przedmiot
Język polski

Zadania do wykonania
1-2. Czasowniki dokonane i niedokonane
(aspekt czasownika) - ćwiczenia.
A) Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/rozne-aspektyczasownika/DFlV1HSsl
B) Wykonaj zad. na stronie:
https://learningapps.org/watch?v=p6qb7z04n
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Termin oddania prac
Zadania dotyczące
czasownika wykonaj do 8
kwietnia. Odpowiedzi nie
przesyłaj (to zadania typu
“sprawdź się”).

nauczyciel
zapolskadownar.magdalena@zso8gdynia.pl
Teams - czat

Lekcja on-line

6.04.2020

perlak.agnieszka@zso8gdynia.pl

Teams wtorek
10.00

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdynia.pl

Teams środa
(godzina do

3. Tryby czasownika - ćwiczenia.
Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/w-trybachtrybow/Dylrqm4n0
matematyka

1.Mnożenie ułamków dziesiętnych przez
liczby naturalne Str. 159-160
https://www.youtube.com/watch?v=g5iqNuR
zLF0
film obejrzyj do czasu 7:26
Zad.1,2,3,4 str.160
2.Mnożenie ułamków dziesiętnych on line

7.04.2020
3. cw.str.80,81,82

geografia

Sawanna i step
Prezentacja będzie dostępna w plikach grupy
oraz na www.geoat.wordpress.com

8.04.2020
10 kwietnia przez
mail/teams

Do wykonania notatka w zeszycie, zgodnie z
wytycznymi umieszczonymi w prezentacji
Język angielski
Gr. K. Hołownia

1.

Czas przeszły Past Simple ( was,
were) - wprowadzenie

2. Past Simple w ćwiczeniach
Str. 43-44 WB (do 20.04)
•

Napisz 2 zdania z was, 2 zdania
wasn’t,

Nic nie przesyłamy

Holownia.katarzyna@zso8gdynia.p
l

Nie przesyłamy
odpowiedzi z ćwiczeń

ustalenia) (10:4511:30
wstępnie)
Teams lekcja
online:
poniedziałek 6.04
(9.50-10.35)

Do 20.04

2 zdania z were, 2 zdania weren’t
Do zabawy z rodziną
Happy Easter!!!

2. https://learningapps.org/watch?v=pa
e4nxxk320
Język angielski
(grupa p. Izy
Niklewskiej)

•

Temat: Zawody

Zapisz w zeszycie: Subject : Just a job
Podręcznik str. 80 i 81 zad.1,2,4,6
Poćwicz nowe słownictwo na stronie:
https://learningapps.org/display?v=panx9d6b
j20
oraz
joinmyquiz.com (i wprowadź ten kod 274955 )
•

Temat: Tradycje wielkanocne w
Wielkiej Brytanii

Zapisz w zeszycie: Subject: Easter in Britain

Quiz czynny do wtorku
do godz.15.30

Izabella Niklewska
Niklewska.izabella@zso8gdynia.pl,
Grupa 5b(j.angielski)
na platformie Teams

(materiały na platformie Teams – lekcja
online)

Informatyka

Podsumowanie Scratch – Test Wielokrotnego
wyboru na stronie test.migra.pl

08.04.2020 g. 23:59

Jarosław Rogożeński

Przez MS Teams

Wszystkie instrukcje oraz kod dostępu w
naszym zespole na MS Teams.
historia

Temat : Sztuka średniowiecza
Przeczytaj podr.(str.153)
Karta pracy.

Opracowanie karty pracy
zamieszczonej na team
Wtorek 07.04.20.

Piotr Jóżwiak

Team, czat . Od
godz 15- 16
konsultacje
indywidualne.

biologia

Powtórzenie i utrwalenia wiadomości o
tkankach i organach roślinnych. Test on-line
dostępny jako zadanie w temsach – do
wykonania na ocenę

15.04

Małgorzata Brodecka

Nie odbędzie się w ramach lekcji
uczniowie
rozwiązują test online

Religia

Quiz wiedzy o Wielkanocy

Nic nie przesyłamy

Mariusz Świerczyński,
Kontakt MS Teams-czat
Swierczynski.mariusz@zso8gdynia.
pl

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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRqA3lSXtcyJ

Wychowanie
fizyczne

At3feFHlMQQBURjNLMTNOQUxRTlVPSVpYW
DROMkJSMEpGMy4u
Wymyśl lub wyszukaj a następnie zapisz na
kartce ćwiczenia wzmacniające następujące
partie mięśniowe :
1. Wzmacniające mięśnie nóg- 3
ćwiczenia
2. Wzmacniające mięśnie rąk- 2
ćwiczenia
3. Wzmacniające mięśnie klatki
piersiowej- 3 ćwiczenia
4. Wzmacniające mięsnie pleców- 2
ćwiczenia
5. Wzmacniające mięśnie brzucha- 3
ćwiczenia
Następnie wybieracie sobie dwie partie
mięśniowe, które danego dnia chcecie
wykonać. Wykonujecie każde ćwiczenie dwa
razy po 10 powtórzeń.
Np. Wybraliście danego dnia klatkę piersiową
oraz brzuch. Macie wypisane 3 ćwiczenia na
klatkę oraz 3 ćwiczenia na brzuch, czyli razem
6 ćwiczeń. Jeśli jednym z ćwiczeń są pompki.
Robicie 10 pompek, odpoczywacie po czym
znowu wykonujecie 10 pompek i tym
sposobem macie zrobione jedno z sześciu
ćwiczeń

13.04

Damian Biniewicz
Biniewiczdamian@zso8gdynia.pl
603-306-653

Konsultacje po
wcześniejszym
umówieniu

Plastyka

Technika

Wykonaj zaległe prace.

Do 07.04 (wtorek)

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

Nic nie przesyłamy
-

Wysyłamy zaległe prace (w teamsach!)

Do 10.04

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl

Margarita Tuczko

Teams

