przedmiot
Język polski

matematyka

Język angielski

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: Logiczne myślenie zawsze jest w
cenie.
Przed świętami zapraszam uczniów
innego rodzaju wysiłku intelektualnego.
Uczniowie w poniedziałek rano otrzymają
w Teams’ach trzy zagadki logiczne.
Temat 1: Przysłówki (prezentacja w
power point)
Temat 2: Czytanie i sprawdzanie zadań

Termin oddania prac

nauczyciel
Małgorzata Sobczak

Lekcja on-line
Wt.14.00

Małgorzata Znosko

Konsultacje - czat Teams w
godzinach lekcji

Agnieszka MajewskaTrojańczyk

pon. gr. 1 –godz. 12:00
on-line
pon. Gr. 2 godz. 9:00
on-line
Środa gr. 1-13:05 on-line
Środa gr.2 9:50 on-line

17.04.2020
Zapraszam do przesłania
odpowiedzi na zagadki do
końca dnia, następnego dnia
rano wyślę odpowiedzi.
Życzę miłej zabawy.

7.04

https://www.youtube.com/watch?v=FQP
Dk_fMcs0

historia
biblioteka

Zad. 1,2,3,4,5,8/62
Zad. 9 i 10/63
Unit 4 w ćwiczeniach
Kultura polskiego oświecenia

15.04

-

Joanna Leszczuk, Teams czat

Wtorek, 12.15-12.35

Konkurs „Poezja z grzbietów książek Book spine poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Regulamin
https://biblioteka1.wordpre
ss.com/konkursy/

wdż

Temat: Dojrzewam do kobiecości
lekcja dla grupy dziewcząt

6.04

Barbara Kamińska

biologia

Utrwalenie wiadomości o kręgowcach
zmiennocieplnych. Mini teścik na forms
na ocenę (waga 1 jako samodzielna praca
ucznia z podręcznikiem)
Treningi – zadania ruchowe do realizacji
w domu na bieżąco:
> "Trening usprawniająco wytrzymałościowy z instruktorem"
> "Siatkówka w domu - quiz"
> "Trening gimnastyki z elementami jogi
dla początkujących"

Do 10 kwietnia na FORMS

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyni
a.pl

Na bieżąco - do następnego
dnia po zaplanowanej lekcji
- potwierdzenie realizacji
teamsy

Leszek Kaczorowski
grupa - teamsy

Wykonaj zaległe prace.

Do 07.04 (wtorek)

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
-

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zso8gdyn
ia.pl

Wysyłamy świąteczne prace (w
teamsach!)

Do 10.04

W-f

plastyka

Technika

M. Tuczko

Poniedziałek godz.15.0015.30
Spotkanie online- Teamsyczat
Teams środa 8:55-9:40

Zadanie dla uczniów
realizują sami – moja
obecność na czacie w
godzinach zajęć

Teams

Wychowanie
fizyczne dziewcząta
Religia

Wyzwanie – 10 dni z deską. Opis zadania
zostanie przesłany na maila.

Przesłanie karty aktywności
po wykonaniu zadania.

szczypczyk.anna@zso8gdyni
a.pl

Temat: Święconka- na początek śniadania
wielkanocnego.
1.Podręcznik str.185-187-proszę
przeczytać.
2.Pomyśl w jaki sposób przygotujesz się
do Wielkanocy.

Uczniowie pracują w swoim
tempie, nie ma prac
pisemnych.

Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia.pl

