przedmiot
Język polski

Zadania do wykonania
Projekt kończący omawianie “Małego Księcia”
(treść w notesie onenote)

matematyka

Temat: Logiczne myślenie zawsze jest w cenie.
Przed świętami zapraszam uczniów innego rodzaju
wysiłku intelektualnego.
Uczniowie codziennie rano otrzymają w Teams’ach
trzy zagadki logiczne.

Język angielski

Wejdź w Teamsy - zespoły 7b angielski - Zadania.
Wykonaj zaległe zadania w ćwiczeniach i wyślij
zdjęcie.
Wykonaj zadania:
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/study
zone/330/grammar/330-modalsnecessity1.htm
https://www.eltbase.com/quiz/241_03.htm
https://www.englischhilfen.de/en/exercises/modals/must_not2.h
tm
https://elt.oup.com/student/result/engprein
t/a_grammar/unit06/6b_1?cc=pl&selLangua
ge=pl

Termin oddania prac
8 kwietnia
(link w notesie
onenote)
Zapraszam do
przesłania odpowiedzi
na zagadki do końca
dnia, następnego dnia
rano wyślę odpowiedzi.
Życzę miłej zabawy.
08.04

nauczyciel
Iwona Czerwińska- Dołhy

Lekcja on-line
Na bieżąco czat w MS
Teams

Małgorzata Znosko

Wtorek –12:00
Konsultacje - czat
Teams w godzinach
lekcji

Iwona Grzywna
Grzywna.iwona@zso8gdyni
a.pl

Język niemiecki

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.
08.04 - sprawdzenie poprawności wykonania zadań
domowych.
T: Opisujemy wygląd osób. Zadania do wykonania
na stronie 38 podręcznika. Zadanie domowe strony
50 i 51 w ćwiczeniach.

08.04
15.04

Marzena Cichosz
Teams

Poniedziałek 15.05
lekcja online wideokonferencja
Środa 8.55

historia

Kultura i zmiany społeczne w okresie
międzywojennym - karta pracy w Teams

16.04

Joanna Leszczuk, czat na
Teams

Wtorek, 13.00-13.30

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.

“Zajączek “- spotykamy
się po świętach. Życzę
zdrowych, spokojnych i
radosnych Świąt!

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zso8gdynia.pl

biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine
poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Regulamin
https://biblioteka1.w
ordpress.com/konkur
sy/

biologia

Utrwalenie wiadomości z działu ”narządy zmysłów”
Mini teścik na forms na ocenę (waga 1 jako praca
samodzielna ucznia z wykorzystaniem podręcznika)
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.

Do 10 kwietnia na
FORMS

Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyn
ia.pl
Tokarskakleina.agnieszka@zso8gdyn
ia.pl

Teams poniedziałek
10:45-11:30

geografia

Do 10 kwietnia na
teams/mail

Wstęp do projektu “Moja mała ojczyzna”
Wychowanie
Fizyczne grupa
chłopców

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

13.04

Damian Biniewicz
Biniewiczdamian@zso8gdy
nia.pl
603-306-653

Teams wtorek 14:1014:55

Teams środa 8:008:45
Konsultacje
indywidualne po
wcześniejszym
umówieniu terminu

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
plastyka

Wychowanie
fizyczne
dziewczęta

Wykonaj zaległe prace.

Do 08.04 (środa)
godz.14.00

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
-

Instruktarz postępowania, ćwiczenia w czasach
epidemii, aby utrzymać się w dobrej formie.

W miarę możliwości
codzienna aktywność.

Trening ogólnorozwojowy

Trening 6 tygodniowy.
Uczniowie wybierają
ćwiczenia, które
zaprezentują później

FULL BODY WORKOUT - 20 min | Szymon Gaś &
Katarzyna Kępka

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zso8gdy
nia.pl

Teamsy grupa WF-VIIb
e-mail nieweglowskawawro.katarzyna@zso8gdynia.pl

Uczniowie na czacie
potwierdzają podjęcie
działań.

Język niemiecki

Religia

Fizyka

W cyklu tego treningu pracę zaczynamy od 15 sekund
na wybranych ćwiczeniach (minimum 16).
Proszę powtórzyć tryb rozkazujący.
06.04 poniedziałek lekcja online
T: Tryb rozkazujący - ćwiczeniaproszę mieć przy sobie zeszyt ćwiczeń

w filmie do 17.05.

Temat: Wielkanoc-szatan pokonany.
1.Podręcznik str.193-195-proszę przeczytać.
2.Pomyśl w jaki sposób przygotujesz się do
Wielkanocy.
Temat: Wielki post -z czego się spowiadać.
Podręcznik str.190-192-proszę przeczytać.

Uczniowie pracują w
swoim tempie, nie ma
prac pisemnych.

•

Filmik z prezentacją
+ zadanie doświadczenie w
symulacji
(potwierdzenie
wykonania zadania
to wypełnienie
ankiety z
wnioskami)

8.04 (środa)

______________

Justyna Gudel
gudel.justyna@zso8gdynia.
pl
Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia.
pl

Reczek.paula@zso8gdynia.pl

l

Teamsy
poniedziałek
14.00-14.30
lekcja online

