przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Poznanie fragmentu “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Podręcznik s.241-243, ćw. 1a i b s.243 - zapisz do zeszytu.

matematyka

Język angielski

Termin
oddania prac
20.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. “Kupść”. Podręcznik s.244249, ćw. 1 s.249.

21.04

Jak wyrazy łączą się ze sobą. Podręcznik s.238-240 i zeszyt
ćwiczeń s.94-96.

22.04

Środa 22.04
godz. 10:0010:30

Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Podręcznik s.255-256. Zeszyt
ćwiczeń s.99 ćw.1 i s.100.

23.04

Czwartek 23.04
godz. 10:0010:30

Poznajemy mit o Dedalu i Ikarze. E-podręcznik:
https://epodreczniki.pl/a/marzenia-o-lataniu/DKmJ54H4m
Ćw. 5 i 6 – samokontrola funkcją “sprawdź”.
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
Podręcznik zad.1,2,3,4 str.165, zeszyt ćwiczeń str. 83-84

24.04

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
Podręcznik zad.1,2,3,4 str. 167-168, zeszyt ćwiczeń str. 85-86
Powtórz:
https://wordwall.net/pl/resource/1460748/pyt-og%C3%B3lne-ikr%C3%B3tkie-odpowiedzi
S: Is it far – wskazywanie i pytanie o drogę.
Obejrzyj film i zapisz w zeszycie jak najwięcej wyrażeń, dzięki
którym możemy zapytać kogoś lub udzielić komuś wskazówek
dotyczących drogi.
https://youtu.be/DPYJQSA-x50

21.04

Małgorzata
Znosko

Pon. 10.00
Śr. 11:00

grzywna.iwona
@zso8gdynia.pl

MS Teams

Możesz skorzystać ze słowniczka w podręczniku str. 75 – 5.4
Połącz pary:
https://wordwall.net/pl/resource/1450900/directions
https://wordwall.net/pl/resource/845095/angielski/givingdirections

Język angielski
grupa I. Niklewska

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 45 i prześlij.

24.04

Lekcja 1:
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Past simple

-„View
assignment 6”
środa
godz.15.00,
-Zadanie
„Dzisaj/wczora
” do 28
kwietnia

Przeanalizuj i zrób ćwiczenia w prezentacji „Past simple”,
(Teams/Pliki/Materiały z zajęć/Lekcja 13).
Następnie zrób zadanie „View assignment 6”
Lekcja 2
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Pizza delivery dog
Podręcznik, str.84 zad. 1 i 2 – proszę zapisać temat i zrobić
zadania w zeszycie, zdjęcia zadań proszę przesłać i umieścić na
czacie w Teamsach.
Zadanie „Dzisaj/wczoraj” ( instrukcja Teams/Pliki/Materiały z
zajęć/Lekcja 14).
Lekcja 3
-omówienie materiału i zagadnień problematycznych związanych
z czasem past simple ( lekcja online),

Izabella
Niklewska
niklewska.izabell
a@zso8gdynia.p
l,

Lekcja online
środa
godz.13.05 (MS
Team)

-omówienie projektu i przydzielenie zadań,
historia

Informatyka

Rozbicie dzielnicowe.

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)

Propozycje
zadań i filmów
w Teams.

Joanna Leszczuk

Piątek, 13.0013.30

Test w
Formsach
wypełniamy
do 26.04 do
godz. 23.59

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

----------------

Sebastian Ropel

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

Barbara
Kamińska
Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Poniedziałek
14.00 Teamsy
Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
Teamsach wg
planu

Margarita
Tuczko

Teams

Informatyka

Temat: Zaczynamy pracę z Microsoft Sway
Waszym zadanie jest obejrzeć filmik instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=qS0GJeezLCY
Nic nie odsyłamy.

wdż

Moje ciało (spotkanie dla chłopców)

muzyka

Na ludową nutę. Narodowy taniec polski – krakowiak.
Piosenka pt. " Hej, na krakowskim rynku" str 105 z podręcznika
oraz "Krakowiaczek jeden" str 110, poznanie podstawowych
kroków tańca. Proszę napisać w zeszycie: co to jest krakowiak (
str.106 z podręcznika) oraz wypisać nazwy instrumentów
ludowych ( str 108-109). Pliki MP 3 do piosenek w Teamsach oraz
opis lekcji w notesie zajęć w Teamsach.

-

Technika

Temat: Świat tworzyw sztucznych.
• prezentacja

Do 30.04.2020

•
•

podręcznik str. 36-38
test

Lekcja i zadania na grupie w Teamsach.
Wf chłopcy
Wychowanie fizycznedziewczęta
Religia

Test sprawności fizycznej (szybkość, gibkość, wytrzymałość,
skoczność, siła mm brzucha)
Ćwiczenia na drabince koordynacyjnej. Zadania zostaną
przesłane na maila.
Praca z tekstem z podręcznika. Proszę uzupełnić ćwiczenia temat
46 na podstawie podręcznika.

Wyniki do
25.04
Karta
aktywności
Do 26.04.2020

Anna Arndt
Anna Szczypczyk
Mariusz
Świerczyński

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Team

Środa, 12.0012.30
Czwartek
10:45-11:15

https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_mariusz_zso8gd
ynia_pl/EXrG71WSsPVGnDOT99dY_54Bi10joNVRHDzyhpaKfNVSg?e=DWMbi6

Zdjęcie
uzupełnionych
ćwiczeń
proszę
dołączyć do
zadania w MS
Teams

Godzina wychowawcza

https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_mariusz_zso8gd
ynia_pl/EWr4t0SY6bJOjy0T7_yK_YwBkUORQxjJenFvklQVKMgMg
g?e=fF2VsX
Spotkanie z wychowawcą - nauczanie zdalne.

-

Joanna Leszczuk

geografia

Sawanna i stepy

1 maja – karta
pracy (3
zadania)
przesłać na
mail lub czat
prywatny na
teams

Tokarska –
Kleina Agnieszka

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

teams

biologia

Mszaki i paprotniki
Do wykonania Zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu

Plastyka

Układy form w naturze. Powtórzenie wiadomości o
barwie.
CO OZNACZAJĄ KOLORY
https://www.youtube.com/watch?v=WRwBFo5ijX8
JAK TWORZYĆ BARWY
https://www.youtube.com/watch?v=3nW8Zp1Slo0
Wykonaj ćwiczenia:
• Uzyskaj barwy pochodne z barw podstawowych
• Uzyskaj barwy dopełniające się z barw pochodnych i
podstawowych
• Uzyskaj barwy złamane
• Uzyskaj barwy pastelowe z barw podstawowych i
dopełniających
• Wykonaj ćwiczenie malarskie z różnymi rodzajami
barw inspirowane formami naturalnymi (np.
krajobrazem)

biblioteka

Do dnia 1 maja
przesłać na
mail lub czat
prywatny na
teams
Nic nie
przesyłamy

Jeśli jeszcze nie przesłałaś/eś, którejś z zaległych prac:
“Wiosenne kwiaty”, “Zwiastuny wiosny”, “Origami” wykonaj i prześlij.

Do 24.04
(piątek)

Ogłoszenie konkursu fotograficznego “Czytam, czytasz,
czytamy...”
https://17logdy-

20.04-10.05
Prace należy
przesłać na

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Wtorek 10:0010:30

Agnieszka
Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Team

szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

lewandowska.m
arzena@zso8gd
ynia.pl

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/wisniewska_hanna_zso adres:
8gdynia_pl/EbsRxSnJqLdBpFVO0SXQn5IBcQThcgifvAsU0cPA biblioteka@zs
o8gdynia.pl
0kW30A?e=BDBlGp

wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl

