przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Nauczyciel nieobecny

matematyka

1.Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000
https://pistacja.tv/film/mat00191-dzielenie-ulamkowdziesietnych-przez-10-100-1000
ZAD. 1,2/157, 4/158
2. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000
Ćw. 1,2,3,4/str.78 oraz ćw. 5,6,7,8/str.79

15.04.2020

Język angielski (gr.A.
Majewskiej-Trojańczyk)

Przeczytaj tekst na str. 68 i zrób zad. 2/68 na podstawie tekstu
Zrób zad. 6/69

16.04.2020

A.MajewskaTrojańczyk

Czwartek godz.
10:15

Język angielski

T: Was/were - pytania.
1. Przeczytaj historyjkę ze strony 70 i wykonaj zadanie 2
(true/false) - odpowiedzi zapisz w zeszycie.
2. Zapoznajcie się z tabelką w podręczniku na stronie 71, a
następnie obejrzyjcie filmik opisujący zasady tworzenia
pytań z czasownikami was/were (do minuty 5:05).
https://youtu.be/kvuWQXR84Xo
3. Z rozsypanych wyrazów ułóżcie pytania, a następnie
udzielcie krótkich odpowiedzi na podstawie tekstu ze str.
70.
https://wordwall.net/pl/resource/887723/angielski/eca1-make-questions Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Społeczeństw średniowiecza - powtórka trzy zagadnienia.

17.04

Iwona Grzywna

W czasie lekcji
w MS Teams
(czat)

historia

•
•
•

System feudalny
Epoka rycerska
Średniowieczne miasto i wieś

Termin
oddania prac

nauczyciel
M. ZapolskaDownar
perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Lekcja on-line

MS Teams czat

do 20.04.2020

grzywna.iwona
@zso8gdynia.pl

Piątek
17.04.2020

Piotr Jóżwiak
Jozwiak.piotr@z
so8gdynia.pl

Video
rozmowa,
Team
W czasie zajęć

Karta pracy: Sztuka średniowiecza
Wychowanie fizyczne gr.
chłopców

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi.
2. Wykonać pomiar tętna przed wysiłkiem i po wysiłku.
Film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU

Udokumentow
anie ćwiczeń.
Ćwiczenia
wykonywane
w liczbie
godzin WF w
danym
tygodniu.

Rafał
Wojczulanis:
Tel. 518136389

Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

wojczulanis.rafal
@zso8gdynia.pl
MS Teams

Przesłanie
pomiaru tętna
przed
ćwiczeniami i
po
ćwiczeniach.

Informatyka gr. 5 A I inf/ang

Podsumowanie tematów 7 i 8 - test wielokrotnego wyboru z
Scratch.
Instrukcja
https://youtu.be/CW5drinWpdg
1. W przeglądarce internetowej wpisz adres: test.migra.pl
2. Wpisz hasło do testu dla swojej klasy:
Hasło podane jest w MS Teams
3. Jako identyfikator wpisz swoje imię i nazwisko

Do 17.04.2020
Do 19.04.2020

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

Informatyka gr. 5 A I inf/ang

Religia

Wychowanie Fizyczne
dziewczęta

4. Wykonaj test, pliki potrzebne do pytań pobierz i uruchom w
scratch-u np. na www.scratch.mit.edu
6. Wynik zobaczysz od razu po zakończeniu, a ja zobaczę wynik w
swojej bazie danych.
7. Możesz korzystać z różnych pomocy.
Powodzenia!
Brak nowego zadania, dla chętnych poprawa testu.
Do identyfikatora proszę dopisać “popr”, żebym wiedział, że
poprawialiście.
Proszę rozwiązać krzyżówkę:
https://wordwall.net/play/1446/336/418

Z poznanych wcześniej ćwiczeń tworzymy własny trening
obwodowy. Wybieramy 6 ćwiczeń, które będziemy w najbliższym
tygodniu wykonywać. Wykonujemy każde ćwiczenie po kolei po
45 sec. Przerwa między ćwiczeniami powinna trwać 10- 15 sec.
Po wykonaniu tych 6 ćwiczeń robimy sobie przerwę 4 min po
czym znowu wykonujemy każde ćwiczenie po 45 sec.
ZWRÓĆ UWAGĘ:
1. Aby ćwiczenia na daną partię mięśniową nie znajdowały
się jedna po drugiej ( jeżeli w ćwiczeniu nr 1 robię
przysiady czyli ćwiczenia na mięśnie nóg to w ćwiczeniu
nr 2 nie powinny być wykroki czyli ponownie ćwiczenia
na mięśnie nóg)
2. Aby ćwiczenia na daną partię mięśniową nie znajdowały
się zbyt często ( powinniśmy zaangażować każdą partię
mięśniową)

19.04.2020

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

Nic nie
wysyłamy

Mariusz
Świerczyński

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

Do 19.04

Damian
Binieiwcz
Biniewiczdamia
n@zso8gdynia.p
l
603-306-653

Indywidualne
konsultacje po
wcześniejszym
umówieniu
terminu

muzyka

Młodość Fryderyka Chopina. Życie i twórczość F.Chopina do roku
1830. Proszę zaśpiewać piosenkę “Gdy Chopin grał” i wysłuchać
utworów Chopina. Pliki mp3 oraz opis lekcji znajduje się w
notesie zajęć w Teamsach. Podręcznik str 98-104

-

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

biblioteka

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

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

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

Biologia

Poprawa/uzupełnienie ocen z testu powtórzeniowego
“Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o tkankach i organach
roślinnych” - dotyczy osób, które nie pisały lub chcą poprawić
test

17.04

Małgorzata
Brodecka

plastyka

Można wykonać zaległe prace:
1. “Wiosenne kwiaty” – technika dowolna
2. “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna
3. “Origami” - praca z papieru

Prace
wysyłamy do
17.04 (piątek)
do godz.14.00

Agnieszka
Szwarc
szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

17 kwietnia

Tokarskakleina.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Szczegóły w poprzednich plikach nauka zdalna

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
czasie lekcji wg
planu.
konsultacje
indywidualne –
czat w Teams

W razie
potrzeby
konsultacje online w Teams
g.10.00

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

Pustynie gorące i lodowe – prezentacja dostępna w plikach
grupy na TEAMS lub na stronie www.geoat.wordpress.com
Zadania do wykonania:
Przesłanie notatki z lekcji na mail / czat prywatny na teams

Teams środa
11:55- 12:40

Uczniowie, którzy mają NZL w e-dzienniku wypełniają i odsyłają
mi to zadanie na mail / czat prywatny na teams - do 30 kwietnia
– termin ostateczny
https://docs.google.com/document/d/13iBIfUykkxGvuefaANjm2
_YLFHafJFBzec6ma_XhXdE/edit?usp=sharing

