przedmiot
Język polski

Zadania do wykonania
Poznajemy rzeczownik.
Lekcja on-line - podręcznik s.201; zeszyt ćwiczeń s.49
ćw.1.
Poznajemy przypadki i uczymy się ich na pamięć.
Podręcznik s. 202 (tabelka); zeszyt ćwiczeń s.50
ćw.3.

matematyka

Utrwalanie przypadków. E-podręcznik:
https://epodreczniki.pl/a/nie-przypadkiem-jestemprzypadkiem/DJRrfGJ3Q ćw.1 i 4. Wykorzystaj
funkcję “sprawdź” (nie przesyłaj nauczycielowi).
Temat 1: Rozszerzania ułamków.
• Obejrzyj filmiki:
https://pistacja.tv/film/mat00105-ulamkirownowazne?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanieulamkow-zwyklych?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanieulamkow-zwyklych?playlist=83
• Zrób zadanie z podręcznika: 1/165
• Zrób ćwiczenia: 1-5/64
Temat 2: Skracanie ułamków.
• Obejrzyj filmiki:
https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanieulamkow-zwyklych?playlist=83
https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanieulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83
• Zrób zadania z podręcznika: 2,3,4/165

Termin oddania prac
06.04

nauczyciel
Ludwika Robakowska
Teams – czat

Lekcja on-line
06.04 - lekcja on-line
- godz. 10:00-10:30

D. Chojnacka

Konsultacje:
teams czwartki 10.45
- 11.30

07.04

08.04
6.04.20

7.04.20

•

Zrób ćwiczenia: 6-10/65

Język angielski
Temat: Easter.

Wykonaj i prześlij zaległe zadania z zeszytu ćwiczeń
str. 33
Posłuchaj i powtórz:
https://youtu.be/7yx2xIpNiQ4

Iwona Grzywna
Grzywna.iwona@zso8gdynia.pl

Możliwość
konsultacji w MS
Teams 6 kwietnia
13.05-13.50

Izabella Niklewska
Niklewska.izabella@zso8gdynia
.pl,
Grupa 4a(j.angielski)
na platformie Teams

lekcja online, wtorek
7 kwietnia o
godz.13.05

08.04

Zrób zadania:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/wordgames/easter
https://www.abcya.com/games/easter_word_searc
h

Język angielski
(grupa p. Izy
Niklewskiej)

•

Temat: Mój dzień

Zapisz w zeszycie: Subject : My day
Podręcznik str. 80 i 81 zad.1,2,3,4,7
Poćwicz nowe słownictwo na stronie:
https://learningapps.org/display?v=pw8sttpvt20
oraz
joinmyquiz.com (i wprowadź ten kod 943183 )

Quiz czynny do
wtorku do
godz.15.30

•

Temat: Tradycje wielkanocne w Wielkiej
Brytanii

Zapisz w zeszycie: Subject: Easter in Britain
(materiały na platformie Teams – lekcja online)
historia

Piątek - przerwa świąteczna

-

Joanna Leszczuk

-

Informatyka

Temat: Poznajemy program Scratch
Zapoznaj się z materiałem:
https://sway.office.com/5KwQTi9zs1Kh4xvH?ref=Lin
k i wykonaj znajdujące się tam ćwiczenia.

Nic nie przesyłamy,
dzieci wykonują
zadania w dowolnym
czasie

Tomasz Ogrodnik

Informatyka

Całe zadanie jest jak zawsze na MS Teams. A brzmi
tak:

08.04.2020

Jarosław Rogożeński

Możliwość
konsultacji w razie
problemów - w
godzinach naszej
lekcji na czacie w MS
Teams
Konsultacje przez MS
Teams

Temat 10: Metody stosowane w komputerowym
pisaniu
https://youtu.be/0_qy_hz69MM
Instrukcja
Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie
masz książki zacznij od punktu 1.
1. W przeglądarce internetowej wpisz adres:
www.dlaucznia.migra.pl
2. Wybierz swoją książkę.
3. Wybierz podręcznik online.

Religia

4. Zapoznaj się z połową tematu 10, a dokładnie z
podpunktami 1-3 na stronach od 101 do 106.
5. W edytorze tekstowym Word zrób poniższe dwa
zadania, ale w jednym pliku:
A. Wykonaj ćwiczenie 3 na stronie 103.
B. Napisz przepis na swoje ulubione ciasto.
Następnie dzięki wypunktowaniu (liście
numerowanej lub punktowej) wypisz listę
składników.
6. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np.
jan_kowalski_4c i wyślij prowadzącemu w zadaniu
jako "dodaj moją pracę" i następnie kliknij przycisk
PRZEŚLIJ.
Quiz wiedzy o Wielkanocy

..Nic nie przesyłamy

Quiz nie jest na ocenę, ma w lekki sposób utrwalić
to, co już na jej temat wiemy. Jeśli głowa nie daje
rady, można wspomagać się wszelkimi źródłami
wiedzy

Przyroda

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRqA3lSXtcyJAt3feFHlMQ
QBURjNLMTNOQUxRTlVPSVpYWDROMkJSMEpGMy
4u
Temat: WODA - wprowadzenie
Wykonaj wszystkie brakujące i nieocenione jeszcze
zadania opisane w poprzednich wiadomościach.

07.04

Jeśli jesteś na bieżąco nic nie przesyłasz, ale możesz

Nic nie przesyłamy
-

Mariusz Świerczyński,
Kontakt MS Teams-czat
Swierczynski.mariusz@zso8gdy
nia.pl

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zso8gdynia.
pl

Możliwość
konsultacji na czacie
w MS Teams
Wtorek, godz. 8.55 9.40

obejrzeć poniższe prezentacje i filmy:

Kiedy woda jest słona lub słodka?
http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/wod
a-to-zycie/5
W jeziorze
http://static.scholaris.pl/resource_imp/107/107
249/PLIKI_1/ASD014002_360p.mp4
Film przyrodniczy "Świat oceanu"
https://www.youtube.com/watch?v=WYY7Urp
GW5c
Film przyrodniczy "Perla oceanów"
https://www.youtube.com/watch?v=w3uZqxQXXXg
Plastyka

Muzyka

Wykonaj zaległe prace .

Do 07.04 (wtorek)

Jeśli nie masz braków nic nie przesyłasz, ale możesz:
• udekorować mazurka lub babkę
wielkanocną
• wykonać stroik świąteczny
• wykonać kartkę świąteczną
• Pomóc przy dekorowaniu wielkanocnego
stołu

Nic nie przesyłamy
-

Wysyłamy zaległe testy.

DO 10.04

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zso8gdynia.
pl

Margarita Tuczko

Teams – zadania
Teams - czat

Wychowanie fizyczne👍
Monika Potrikus

1. Pobrać i zainstalować aplikacje na telefonie, tablecie ( 30
Dni Wyzwania Fitness)

2. Podczas konfiguracji wybrać: plan na 30 dni w domu (w
tym wieku uczniów ważny jest 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.(raz w
tygodniu)
7. Miłego Ćwiczenia i aktywności fizycznej😊😊.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.t
hirtydayfitnesschallenge&hl=pl

W miarę
możliwoś
ci
codzienna
aktywnoś
ć. Proszę
o
przesłanie
fotorelacji
tak jak
dotychcza
s do 8
kwietnia👍

e-mail Potrikus.Monika@zso8gdynia.pl
Monika Potrikus Teams – czat, messenger lub
tel. 508947758

Proszę o potwierdzenie zwrotne👍👍

