przedmiot
Język polski

matematyka

Zadania do wykonania
Temat 1: Jakimi zasadami powinien kierować
się harcerz? (podr. S. 257) (Temat na
poniedziałek (materiały na MS Teams)
Temat 2: Rodzaje orzeczeń w zdaniu. (lekcja
online i prezentacja na MS Teams)
Temat 1: Obniżki i podwyżki
• Obejrzyj filmiki:

Termin oddania prac

6.04.20

7.04.20

https://pistacja.tv/film/mat00342-obnizki
https://pistacja.tv/film/mat00341podwyzki?playlist=174
• Zrób ćwiczenia: 4-7/74
Temat 3: Obniżki i podwyżki w zadaniach
tekstowych.
• Obejrzyj filmik:
https://pistacja.tv/film/mat00344-procenty-wzadaniach-tekstowych?playlist=174
• Zrób w zeszycie zadania: P 1-7/157 158
Pamiętaj!

Lekcja on-line
Środa 10.45

D. Chojnacka

Konsultacje: taems czwartek
12.00 - 12.45

17.04.20

https://pistacja.tv/film/mat00342-obnizki
https://pistacja.tv/film/mat00341podwyzki?playlist=174
• Zrób ćwiczenia: 1-3/73
Temat 2: Podwyżki i obniżki cd.
• Jeszcze raz obejrzyj filmiki:

nauczyciel
M. Sobczak

8.04.20

Zapisz dane, rozwiązanie i odpowiedz pełnym
zdaniem.
Język angielski
(gr.p. A.
MajewskiejTrojańczyk)

Temat 1: Przysłówki -prezentacja w Power
Point
Temat: Czytanie i sprawdzenie zadań
Dialog+ zad. 3/58 i tekst i zad.2,3 i 5/59

A. MajewskaTrojańczyk

Pon. 10:30 –on-line
Środa 11:55 –on-line

07.04

https://www.youtube.com/watch?v=FQPDk_f
Mcs0
15.04
Zad. 1,2,3,4,5,8/62
Zad. 9 i 10/63
Unit 4 w ćwiczeniach
Język angielski
(grupa p. Izy
Niklewskiej)

• Temat: Zdrowie
Zapisz w zeszycie: Subject : Healthy matters
Podręcznik str. 66 i 67 zad.1,2,3,4,5
Poćwicz nowe słownictwo na stronie:
https://learningapps.org/display?v=pi4f2fqvk2
0
oraz
joinmyquiz.com (i wprowadź ten kod 971176 )

Quiz czynny do
wtorku do godz.15.30

Izabella Niklewska
Niklewska.izabella@zso8gdy
nia.pl,
Grupa 6b(j.angielski)
na platformie Teams

lekcja online, środa kwietnia
o godz.11.55

-

Joanna Leszczuk, Teams czat

Wtorek, 10.15-10.35

•

Temat: Tradycje wielkanocne w
Wielkiej Brytanii
Zapisz w zeszycie: Subject: Easter in Britain
(materiały na platformie Teams – lekcja online)
historia

Kultura polskiego oświecenia

Wychowanie
fizyczne

1. Dalsza praca z aplikacją:
30 Dni Wyzwania Fitness
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.
popularapp.thirtydayfitnesschallenge&hl=pl
2. Obejrzenie krótkiego filmu i
odpowiedzenie na 3 pytania w nim
zawarte:

Udokumentowanie
ćwiczeń w zależności
ilości w-f do środy

Rafał Wojczulanis:

Przesłanie
odpowiedzi na
pytania z filmu do
środy do godz. 16

wojczulanis.rafal@zso8gdyni
a.pl

Konsultacje indywidualnie
po ustaleniu terminu

Tel. 518136389

MS Teams

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS2
6G1wY

Informatyka

Temat: Scratch – powtarzanie poleceń
Zapoznaj się z materiałem:
https://sway.office.com/0T8LaCtFFRoNeOyp?r
ef=Link i wykonaj zadania, które się w nim
znajdują.

Zadanie 3 (z
załączonego
materiału) wysyłamy
do środy 8 kwietnia,
do godz. 23.59 przez
MS Teams – zadanie
zostanie
udostępnione w
poniedziałek 6
kwietnia o godz. 8.00)

Tomasz Ogrodnik

Możliwość konsultowania
się na czasie w MS Teams w
godzinach naszych lekcji w
planie zajęć

Informatyka

Zadanie jest w MS Teams, a brzmi tak:
Temat: Prezentacja multimedialna na temat:
"Zastosowania komputerów"

08.04.2020

Jarosław Rogożeński

Przez MS Teams

https://youtu.be/8yk0hpK-KXU
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 ksiażkę.
3. Wybierz podręcznik online
4. Stwórz prezentację multimedialną na temat
11 z książki.
Prezentacja powinna mieć:
-10 slajdów
-przejścia
-animację
Prezentację omawialiśmy w temacie 3, 4, 5.
Prezentacje tworzymy w PowerPoint online lub
jeśli posiadamy to stacjonarnie na swoim
komputerze.
Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np.
jan_kowalski_6c i wyślij prowadzącemu w
zadaniu jako "dodaj moją pracę" i następnie
kliknij przycisk PRZEŚLIJ.
Lekcja
biblioteczna
Biblioteka

Temat: Biblioteka online.
Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book
spine poetry”

Marzena Lewandowska
Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Teams - poniedziałek - godz.
15.05
Regulamin
https://biblioteka1.wordpre
ss.com/konkursy/

geografia

plastyka

Technika
Religia

Produkcja energii w Europie.
Prezentacja będzie dostępna w plikach grupy
oraz na www.geoat.wordpress.com
Do wykonania notatka w zeszycie, zgodnie z
wytycznymi umieszczonymi w prezentacji
Wykonaj zaległe prace.

10 kwietnia

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Do 08.04 (środa)
godz.14.00

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 świąteczne prace (w Teamsach!)
Temat: Święconka-na początek śniadania
wielkanocnego.
1.Podręcznik str.185-187 -proszę przeczytać.
2.Pomyśl w jaki sposób przygotujesz się do
Wielkanocy.
Temat: Koronka do miłosierdzia Bożego.
Podręcznik str.188-190-proszę przeczytać.

Do 10.04
Uczniowie pracują w
swoim tempie, nie
ma prac pisemnych.

M. Tuczko
Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia.pl

Teams wtorek 13:05-13:50

Teams

