 11. Zastosowanie komputerów. Odpowiedzi na pytania 1-6
z str. 119

23-29 marca 2020
Odsyłamy w MS
Teams (dodaj pracę
w zadaniu ->prześlij)

Jarosław Rogożeński
MS Teams – czat

j. angielski (p. Agnieszka Majewska- Temat: Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous.
Trojańczyk)
Napisz 2 e-maile i wyślij w teamsach.
Karty pracy (wysłane maillowo do rodziców)-będą sprawdzane
podczas lekcji on-line.
Karty pracy z tłumaczeniami(wysłane na maila rodziców i w
temsach)-będą sprawdzane podczas lekcji on-line. Ćwiczenia ze
słuchania.
Plastyka

Praca plastyczna “Zwiastuny wiosny”
1. Wykonanie pracy przestrzennej z dowolnych materiałów
o tematyce wiosennej.
• 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
*Praca przestrzenna to taka, którą można obejrzeć z każdej
strony
Przy ocenie pracy będzie brane pod uwagę :

Majewska.agnieszka@
zso8gdynia.pl
20.03.2020
teamsy
27.03.2020

31.03.2020
23.03 - 29.03.2020
Jeśli możesz prześlij
na e-mail, jeśli nie
masz takiej
możliwości przynieś
pracę po
wznowieniu zajęć w
szkole.

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zso8
gdynia.pl

•
•
•

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
biblioteka

Konkurs trwa od
informacje na stronie:
20.03.20 do
https://biblioteka1.wor
17.04.20.
dpress.com/konkursy/
Wychowanie fizyczne gr. Chłopcy
Do końca marca
Teams, e-mail
Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu. Przesłane na teams
Tabela aktywności
tygodniowej
Co udało Ci się
zrobić?
Potrikus Monika, e-mail Teams – czat,
Wychowanie fizyczne gr.
W miarę możliwości
1. Pobrać i zainstalować aplikacje na telefonie,
potrikus.monika@zso8gdynia.pl
Dziewczynki
codzienna aktywność,
tablecie (30 Dni Wyzwania Fitness)
Proszę o potwierdzenie zwrotne😊😊
2. Podczas konfiguracji wybrać: plan na 30 dni w ćwiczenia trwają parę
minut.
domu (w tym wieku uczniów ważny jest
Konkurs „Poezja z grzbietów książek – Book Spine Poetry”

rozwój wszechstronny).
3. Wypełnić krótką ankietę.

4. Dobrać sobie odpowiedni poziom trudności.
5. Zacząć ćwiczyć😊😊😊
6. Dokumentować ćwiczenia można zdjęciem,
krótkim filmikiem, nie trzeba przesyłać za
każdym razem.
7. Miłego Ćwiczenia i aktywności fizycznej😊😊.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
popularapp.thirtydayfitnesschallenge&hl=pl
Technika

Temat: Zasady zdrowego żywienia. Zbilansowane śniadanie.
Przygotowanie śniadania i wysyłanie zdjęć.

Do 31.03.2020

Margarita Tuczko
Teams – czat
E-mail

