yprzedmiot

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

17.04

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

16.04.20

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

15.04.20

17.04.20

nauczyciel
Ludwika
Robakowska
Teams - czat

D. Chojnacka
Teams – czat
(czwartek)

Lekcja on-line

•

Zrób w zeszycie zad. z podręcznika: 1, 2, 3, 6 /168-169

Język angielski
grupa I. Niklewska

Temat: Czas Present Simple – wprowadzenie (lekcja online)

Język angielski

16.04. - Temat: The Terrific Two: Dug and Coco – konstrukcja
gramatyczne there is / there are oraz wprowadzenie formy
przeczącej oraz pytań.
Podręcznik strona 42-43.
• Przeczytaj krótką historyjkę na stronie 42 i wykonaj
ćwiczenie 1-3.
• Zapoznaj się z informacją na stronie 43 jak budować
formę przeczącą i pytania używając konstrukcji there is /
there are.
• Wykonaj ćwiczenie 4 i 7 na stronie 43 a odpowiedzi
prześlij na czacie Teams w czwartek, 16.04.2020.

historia
Informatyka

Brak zajęć
Zadanie jest dostępne w MS Teams
Temat 10: Metody stosowane w komputerowym pisaniu
https://youtu.be/0_qy_hz69MM
Instrukcja
Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie masz książki
zacznij od punktu 1.

Izabella
Niklewska

Lekcja online
czwartek
godz.9.50 (MS
niklewska.izabell Team)
a@zso8gdynia.p
l
16.04.2020

Iwona Hibner

MS Teams

19.04.2020

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

1. W przeglądarce internetowej wpisz adres:
www.dlaucznia.migra.pl
2. Wybierz swoją ksiażkę.
3. Wybierz podręcznik online.
4. Zapoznaj się z połową tematu 10, a dokładnie z podpunktami
1-3 na stronach od 101 do 106.
5. W dowolnym edytorze tekstowym (Word, WordPad,
OpenOffice Writer) zrób poniższe dwa zadania, ale w jednym
pliku:
A. W celu doskonalenia pisania, wykonaj ćwiczenie 4 na stronie
104. Staraj się pisać dwiema dłońmi.
B. Napisz za pomocą wypunktowaniu listę zakupów do sklepu
spożywczego.
6. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np.
jan_kowalski_4c i wyślij prowadzącemu w zadaniu jako "dodaj
moją pracę" i następnie kliknij przycisk PRZEŚLIJ.

Religia

biblioteka

Termin do 19.04.2020
Proszę rozwiązać krzyżówkę:
https://wordwall.net/play/1446/336/418

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

Nic nie
wysyłamy

Mariusz
Świerczyński

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

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

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

Do 22.04.2020

Margarita
Tuczko

Wychowanie fizyczne

Sportowa ruletka. Zadania zostaną przesłane na maila.

Do 19.04
Nic nie
wysyłamy

Szczypczyk Anna

Godzina wychowawcza

Organizacja czasu.

przyroda

Temat: Wody słodkie i wody słone
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
3. “Origami” - praca z papieru

Szczypczyk Anna

Do 17.04
(piątek)
do
godz.14.00

Agnieszka
Szwarc
szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Prace
wysyłamy do
17.04 (piątek)
do godz.14.00

Agnieszka
Szwarc
Szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

TEAMS

Teams lekcja
on-line
Czwartek 13.00
-dziewczęta
Piątek 10.00 chłopcy
Indywidualne
konsultacje w
razie potrzeby –
w czasie lekcji
w MS Teams
(czat)

Szczegóły w poprzednich plikach nauka zdalna
Uwaga!
Uczniowie, którzy nie mają braków niczego nie wysyłają.
wdż

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

Nic nie
wysyłamy

Barbara
Kamińska

Teams lekcja
on-line
Piątek
godz.12.00

