przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Odmiana rzeczowników przez przypadki. Odmień przez przypadki
trzy dowolne rzeczowniki: https://gwo.pl/odmiana-przezprzypadki-p4108 Zeszyt ćwiczeń - ćw. 2 i 4 s.50

matematyka

Termin
oddania prac
15.04

Czytanie ze zrozumieniem. Tekst pt. “Uwaga: Nowi!” - w
podręczniku s.216-218. Ćw. 2 s.219

16.04

Odmiana przez przypadki. Odmień przez przypadki trzy dowolne
rzeczowniki: https://gwo.pl/odmiana-przez-przypadki-p4108
Zeszyt ćwiczeń - ćw. 5 i 6 s.51
Temat 1: Ułamki właściwa i niewłaściwe.
• Przeczytaj uważnie informacje z podręcznika na str. 166167
• Zrób w zeszycie ćwiczenia A, B, C ze str. 166-167
• Zrób ćwiczenia: 1 – 5/66
Temat 2: Ułamki właściwe i niewłaściwe cd.
• Przeczytaj uważnie informacje z podręcznika ze str. 167168
• Zrób w zeszycie ćwiczenia D, E, F ze str. 167-168
• Zrób ćwiczenia: 6 –9/67
Temat 3: Zamiana liczb mieszanych na ułamki i ułamków na liczby
mieszane.
• Obejrzyj filmiki:
https://epodreczniki.pl/a/zamiana-liczb-mieszanych-naulamki/DpjuPylCI
• Zrób z filmiku:w zeszycie ćw. 1,4,5 oraz on-line ćw. 3 i 7
• Zrób w zeszycie zad. z podręcznika: 1, 2, 3, 6 /168-169

17.04

15.04.20

16.04.20

17.04.20

nauczyciel
Ludwika
Robakowska
Teams – czat

D. Chojnacka
Teams – czat
(czwartek)

Lekcja on-line

Język angielski
grupa I. Niklewska

Temat: Czas Present Simple – wprowadzenie (lekcja online)

Język angielski

T: Pytania z czasownikiem have got.
1. Przeczytaj tekst na str. 56 w podręczniku i wykonaj ćw. 3,
odpowiedzi zapisz w zeszycie.
2. Zapoznaj się z tabelą na stronie 57 i obejrzyj:
https://youtu.be/S1gkv4bpBEQ
3. Następnie wykonaj zadania:
Ułóż pytania używając odpowiedniej formy czasownika have
got:
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit6/stepsfunzo
ne06_01?cc=pl&selLanguage=pl

Izabella
Niklewska

17.04

Lekcja online
piątek
godz.13.05 (MS
niklewska.izabell Team)
a@zso8gdynia.p
l
Iwona Grzywa
MS Teams
(czat)
grzywna.iwona
@zso8gdynia.pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit6/stepsfunzo
ne06_03?cc=pl&selLanguage=pl
historia

Szare Szeregi.

-

Informatyka

Temat: Z wizytą w Interlandii
1. Wejdź na stronę
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interl
and
2. Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z
bezpieczeństwem w internecie
Brak lekcji = brak zadania

Niczego nie
przesyłamy

Informatyka

Joanna Leszczuk
czat Teams
Tomasz
Ogrodnik

Jarosław
Rogożeński

Czwartek, godz.
13.00-13.20
Indywidualne
konsultacje w
razie potrzeby –
w czasie lekcji
w MS Teams
(czat)

Religia

Proszę rozwiązać krzyżówkę:
https://wordwall.net/play/1446/336/418

Nic nie
wysyłamy

Mariusz
Świerczyński

biblioteka

2 etap konkursu “Mistrz dobrych manier” dla uczniów, którzy
zakwalifikowali się - krzyżówka przesłana w Teams

muzyka

Temat: Instrumenty perkusyjne.
1.Zapoznać się z prezentacją (Teams zadania)
2.Przeczytać podręcznik str.80-82
3.Posłuchać brzmienia wybranych instrumentów (Teams zadania)

15-17.04,
odpowiedzi
przesyłamy na
adres:
biblioteka@zs
o8gdynia.pl
Do 22.04.2020

Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl,
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl
Margarita
Tuczko

przyroda

Temat: Wody słodkie i wody słone

Do 17.04
(piątek)
do godz.14.00

Agnieszka
Szwarc
szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Prace
wysyłamy do
17.04 (piątek)

Agnieszka
Szwarc

1.Obejrzyj:
Wody płynące
http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/woda-to-zycie/7
Wody stojące
http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/woda-to-zycie/8
2. Przeczytaj - podręcznik str. 147 – 150

3. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 92 – 93
plastyka

Wykonujemy zaległe prace:
1. “Wiosenne kwiaty” – technika dowolna
2. “Formy terenu” - praca z plasteliny lub papieru

Indywidualne
konsultacje w
razie potrzeby –
w czasie lekcji
w MS Teams
(czat)
konsultacje
indywidualne –
czat w Teams

Teams gru

Indywidualne
konsultacje w
razie potrzeby –
w czasie lekcji
w MS Teams
(czat)

3. “Origami” - praca z papieru
Szczegóły w poprzednich plikach nauka zdalna

do godz.14.00

Uwaga!
Uczniowie, którzy nie mają braków niczego nie wysyłają.

Nic nie
przesyłamy

Technika

Dekorowanie stołu- składanie serwetek.

Nic nie
przesyłamy

wdż

Przekazywanie życia- budowa i fizjologia układu rozrodczego
kobiety- lekcja dla dziewcząt

szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Anna Szczypczyk
Barbara
Kamińska

Lekcja online
Teamsy piątek
godz. 12.00

