przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Poznanie wiersza pt. “Kołysanka dla Okruszka” - podręcznik
s.236. Udziel odpowiedzi na pytanie: Kto, dla kogo i o czym
śpiewa kołysankę?

matematyka

Język angielski

Termin
oddania prac
15.04

Wysłuchanie recytacji wiersza W. Szymborskiej pt. “Radość
pisania”. E-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/radoscpisania/DjUQlT3xC ćw. 18 - rozwiązanie diagramu prześlij w
Teams, w zakładce: zadania.

16.04

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co to jest zdrobnienie?
Podręcznik: s. 237 – tabelka, zeszyt ćwiczeń: s. 93.
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych
Proszę obejrzeć film:
https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY
Następnie proszę zrobić w zeszycie zadanie 3,4,5,6,7 ze strony
163 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń ze strony 81 i 82

17.04

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).

17.04

https://youtu.be/kvuWQXR84Xo
3. Z rozsypanych wyrazów ułóżcie pytania, a następnie
udzielcie krótkich odpowiedzi na podstawie tekstu ze str.
70.

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska
Teams – czat,
zakładka:
zadania

Małgorzata
Znosko

Konsultacje
czat Teams

Iwona Grzywna

Ms Teams czat

grzywna.iwona
@zso8gdynia.p

https://wordwall.net/pl/resource/887723/angielski/eca1-make-questions Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Język angielski
grupa I. Niklewska

Temat: Czas Past Simple – wprowadzenie (lekcja online)

historia

W średniowiecznym grodzie.

Wf chłopcy
Wychowanie fizyczne –
dziewczęta
Religia

Dowolne ćwiczenia z tygodnia przedswiątecznego
Sportowa ruletka. Zadania zostaną przesłane na maila.

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

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

Izabella
Niklewska

Lekcja online
piątek
godz.10.45 (MS
niklewska.izabell Team)
a@zso8gdynia.p
l
-

Nic nie
wysyłamy
Nic nie
wysyłamy

Joanna
Leszczuk, czat
Teams
Anna Arndt
Anna
Szczypczyk
Mariusz
Świerczyński

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Piątek, 13.0013.25
teams

Indywidualne
konsultacje w
razie potrzeby –
w czasie lekcji
w MS Teams
(czat)
Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
czasie lekcji wg
planu.

Godzina wychowawcza

Spotkanie z wychowawcą.

-

Joanna Leszczuk

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

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

17.04
Komentarz do
filmu
17 kwietnia pracę proszę
odesłać na
mail/czat
prywatny

Sebastian Ropel

Szczegóły w poprzednich plikach nauka zdalna

Środa, 12.2012.40
konsultacje
indywidualne –
czat w Teams

Uwaga!
Uczniowie, którzy nie mają braków niczego nie wysyłają.
Informatyka – dziewczyny

Temat: Bezpieczeństwo w Internecie

geografia

Lasy liściaste strefy umiarkowanej – prezentacja dostępna w
plikach grupy na TEAMS lub na stronie
www.geoat.wordpress.com
Zadania do wykonania:
https://docs.google.com/document/d/13iBIfUykkxGvuefaANjm2
_YLFHafJFBzec6ma_XhXdE/edit?usp=sharing

Tokarskakleina.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Teams
czwartek 9:5010:35

