przedmiot
Język polski

Zadania do wykonania
Omówienie egzaminu próbnego.
T:W kręgu muzy Erato B.Leśmian „ W malinowym
chruśniaku”

matematyka

Temat: Odcinki w ostrosłupach
Proszę obejrzeć film:
https://pistacja.tv/film/mat00534-ostroslupprawidlowy-czworokatny-i-szesciokatny-obliczaniedlugosci-odcinkow?playlist=589
Następnie zrobić w zeszycie zadania z podręcznika: 1, 2,
3, 4, 5, 9, 10 str.: 194-196
Proszę obejrzeć film:
https://pistacja.tv/film/mat00533-ostroslupprawidlowy-trojkatny-obliczanie-dlugosciodcinkow?playlist=589
Następnie zrobić w zeszycie zadania z podręcznika: 6, 7,
8, 13 str.: 195-196
1. Napisz zaległy e-mail do koleżanki i prześlij.
8.04

Język angielski

Twoja koleżanka z Niemiec poinformowała Cię, że chce
spędzić wakacje w polskich górach. W e-mailu do niej:
•napisz, dlaczego warto pojechać w polskie góry
•doradź, co powinna ze sobą zabrać i dlaczego
•wyjaśnij, z jakiego powodu nie możesz pojechać
razem z nią. Napisz swoją wypowiedź w języku
niemieckim.
Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w
każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca
polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie
wskazane w nim informacje.

Termin oddania prac
Zaległe prace do 8.04

nauczyciel
Jowita Staszczuk

Lekcja on-line
Poniedziałek 9.50
Wtorek 14.10

Małgorzata Znosko

Iwona Grzywna
Grzywna.iwona@zso8gdy
nia.pl

Teams Czat w
godzinach lekcji.

Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od
50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na
początku wypowiedzi).
Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania
informacji, spójność, bogactwo językowe oraz
poprawność językowa.
2. Poćwicz czasowniki nieregularne:
https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/
?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ
9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc
Język niemiecki

06.04 - sprawdzenie poprawności wykonania zadania
domowego.
T:Przyimki “in, an, auf”. Zadania do wykonania 6 - 8 na
stronie 45 podręcznika. Zadanie domowe ćwiczenia od
16 do 19 str.49 i 50 w ćwiczeniach.
08.04 - sprawdzenie poprawności wykonania zadania
domowego.
T: Sposoby spędzania czasu wolnego. - zazwyczaj.
Czas przeszły Perfekt. Obejrzyjcie filmik z Zadań
objaśniający czas Perfekt oraz zróbcie załączone tam
dodatkowe zadania. Zadania do wykonania 1 - 4 na
stronie 46 i 47 podręcznika. Zadanie domowe ćwiczenia
od 1 do 6 str.52, 53 i 54 w ćwiczeniach.

08.04 - str. 49 i 50
15.04 - str. 52-54

Marzena Cichosz
Teams

Poniedziałek - 13.05
telekonferencja
Środa - 09.50

historia
chemia

Październik 1956. Karta Pracy w Teams.
Kontynuujecie zadanie z tygodnia egzaminów
próbnych, czyli podsumowujecie wiedzę o alkoholach,
wypełniacie i odsyłacie mi karty pracy, czyli nic nowego.

16.04
08.04.2020

Joanna Leszczuk
Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zso8gdynia.
pl

Środa, 13.00-13.30

Macie jakieś problemy – piszcie i pytajcie.
kolasa.zofia@zso8gdynia.pl

Życzę zdrowych,
spokojnych i
radosnych Świąt!

Godzina
wychowawcza
Informatyka

Poniedziałek 14:15

Całe zadanie w MS Teams, a brzmi tak:
Temat 14: Przedstawienie danych w postaci wykresu.
Instrukcja
https://youtu.be/PEvKnS6AYDw
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 Pracę samodzielną.
4. Zrealizuj ćwiczenia 1, 2, dla chętnych ćw. 5 z stron:
180 - 182.
5. Arkusz kalkukacyjny potrzebny do realizacji tematu
(do wyboru):
-LibreOffice Calc (do pobrania bezpłatnie w ramach
pakietu LibreOffice)
https://www.libreoffice.org/download/download/
-Arkusze Google (wersja online bezpłatnie - wystarczy
mieć konto google (android))
https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/

08.04.2020

Jarosław Rogożeński

Przez MS Teams

-Microsoft Excel (wersja online bezpłatna - wystarczy
założyć konto na www.office.com
-Microsoft Excel (licencja płatna w ramach pakietu
Microsoft Office)
Dla chętnych można zrobić zadania 3, 4 strona 181.
Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU
(dodaj moją pracę, następnie w prawym górnym rogu
wciśnij PRZEŚLIJ), nie tutaj w czacie/ogłoszeniach.
Termin do 13.04.2020
WOS

Temat : Organizacje obywatelskie.
Przeczytaj podr.str.152 -155
Odpowiedz na pytanie Czym jest wolontariat ?

07.04.20 wtorek

Piotr Jóżwiak

Team, czat.

Biblioteka

Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu
profilaktycznego pod hasłem: „Dopalacze – zagrożenie
zdrowia i życia”

Zdjęcie/skan pracy
należy przesłać do 17
kwietnia 2020 r. na
adres biblioteki
szkolnej.

Marzena Lewandowska

Regulamin konkursu
u Wychowawców
klas.

Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine
poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

W-F

Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na
bieżąco:
> "Trening usprawniająco - wytrzymałościowy z

Na bieżąco - do
następnego dnia po
zaplanowanej lekcji -

Leszek Kaczorowski
grupa - teamsy

Regulamin
https://biblioteka1.
wordpress.com/kon
kursy/
Zadanie dla uczniów
realizują sami –
moja obecność na

Wychowanie
fizyczne
dziewczęta

instruktorem"
> "Siatkówka w domu - quiz"
> "Trening gimnastyki z elementami jogi dla
początkujących"

potwierdzenie
realizacji teamsy

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
w filmie do 17.05.

FULL BODY WORKOUT - 20 min | Szymon Gaś &
Katarzyna Kępka
W cyklu tego treningu pracę zaczynamy od 15 sekund na
wybranych ćwiczeniach (minimum 16)
Religia

Fizyka

Temat: Wielkanoc- pusty grób.
1.Podręcznik str.196-198-proszę przeczytać.
2.Pomyśl w jaki sposób przygotujesz się do Wielkanocy.
Temat: Moje obowiązki, które mnie rozwijają.
Podręcznik str.177-179-proszę przeczytać.
Test na quizizzie
(407946) z
prezentacją, książką,
internetem

Uczniowie pracują w
swoim tempie, nie ma
prac pisemnych.

8.04 (środa) godzina 16:00

czacie w godzinach
zajęć

Grupa - teamsy
e-mail nieweglowskawawro.katarzyna@zso8gdynia.p
l

Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia.
pl

Reczek.paula@zso8gdynia.pl

Uczniowie na czacie
potwierdzają
podjęcie działań.

