przedmiot
Język polski

matematyka

Zadania do wykonania
Zdania złożone współrzędnie. Epodręcznik:
https://epodreczniki.pl/a/zdaniezlozone-wspolrzednie-a-zdaniazlozone-podrzednie/D15NBNgNG
ćw. 1 i 2. Wykorzystaj funkcję
“sprawdź” (nie przesyłaj
nauczycielowi). Zrób notatkę do
zeszytu o zdaniach złożonych
współrzędnie.

Termin oddania prac
06.04

Co się kryje w zdaniu?
Powtórzenie wiadomości o
częściach zdania. Podręcznik
s.201.

08.04

Czytanie wywiadu z aktorką, Anną
Dymną. Podręcznik s.197-199.
Napisz o czym aktora mówi w
wywiadzie. Swoją wypowiedź
zbuduj dwoma zdaniami
podrzędnymi i dwoma zdaniami
złożonymi współrzędnie. Prześlij
pracę nauczycielowi na czat
Teams.
1.Mnożenie sum algebraicznych
str.174-175
https://www.youtube.com/watch
?v=stCTpbq8phw

nauczyciel
Ludwika Robakowska
Teams - czat

07.04

6.04.2020

Lekcja on-line

07.04 - lekcja online – godz.
10:00-10:30

perlak.agnieszka@zso
8gdynia.pl

Teams, środa
11.00

Zad.1,2/175
Do 15.04.2020
2. Mnożenie sum algebraicznych
on line
Zad.3,4,5/175

Język angielski

1. Książka strona 52 ćw 1-6
2. Przygotuj Kahoot na 20
pytań do słówek ze strony
53
3. Książka str 56-57
a. ćw. 1 – ustnie –
sprawdź czy
potrafisz
odpowiedzieć na
pytanie,
b. ćw. 2 – sprawdź,
których słówek
nie znasz i zapisz
je do zeszytu
c. ćw. 4 – słówka,
które trzeba
wpisać w luki
wpisz do Notesu
zajęć w Teams w
Zadaniach
domowych w
stronie „zadania
6-10.04

Anna Leszczyńska
08.04
10/14.04

Teams 08.04
godzina 9.109.40 (środa)

d. zrób ćwiczenie
https://learninga
pps.org/display?v
=p3uhfdxvc20
Język angielski

Wejdź w Teamsy - zespoły 7a
angielski gr.2 - Zadania. Wykonaj
zaległe zadania w ćwiczeniach i
wyślij zdjęcie.
Wykonaj zadania:
https://web2.uvcs.uvic.ca
/courses/elc/studyzone/3
30/grammar/330-modalsnecessity1.htm
https://www.eltbase.com
/quiz/241_03.htm
https://www.englischhilfen.de/en/exercises/m
odals/must_not2.htm
https://elt.oup.com/stud
ent/result/engpreint/a_gr
ammar/unit06/6b_1?cc=p
l&selLanguage=pl

08.04

Iwona Grzywna
Grzywna.iwona@zso8
gdynia.pl

Język niemiecki

Historia

Wychowanie fizyczne
gr. chłopców

06.04 - sprawdzenie poprawności
wykonania zadań domowych.
T: Opowiadamy o naszych
zwierzętach domowych. Zadania
do wykonania na stronie 37
podręcznika. Zadanie domowe
strony 48 i 49 w ćwiczeniach.
Kultura i zmiany społeczne w
okresie międzywojennym - karta
pracy w Teams
1. Dalsza praca z aplikacją:
30 Dni Wyzwania Fitness
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.
popularapp.thirtydayfitnesschalle
nge&hl=pl
2. Obejrzenie krótkiego
filmu i odpowiedzenie na
3 pytania w nim zawarte:

08.04

Marzena Cichosz
Teams

Poniedziałek
15.05

16.04

Joanna Leszczuk, czat
na Teams

Poniedziałek,
10.15-10.35

Udokumentowanie
ćwiczeń w
zależności ilości w-f
do środy

Rafał Wojczulanis:

Konsultacje
indywidualnie po
ustaleniu terminu

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

MS Teams

“Zajączek “spotykamy się po
świętach. Życzę
zdrowych,

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zso8gdy
nia.pl

wojczulanis.rafal@zso
8gdynia.pl

https://www.youtube.com/watc
h?v=jgJOS26G1wY
chemia

We wtorek wyślę maila, w którym
znajdziecie prawidłowe
rozwiązanie ćwiczenie z
poprzedniej lekcji oraz kilka

przykładowo rozwiązanych zadań
wykorzystujących
rozpuszczalność. Przeanalizujcie
je. Piszcie, jak macie z czymś
problem.
kolasa.zofia@zso8gdynia.pl
Przed świętami ocenię Wasze
karty pracy z roztworów i wpiszę
oceny do edziennika oraz wyślę
karty prawidłowo rozwiązane,
abyście mogli zobaczyć swoje
błędy.

spokojnych i
radosnych Świąt!

Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów
książek - Book spine poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena
Lewandowska

Regulamin
https://biblioteka
1.wordpress.com
/konkursy/

geografia

Wpływ sieci transportowej na
lokalizację przedsiębiorstw.
Prezentacja będzie dostępna w
plikach grupy oraz na
www.geoat.wordpress.com
Do wykonania notatka w zeszycie,
zgodnie z wytycznymi
umieszczonymi w prezentacji.
Utrwalenie wiadomości z działu
”narządy zmysłów” i mini teścik
na forms na ocenę (waga 1 jako
praca samodzielna ucznia z
użyciem podręcznika).

Do 10 kwietnia przez
teams/mail

Tokarskakleina.agnieszka@zso
8gdynia.pl

Teams
Poniedziałek
8:00-8:45

Do 10 kwietnia na
FORMS

Tokarskakleina.agnieszka@zso
8gdynia.pl

Teams
Poniedziałek
8:55-9:40

biologia

plastyka

Język niemiecki

Budowa i funkcjonowanie układu
hormonalnego. Zaburzenia
funkcjonowania układu
hormonalnego.
Wykonać ćwiczenia: 1,2 s.84, 3,4
s.85, 1.2,3 s. 86 4,5s.87

Do 15 kwietnia
Przesłać przez
teams/

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
-

Proszę powtórzyć tryb
rozkazujący.
06.04 poniedziałek lekcja online
T: Tryb rozkazujący - ćwiczeniaproszę mieć przy sobie zeszyt
ćwiczeń

_____________

Teams środa 9:50
– 10:35

Agnieszka Szwarc
Szwarc.agnieszka@zso
8gdynia.pl

Justyna Gudel
gudel.justyna@zso8gd
ynia.pl

Teamsy
poniedziałek
14.45-15.15
lekcja online

Fizyka

Wychowanie
fizyczne dziewczęta
Religia

•

Filmik z prezentacją + zadanie doświadczenie w symulacji
(potwierdzenie wykonania
zadania to wypełnienie ankiety
z wnioskami)
Wyzwanie- 10 dni z deską. Opis
zadania zostanie przesłany na
maila.
Temat: Wielkanoc-szatan
pokonany.
1.Podręcznik str.193195-proszę
przeczytać.
2.Pomyśl w jaki sposób
przygotujesz się do
Wielkanocy.
Temat: Wielki Post – z czego
się spowiadać.
1.Podręcznik str.190 -proszę
przeczytać.

8.04 (środa)

Reczek.paula@zso8gdynia.pl

Przesłanie karty
aktywności po
wykonaniu zadania
Uczniowie pracują w
swoim tempie, nie
ma prac pisemnych.

szczypczyk.anna@zso8gdynia.pl

Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia.pl

