przedmiot
Język niemiecki
Gudel Justyna

matematyka

Język polski
Ludwika Robakowska

23.III Temat : Bundesländer
Karta pracy jest udostępniona na Teamsach w zakładce
zadania.
W razie kłopotów - jestem na teams w czasie lekcji jak wynika
to z planu zajęć.
27.III - lekcja online – 12.00-12.30 (proszę przed lekcją
przeczytać tekst ze str 29 w podręczniku a na czas lekcji mieć
przed sobą podręcznik i ćwiczenia :)
Epodręcznik, karty pracy
1. Jednomiany
2. Sumy algebraiczne
3. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

termin
Do 27.III do 11.30

23.03.2020
25,26.03.2020
27.03.2020

Fragment “Balladyny” Juliusza Słowackiego zatytułowany “Lecz,
którą kochać?” - fragment z e-podręcznika:
https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacjii-wladzy/DYDPtc301 ćw. 2, 3 i 5

23.03 (pon.)

Powtórzenie zasad ortograficznych - ćwiczenie w aplikacji:
https://learningapps.org/1151916

24.03 (wt.)

Fragment “Balladyny” Juliusza Słowackiego zatytułowany “Jak
rodzi się zło” - fragment z e-podręcznika:
https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacjii-wladzy/DYDPtc301 ćw. 7.2, 7.3 i 7.7

25.03 (śr.)

Projektowanie i wykonanie plakatu przedstawienia teatralnego
pt. “Balladyna” (uczeń przesyła nauczycielowi zdjęcie
wykonanej pracy plastycznej).

27.03 (pt.)

Kontakt z nauczycielem
Gudel.justyna@zso8gdynia.
pl
Teams – czat

perlak.agnieszka@zso8gdyni
a.pl
Teams - czat

Teams – czat
Mail szkolny
Robakowska.Ludwika@zso8
gdynia.pl

Język angielski (grupa
A.Leszczynska)

23.03
1. zadania w książce on-line do poniedziałku
3. Na czwartek przygotowujecie krótki speech (1-2 minut).
Po każdym speechu mamy dyskusję, dlatego do Waszego
speech’a przygotujcie też po 3 pytania.
4. Jest jedna praca, której nie zdążyliśmy zrobić w szkole –
komiks w https://comixify.ai/?last=month&sortBy=trend
Uczniowie pracują w Teams i Padlet

leszczynska.anna@zso8gdyn
ia.pl

Język angielski grupa I.
Grzywna

Zadania w MS Teams
Czasowniki modalne must i have to.
4. Odsłuchaj filmik z must/mustn't i have to
5. Zapisz zasady w zeszycie
6. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 56 i 62
https://youtu.be/4yTFChKllmw

prace w Teams do
odesłania do 27.03.2020

Iwona Grzywna – czat MS
teams
Grzywna.iwona@zso8gdynia
.pl

historia

Zaczynamy nowy dział Rozdział VII: Polska w okresie
międzywojennym.

24.03-29.03 - prace
odsyłamy w TEAMS

TEAMS czat Joanna Leszczuk

“1. Odrodzenie Rzeczypospolitej” mapa, film, karta pracy w
TEAMS, odsyłanie prac również w TEAMS
Fizyka

Filmik z prezentacją + quiz na potralu quizizz (kod do quizu:
256818)

25.03

reczek.paula@zso8gdynia.pl

muzyka

Granie z nut “Ody do radości” w aplikacji PerfectPiano

19-26.03.2020

Witomska.Hanna@zso8gdyn
ia.pl

chemia

1. 19.03. mailem wysłałam plan zapoznania się z
tematem: “Woda jako rozpuszczalnik”.

24.o3.2020
godz. 20.00

do

kolasa.zofia@zso8gdynia.pl

2. Dla chętnych: (nie musicie rozwiązywać wszystkich
zadań, zróbcie te, które potraficie)
podręcznik:
- str. 169 zad.1, 2, 4
- str. 194 zad. 1
- pytanie dodatkowe:
Wyjaśnij, dlaczego temperatura, mieszanie i stopień
rozdrobnienia substancji wpływają na szybkość
rozpuszczania się substancji w wodzie.
3. Odpowiedzi mailem na adres
kolasa.zofia@zso8gdynia.pl
4. Wszyscy uczniowie otrzymują informację zwrotną.
5. Za dobrze rozwiązane zadanie otrzymuje się plusa.
We wtorek 24.03. wyślę Wam mailem instrukcje do
zapoznania się z tematem "Rodzaje roztworów”
Tym razem bez zadań dla chętnych. Proszę, abyście w tym
tygodniu utrwalili sobie informacje z trzech pierwszych
tematów.
geografia

biologia

Dokończyć prezentację o atrakcjach turystycznych Polski według przydziału (do 31 marca)
Warunki rozwoju energii energetycznej w Polsce – prezentacja
w plikach grupy i na www.geoat.wordpress.com w folderze
klasy (do 27 marca) wykonać analizę porównawczą
przydatności warunków przyrodniczych do stworzenia
elektrowni (wiatrowych, wodnych, słonecznych,
geotermalnych, cieplnych) w woj. Pomorskim i woj. łódzkim
Uzależnienia - prezentacja dostępna na grupie w teams oraz na
www.geoat.wordpress.com w folderze klasy

Do 31.03.2010

23-31.03.2020

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

23-31.03.2020

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Wychowanie fizyczne grupa
chłopców

Wychowanie fizyczne dziewczęta

Religia

(do 31 marca) - wykonać komiks, w którym zaprezentujesz
asertywną postawę wobec osoby, która namawia cię do
zapalenia papierosów/wypicia alkoholu/zażycia narkotyków lub
dopalaczy
Krótka instrukcja:
1. Pobrać i zainstalować aplikacje na telefonie, tablecie.
(30 Dni Wyzwania Fitness)
2. Podczas konfiguracji wybrać: rozbudowa mięśni. (w
tym wieku uczniów ważny jest rozwój wszechstronny, a
nie ukierunkowany).
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.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularap
p.thirtydayfitnesschallenge&hl=pl
Zdrowy kręgosłup - ćwiczenia.
Koszykówka od podstaw – film szkoleniowy. Link do ćwiczeń i
filmu zostanie wysłany na maila.
Temat 1: Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość
Przeanalizuj tekst z podręcznika ze str. 118-120
W zeszycie:
Wypisz z jakich działań Polaków w historii możemy być dumni.
Temat 2: Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, lecz zyskiem?

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

Wojczulanis.rafal@zso8gdyn
ia.pl
Aplikacje: Whatsupp,
Messenger
Tel. 518136389

23-29.03.2020

szczypczyk.anna@zso8gdyni
a.pl

23-27.03.2020

wujke.halina@zso8gdynia.pl

W zeszycie:
Napisz co zmienił Chrzest Mieszka I w dziejach Polski.
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 :
• 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

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@zso8gdyn
ia.pl

Informatyka
biblioteka

Temat 14: Komórka, adres, formuła.
Więcej na MS Teams

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

Jarosław Rogożeński
MS Teams – czat

Konkurs „Poezja z grzbietów książek
– Book Spine Poetry”

Konkurs trwa od 2 0.03.20 do
17.04.20.

informacje na stronie:

https://biblioteka1.wordpress.
com/konkursy

