przedmiot

Język polski

Zadania do wykonania

1. Części zdania – przydawka. (podczas lekcji online)

Termin
oddania
prac
Brak zadań
do oddania

nauczyciel

Lekcja on-line

sobczak.malgorzata
@zso8gdynia.pl

Czwartek 13.00

2. Powtórzenie wiadomości o rodzajach podmiotów i orzeczeń (zadania
do samodzielnego wykonania):
https://wordwall.net/pl/resource/916255/polski/rodzaje-podmiotów
https://wordwall.net/pl/resource/1328263/polski/orzeczenie-czasownikoweczy-imienne
https://wordwall.net/pl/resource/988880/orzeczenie-czasownikowe-i-imienne
matematyka

Język angielski
(gr.A.Majewskie
j-Trojańczyk)
Język angielski
grupa I.
Niklewska

Temat 1: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
• Obejrzyj filmik:
https://pistacja.tv/film/mat00167-obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jejprocent?playlist=275
• Zrób ćwiczenia: 1-3/75
Temat 2: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent cd.
• Obejrzyj film ( pomi przykład 2)
https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-liczby-na-podstawie-danego-jej-procentuczesc-i/D1AvXp5O0
• Zrób z filmu ćwiczenia: w zeszycie 2, on-line 1, 4, 5, 7
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 1,2/160, 3/160 (dla chętnych)
Zrób zad. 1,2,3,4,5 i 8/62 -sprawdzamy na lekcji on-line
Przeczytaj tekst z zad. 9 i zrób zad. 10/63 -sprawdzamy na lekcji on-line
Temat: Czasownik ‘have to’ - wprowadzenie

15.04.20

D. Chojnacka
Teans – czat
(czwartek)

16.04.20

15.04.2020

A.MajewskaTrojańczyk

Środa godz.
14:10

Izabella Niklewska

Lekcja online
piatek
godz.8.55 (MS
Team)

niklewska.izabella@
zso8gdynia.pl

historia

Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.

-

Informatyka

Temat: Z wizytą w Interlandii
1. Wejdź na stronę
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland
2. Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z bezpieczeństwem w
internecie

Niczego
nie
przesyłamy

Wf chłopcy
Biblioteka

Dowolne ćwiczenia z tygodnia przedświątecznego
Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine poetry”

wdż

Dojrzewam do kobiecości-lekcja dla dziewcząt

Barbara Kamińska

muzyka

Instrumenty dęte. Podział i brzmienie.
Proszę przeczytać opis lekcji, zapoznać się z budową instrumentów, posłuchać
ich brzmienia w notesie zajęć w Teamsach.

Witomska.Hanna@z
so8gdynia.pl

plastyka

Wykonać zaległe prace:
1. “Wiosenne kwiaty” – technika dowolna
2. “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna
3. “Origami” - praca z papieru
Szczegóły w poprzednich plikach nauka zdalna
Uwaga!
Uczniowie, którzy nie mają braków niczego nie wysyłają.

Do
17.04.2020
r.

Prace
wysyłamy
do 17.04
(piątek) do
godz.14.00

Joanna Leszczuk,
czat Teams
Tomasz Ogrodnik

Anna Arndt
Hanna Wiśniewska
Marzena
Lewandowska

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@z
so8gdynia.pl

Czwartek,
11.00-11.25
Indywidualne
konsultacje w
razie potrzeby –
w czasie lekcji
w MS Teams
(czat)
teams
Regulamin
https://bibliote
ka1.wordpress.
com/konkursy/
Piątek
godz.13.00
Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
czasie lekcji wg
planu.

biologia

Religia

Powtórzenie wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych – do wykonania
test NA OCENĘ (Waga 1 – praca na lekcji) z możliwością korzystania z
podręcznika.
Dostęp do testu zostanie wysłany każdemu uczniowi we wiadomości
prywatnej na teams oraz będzie umieszczony w piątek na blogu
www.geoat.wordpress.com w folderze klasy.
Temat: Grób Pański - myśleli że to już koniec.
Podręcznik str.111-113 -proszę przeczytać.
Zadanie: Ułóż krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie słowo NADZIEJA.

Do 17
kwietnia
forms

Tokarskakleina.agnieszka@zs
o8gdynia.pl

20.04.2020
r.

Wujke Halina
wujke.halina @zso8
gdynia.pl
Teams-czat

Teams piątek
11:55 – 12:40

