przedmiot
Język polski

Zadania do wykonania
Zdania pojedyncze
rozwinięte i nierozwinięte.
Sprawdzanie pracy
domowej. Podręcznik s.229,
zeszyt ćwiczeń s.91-92.

Termin oddania prac
06.04

Czytanie ze zrozumieniem
tekstu “Przeprowadzka” podręcznik s.229-234 oraz s.
235 ćw. 2 (zapisz do zeszytu
– nie przesyłaj
nauczycielowi).

07.04

nauczyciel
Ludwika Robakowska
Teams - czat

Lekcja on-line
06.04 - lekcja on-line – godz.
12:00-12:30

Małgorzata Znosko

Konsultacje - czat Teams w
godzinach lekcji

08.04

matematyka

Wysłuchanie słuchowiska pt.
“Skąd się wzięło muzeum?”.
E-podręcznik:
https://epodreczniki.pl/a/wi
rtualna-wizyta-w-muzeumsztuki/D19EeNxL2 ćw. 1 i 6.
Wykorzystaj funkcję
“sprawdź” (nie przesyłaj
nauczycielowi).
Temat: Logiczne myślenie
zawsze jest w cenie.
Przed świętami zapraszam
uczniów innego rodzaju
wysiłku intelektualnego.
Uczniowie codziennie rano

Zapraszam do przesłania
odpowiedzi na zagadki do
końca dnia, następnego dnia
rano wyślę odpowiedzi.
Życzę miłej zabawy.

Język angielski (grupa p. Izy
Niklewskiej)

otrzymają w Teams’ach trzy
zagadki logiczne.
• 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/dis
play?v=panx9d6bj20
oraz
joinmyquiz.com (i wprowadź
ten kod 274955 )

Quiz czynny do wtorku do
godz.15.30

Izabella Niklewska
Niklewska.izabella@zso8gdy
nia.pl,
Grupa 5e(j.angielski)
na platformie Teams

•

Temat: Tradycje
wielkanocne w
Wielkiej Brytanii
Zapisz w zeszycie: Subject:
Easter in Britain
(materiały na platformie
Teams – lekcja online)
Język angielski
Wejdź w Teamsy - zespoły
5e angielski gr.2 - Zadania
Wykonaj zaległe zadania w
ćwiczeniach i wyślij zdjęcie.

Zrób zadania:

8.04

Iwona Grzywna
Grzywna.iwona@zso8gdynia
.pl

lekcja online, poniedziałek, 6
kwietnia o godz.9.50

https://elt.oup.com/student
/teamupplus/level3/welcom
e/exercise7?cc=pl&selLangu
age=pl
https://engbook.pl/exercise
/3553
https://wordwall.net/pl/res
ource/434252

Obejrzyj:
https://youtu.be/CwLekGsM
JiI
historia
Informatyka

Temat: Poznajemy program
Scratch
Zapoznaj się z materiałem:
https://sway.office.com/5K
wQTi9zs1Kh4xvH?ref=Link i
wykonaj znajdujące się tam
ćwiczenia.
Uwaga. Ponieważ niektóre
dzieci w klasie IV nie korzystały
z programu Scratch lekcja ma
charakter wprowadzenia.
Odnośnik do e-podręcznika z
klasy IV znajduje się w
materiale.

Nic nie przesyłamy, dzieci
wykonują zadania w
dowolnym czasie

Tomasz Ogrodnik

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

Wychowanie fizycznechłopcy

Sportowa ruletka

Karta aktywności
prowadzona na bieżąco +
potwierdzenie na czacie

Anna Arndt

Teams

Godzina wychowawcza

Spotkanie wiosennoświąteczne online.
Quiz wiedzy o Wielkanocy

-

Joanna Leszczuk

Środa, 12.00-12.20

Nic nie przesyłamy

Mariusz Świerczyński,
Kontakt MS Teams-czat
Swierczynski.mariusz@zso8
gdynia.pl

Religia

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

WDŻ

biologia

https://forms.office.com/Pa
ges/ResponsePage.aspx?id=
ft3fL46QpUazWefgFIhFRqA3
lSXtcyJAt3feFHlMQQBURjNL
MTNOQUxRTlVPSVpYWDRO
MkJSMEpGMy4u
Temat: Moje ciało
Lekcja dla grupy dziewcząt.

Utrwalenie wiadomości o
Do 10 kwietnia przez FORMS
tkankach i organach
roślinnych i mini teścik na
forms na ocenę (waga 1 –
jako praca samodzielna na
lekcji z użyciem podręcznika)

Barbara Kamińska

6.04.-14.00
Spotkanie online- Teamsy,
czat

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Teams wtorek 9:50 – 10:35

plastyka

Technika
Wychowanie fizyczne dziewczęta

Wykonaj zaległe prace.

Do 07.04 (wtorek)

Agnieszka Szwarc
Szwarc.agnieszka@zso8gdyn
ia.pl

Jeśli jesteś na bieżąco
niczego 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 prace (w
teamsach!)
Wyzwanie – 10 dni
przysiadów. Opis ćwiczenia
zostanie przesłany na maila.

Do 10.04

M. Tuczko

Przesłanie karty aktywności
po wykonaniu ćwiczenia.

szczypczyk.anna@zso8gdyni
a.pl

Teams

