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

Język angielski
Gr.p. K. Hołownia

Język angielski
grupa I. Niklewska

historia

S: Past Simple ( was,were) - questions
(wytłumaczenie na lekcji on-line)
Str. 44
S: Directions – is it far
Temat do opracowania samodzielnego
(szczegółowy plan ćwiczeń w zakładce pliki w Teamsach)

Termin
oddania prac

15.04.2020

Lekcja on-line

M. ZapolskaDownar
Perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl

MS Teams
czat

Holownia.katarzy
na@zso8gdynia.pl

Czwartek
11.30-12.30

Izabella Niklewska
niklewska.izabella
@zso8gdynia.pl

Lekcja online
czwartek
godz.11.55
(MS Team)

Jóżwiak Piotr

Team, czat.

do 20.04.2020

Tydzień czasu
do kolejnej
lekcji online
NIC nie
wysyłamy sprawdzimy
podczas
lekcji!!

Temat: Czas Past Simple – wprowadzenie (lekcja online)

Społeczeństw średniowiecza - powtórka trzy zagadnienia.

nauczyciel

Piątek
17.04.2020

•
•
•

System feudalny
Epoka rycerska
Średniowieczne miasto i wieś

Karta pracy: Sztuka średniowiecza
Informatyka

Brak nowego zadania, dla chętnych poprawa testu:

19.04.2020

Jarosław
Rogożeński

p

Nic nie
wysyłamy

Mariusz
Świerczyński

Indywidualne
konsultacje w
razie potrzeby
– w czasie

Dla osób, które poprawiają test proszę dopisać do imienia i
nazwiska na stronie test.migra.pl frazę: "popr"
Instrukcja
https://youtu.be/CW5drinWpdg

Religia

1. W przeglądarce internetowej wpisz adres: test.migra.pl
2. Wpisz hasło do testu dla swojej klasy:
Hasło podane w MS Teams
3. Jako identyfikator wpisz swoje imię i nazwisko (dla
poprawiających dopisz jeszcze "popr".
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 dnaych.
7. Możesz korzystać z różnych pomocy.
Powodzenia!
Proszę rozwiązać krzyżówkę:
https://wordwall.net/play/1446/336/418

Wychowanie Fizyczne

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)

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

wdż

Moje ciało- lekcja dla dziewcząt

biblioteka

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

Do 19.04

Damian Biniewicz
Biniewiczdamian
@zso8gdynia.pl
603-306-653

Zadania
wykonane w
czasie lekcji
15-17.04,
odpowiedzi
przesyłamy na

lekcji w MS
Teams (czat)
Indywidualne
konsultacje
po
wcześniejszy
m umówieniu
terminu

Witomska.Hanna
@zso8gdynia.pl

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
czasie lekcji
wg planu.

Barbara Kamińska

Czwartek
godz.9.00

Lewandowska.Ma
rzena@zso8gdyni
a.pl,

konsultacje
indywidualne

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

plastyka

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

adres:
biblioteka@zs
o8gdynia.pl
17.04

wisniewska.hanna
@zso8gdynia.pl

– czat w
Teams

Małgorzata
Brodecka

W razie
potrzeby
konsultacje
on-line w
Teams
g.11.00

Prace
wysyłamy do
17.04 (piątek)
do godz.14.00

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

17 kwietnia

Tokarskakleina.agnieszka@
zso8gdynia.pl

Szczegóły w poprzednich plikach nauka zdalna
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
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

Teams piątek
13:00-13:45

