przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Poznanie noweli Bolesława Prusa “Katarynka” (podręcznik s.303).
Wysłuchaj treść lektury: https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka
Napisz na podstawie utworu, jak zmienia się sposób postrzegania
świata, gdy tracimy wzrok - prześlij nauczycielowi na Teams –
zadania.
N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku.
Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WpJ2hr
mn7qM&feature=emb_logo
i napisz odpowiedź na pytanie: Jak pomóc osobie z dysfunkcją
wzroku? Pracę prześlij w Teams – zadania.

Termin
oddania prac
27.04

nauczyciel
Ludwika
Robakowska

28.04

29.04

Środa 29.04 godz. 10:0010:30

30.04

Małgorzata
Znosko

Czwartek
30.04- godz.
10:00-10:30
Pon. 10.00
Śr. 11:00

Izabella
Niklewska

Lekcja online
środa

Postać niewidomej bohaterki “Katarynki” B. Prusa. Podręcznik
s.303-314. Zaznacz fragmenty opisujące dziewczynkę. Wykonaj
polecenie przed lekcją online.

matematyka

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Kim jest Pan Tomasz?
Podręcznik s.303-314, s. 314 ćw. 2.
Temat: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
- zeszyt ćwiczeń str. 87

Lekcja on-line

Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6 str. 171-172, zeszyt ćwiczeń str. 8890
Język angielski
grupa I. Niklewska

Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Can I borrow your trainers.

Podręcznik, str.86 zad. 1,2 i 3 – do zadania 1 i 2 potrzebny jest
plik dźwiękowy ( Teams), zad. 1 i 3 proszę zrobić w zeszycie,
zdjęcia zadań proszę przesłać i umieścić na czacie w Teamsach.
• Projekt “Travelling project” ( informacja na Teams )
Język angielski

T: Is it far? - powtórzenie.
T: Places in town 2 – wprowadzenie słownictwa.
Przetłumacz słowa str. 73 i zapisz je w zeszycie.

30.04

niklewska.izabell
a@zso8gdynia.pl

13:05(MS
Team)

Iwona Grzywna
grzywna.iwona@
zso8gdynia.pl

Środa 9.20

historia

Krzyżacy nad Bałtykiem.

Propozycje
zadań i filmów
w Teams.

Joanna Leszczuk

Wtorek, 12.0012.30

biologia

Paprotniki.
Prezentacja będzie w PLIKACH grupy.
Zadanie do wykonania – zadania z ćwiczeń do tematu paprotniki

8 maja

Agnieszka
Tokarska - Kleina

Wtorek 10:0010:30

geografia

Krajobraz pustyni gorącej i lodowej
Prezentacja dostępna w PLIKACH na teams
Zadanie do wykonania - zadania z zeszytu ćwiczeń

8 maja

Agnieszka
Tokarska – Kleina

Czwartek 10:4511:15

plastyka

Wykonać zaległe prace
1. “Wiosenne kwiaty” - technika dowolna
2. “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna

Do 29.04
(środa)

Agnieszka Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć

szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

lekcyjnych –
czat MS Teams

3. “Origami” - praca z papieru
Uczniowie, którzy nie mają zaległych prac mogą wykonać
ozdobę patriotyczną. Praca jest TYLKO dla chętnych
Można się zainspirować:
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracjeplastyczne-z-motywem.html
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hanna
@zso8gdynia.pl
Lewandowska.Ma
rzena@zso8gdyni
a.pl

Wf chłopcy

Trening ogólnozwojowy
Naturalne izotoniki

Do 30.04
przesłanie kart
aktywności
fizycznej za
kwiecień
Wyniki testu
sprawności(do
uzupełnienia z

Anna Arndt

Regulamin
konkursu
https://bibliot
eka1.files.wor
dpress.com/20
20/04/regulam
in-konkursufotograficzneg
o-czytamczytaszczytamy....pdf
teams

poprzedniego
tygodnia
Uzupełnianie
karty
aktywności
fizycznej

Wychowanie fizyczne dziewczęta

Pysznie i zdrowo – domowe lemoniady.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

wdż

Dojrzewam-lekcja dla dziewcząt

Informatyka

Temat: Tworzymy program rysujący figury
1. Otwórz prezentację z tematem nowej lekcji:
https://sway.office.com/AAc24birR3czy0lI?ref=Link
2. Wykonaj zadania znajdujące się w niej (zadania 1 – 3).
Spróbuj odpowiedzieć na zadane pytania. Zwróć uwagę,
że do zadania 3 dołączony jest formularz, w którym
musisz umieścić odpowiedzi do zadania.
3. Jeśli chcesz możesz spróbować rozwiązać zadanie dla
chętnych.

Zadanie dla
chętnych do 3
maja 2020 do
godz. 23.59

Tomasz Ogrodnik

Religia

1. Zainstaluj aplikację „Biblia dla dzieci”.

03.05.2020

Mariusz
Świerczyński

iPhone/iPad: https://apps.apple.com/pl/app/aplikacja-biblii-dladzieci/id668692393?l=pl
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
2.Zapoznaj się z aplikacją, odkryj jej funkcjonowanie.
3.Przejdź do części o Męce i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa
(ikona z trzema krzyżami)
4.Przeczytaj teksty, odkrywaj ukryte zagadki klikając w różne
obiekty

Anna Szczypczyk

teams

Barbara
Kamińska

Teamsy poniedziałek
godz.14.00
Możliwość
konsultacji w
trakcie trwania
lekcji na czacie
MS Teams

W razie
potrzeby czat
MS Teams

Godzina wychowawcza
Technika

5.Rozwiąż układankę
6.W komentarzu do zadania na MS Teams napisz ilość
uzyskanych gwiazdek.
Spotkanie z wychowawcą.
Temat: Dzień Ziemi.
Wykonaj Ekologicznego stworka.
Opis zadania na grupie w teamsach.

Joanna Leszczuk
Do 04.05.20

Margarita Tuczko

Środa, 12.0012.30
Teams

