przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Sprawdzanie wiedzy o przypadkach (znajomość przypadków na pamięć).
Odpytywanie uczniów przez funkcję rozmowy w Teams (każdy uczeń
indywidualnie).

Matematyka
20-24.04.20

Termin
oddania prac
20.04

Jak napisać przepis kulinarny? Praca z podręcznikiem (s.204-205) i zeszytem
ćwiczeń (s.53 ćw. 1 i s.54 ćw. 2).

21.04

Czy książki mają metki? E-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/czy-ksiazkimaja-metki/D1Gg4Cyrx ćw. 4 i 8. Samokontrola funkcją “sprawdź”.

22.04

Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt.: “Zielony Pies”. Podręcznik s.222-224 ćw.
3a s.226 (zapisz do zeszytu).

23.04

Poznanie rodzajów rzeczowników. Podręcznik s.203. Zeszyt ćwiczeń s.52.

24.04

Temat 1: Ułamek jako wynik dzielenia.
• Przeczytaj informacje z podręcznika na str. 170/171; zrób w zeszycie
ćw. A, B/170
• Zrób ćwiczenia: 1 – 5/68
Temat 2: Ułamek jako wynik dzielenia cd.
• Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00099-ulamek-zwykly-jako-wynikdzielenia?playlist=66
• Zrób z podręcznika zad. 1, 2, 3 /172
Temat 3: Ułamki - ćwiczenia - porównywanie ułamków.

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwik
Robakowska

Indywidualne
rozmowy z
uczniami w
Teams:
Poniedziałek
20.04 - godz.
10:00-10:30

D. Chojnacka

Piątek 24.04
godz. 12:0012:30
Konsultacje teams

•

Rozwiąż testy on –line ( Twoje zadanie polega na zebraniu 10
ananasów w każdym temacie). Wyniki każdego testu prześlij do
29.04.20 na adres: chojnacka.danuta@zso8gdynia.pl, wg. wzoru

Imię i nazwisko kl.
Temat testu
procent
1. https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417
2. https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tychsamych-mianownikach_21_94
3. https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tychsamych-licznikach_21_95
Temat 4: Ułamki - ćwiczenia - rozszerzanie i skracanie ułamków.
• Rozwiąż testy on –line ( Twoje zadanie polega na zebraniu 10
ananasów w każdym temacie). Wyniki każdego testu prześlij do
30.04.20 na adres: chojnacka.danuta@zso8gdynia.pl,
wzoru

29.04.20

wg.

Imię i nazwisko kl.
Temat testu
procent
1. https://www.matzoo.pl/klasa4/rozszerzanie-ulamkow-_21_93
2. https://www.matzoo.pl/klasa4/skracanie-ulamkow-zwyklych_21_74
3. https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki-na-osi-liczbowej_21_583

30.04.20

UWAGA! Potrzebne obliczenia do wszystkich testów proszę wykonać w
zeszycie.
Język angielski

Temat: Unit 3 – A skateboarder’s dream – reading.
Podręcznik strona 45 ćwiczenie 1,3,4,5.
Temat: Konstrukcja there is /there are – sprawdzenie wykonanych ćwiczeń z
ubiegłego tygodnia.

26.04

Iwona Hibner

Czat Teams w
razie pytań
Wtorek 12:00 –
lekcja online

Temat: My dream house - wypowiedź pisemna.
Podręcznik strona 45 ćwiczenie 6.
Język angielski
grupa
I. Niklewska

Lekcja 1:
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Present simple
Przeanalizuj i zrób ćwiczenia w prezentacji „Present simple”,
(Teams/Pliki/Materiały z zajęć/Lekcja 13).
Następnie zrób zadanie „View assignment 6”
Lekcja 2
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Dug’s busy week

-„View
assignment 6”
środa
godz.15.00,
-Zadanie “Mój
dzień, jej/jego
dzień” do 28
kwietnia

Izabella
Niklewska
niklewska.izabell
a@zso8gdynia.p
l

Lekcja online
wtorek,
godz.11.55 (MS
Team)

21.04.2020,
wtorek.
Test zostanie
opublikowany
przed
zajęciami z
historii
W tym
tygodniu

Piotr Jóżwiak

Team, czat

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

Podręcznik, str.84 zad. 1 i 4 – proszę zapisać temat i zrobić zadania w
zeszycie, zdjęcia zadań proszę przesłać i umieścić na czacie w Teamsach.
Zadanie „Mój dzień, jej/jego dzień” (instrukcja Teams/Pliki/Materiały z
zajęć/Lekcja 14).
Lekcja 3
-omówienie materiału i zagadnień problematycznych związanych z czasem
present simple (lekcja online),
historia

Informatyka

Test – Postacie historyczne.
•
Kościuszko
•
Wybicki
•
Traugutt

Temat: Z wizytą w Interlandii

Wejdź na stronę:

niczego nie
wysyłacie.

https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland
Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z bezpieczeństwem w
internecie.

wdż
Muzyka

W tym tygodniu niczego nie wysyłacie.
Przekazywanie życia-budowa i fizjologia układu rozrodczego mężczyzny
Temat: Instrumenty perkusyjne - ciąg dalszy.
• słuchamy utworów dodanych w prezentacji
• rozwiązujemy test

Piątek 12.30
Teamsy
Teams

Do 30.04

Margarita
Tuczko

Test w
Formsach
wypełniamy
do 26.04 do
godz. 23.59

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

Praca z tekstem z podręcznika. Proszę uzupełnić ćwiczenia temat 43 na
podstawie podręcznika.

Do 26.04.2020

Mariusz
Świerczyński

Linki do podręcznika i ćwiczeń, jeśli ktoś nie ma w domu:

Zdjęcie
uzupełnionych
ćwiczeń
proszę
dołączyć do

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Team

Zadania i test na grupie w teamsachs.
Informatyka

Religia

1. Pod linkiem https://sway.office.com/4HBytfQCHcAMo4fN?ref=Link
znajduje się prezentacja dotycząca nowego tematu.
2. Uczniowie wykonują zawarte tam zadania.
3. Zadanie na ocenę polega na znalezieniu odpowiedzi na pytania w
teście (link do testu w prezentacji)

https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_mariusz_zso8gdynia_pl/Ee0
yhDOdKzhDpTzVKLRaM6sBW0YWCJ1uAl7kiR6RZlZSgw?e=4CKsFj

Technika

https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_mariusz_zso8gdynia_pl/ESF
auRhmDXlAs3ceoUEBBC8BUnKSCFsXQx4NhnNEPEJvCA?e=AJdbMr
Manewry na drodze – zawracanie. Karta pracy zostanie wysłana na maila.

Wychowanie
fizyczne
Godzina
wychowawcza

Ćwiczenia na drabince koordynacyjnej. Zadania zostaną przesłane na maila.

Przyroda

DZIEŃ ZIEMI
Obejrzyj w/g numerów
1. W kontakcie z naturą

zadania w MS
Teams
Nic nie
przesyłamy
Karta
aktywności

Spotkanie z wychowaną - lekcja online.

https://slideplayer.pl/slide/441417/

3. Zeszyt ćwiczeń str. 94 - 95

Anna Szczypczyk
Anna Szczypczyk

Do 22.04
(środa)
Nic nie
przesyłamy

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
2. Posłuchaj: piosenka "Świat w naszych rękach"
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
3. Bajka edukacyjna - proekologiczna
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
4. Posłuchaj: piosenka “Nasza planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
Lekcja 5 dział 6 "Krajobraz wczoraj i dziś"
1. Podręcznik str. 151 - 154
2. Prezentacja:

Anna Szczypczyk

Wyślij
do 24.04
(piątek)

Agnieszka
Szwarc
szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Teams
chłopcy- środa
11.55
dziewcząta czwartek 13.00
Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

4. Zadanie dla chętnych: na podstawie dostępnych źródeł napisz
w zeszycie skąd pochodzi nazwa:
a) miasta Gdyni
b) dzielnicy Wiczlino
Plastyka

"Krajobraz przyszłości"
Praca rysunkowa (np. kredki, pastele suche, pastele olejowe).
Format A4

Do 24.04
(piątek)

biblioteka

Ogłoszenie konkursu fotograficznego “Czytam, czytasz, czytamy...”
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdynia_pl/
EbsRxSnJqLdBpFVO0SXQn5IBcQThcgifvAsU0cPA0kW30A?e=BDBlGp

20.04-10.05
Prace należy
przesłać na
adres:
biblioteka@zs
o8gdynia.pl

Agnieszka
Szwarc
szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l
lewandowska.m
arzena@zso8gd
ynia.pl
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl

Czat MS Teams

