przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat 1: Życie Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża jako obraz poświęcenia dla
nauki (materiały i zadania do samodzielnej pracy zamieszczone w MS Teams j.
polski6a pliki, materiały z zajęć)
Temat 2: Utrwalenie wiadomości o przydawce. (lekcja online)
Temat 3: Rozmawiamy o Mikołaju Koperniku – wiersz W. Broniewskiego.
(lekcja online)
SPRAWDZIAN Z RODZAJÓW PODMIOTÓW I ORZECZEŃ - WTOREK podczas
spotkania online

Matematyka
20.04 - 24.04 20

Temat 1: Procenty - ćwiczenia - zamiana procentu na ułamki zwykłe i
dziesiętne.
• Rozwiąż testy on – line (Twoje zadanie polega na zebraniu 10
ananasów w każdym temacie). Wyniki każdego testu prześlij do
24.04.20 na adres: chojnacka.danuta@zso8gdynia.pl,
wg. wzoru
Imię i nazwisko kl.
Temat testu
procent
1. https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-procentu-na-ulamekdziesietny_29_145
2. https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-procentu-na-ulamekzwykly_29_146
Temat 2: Procenty - ćwiczenia - obliczanie procentu danej liczby.
• Rozwiąż testy on – line (Twoje zadanie polega na zebraniu 10
ananasów w każdym temacie). Wyniki każdego testu prześlij do
27.04.20 na adres: chojnacka.danuta@zso8gdynia.pl,
wg. wzoru
Imię i nazwisko kl.
Temat testu
procent

Termin
oddania
prac
28.04.20

nauczyciel

Lekcja on-line

sobczak.malgorzata@
zso8gdynia.pl
Wtorek 13.00
Czwartek
13.00
Czwartek
13.40 - lekcja
wychowawcza

24.04.20

D. Chojnacka

Konsultacje teams

1. https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziomlatwy_29_121
2. https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziomsredni_29_122
Temat 3: Procenty - ćwiczenia - procenty w cenach.
• Rozwiąż test on – line (Twoje zadanie polega na zebraniu 10
ananasów). Wyniki testu prześlij do 28.04.20 na adres:
chojnacka.danuta@zso8gdynia.pl,
wg. wzoru
Imię i nazwisko kl.
Temat testu
procent
1. https://www.matzoo.pl/klasa6/zadania-tekstowe-procenty-wcenach_29_204
Temat 4: Procenty - ćwiczenia - obliczania liczby.
• Rozwiąż test on – line (Twoje zadanie polega na zebraniu 10
ananasów). Wyniki testu prześlij do 29.04.20 na adres:
chojnacka.danuta@zso8gdynia.pl,
wg. wzoru
Imię i nazwisko kl.
Temat testu
procent
1. https://www.matzoo.pl/klasa6/zadania-tekstowe-obliczanieliczby_29_205
UWAGA! Obliczenia potrzebne do rozwiązania wszystkich testów proszę zrobić
u zeszycie.
Język angielski
(gr.
A.MajewskiejTrojańczyk)

27.04.20

28.04.20

29.04.20

Praca klasowa z Unit 4
Sprawdzenie zad. 1/66, 3,5 i 8/67. Przeczytaj historyjkę na str. 68 i zrób zad. 1 i
2/68. Prezentacja z have to.

20.04

Zrób zad. 6, 7 i 8/ 69. Karta pracy.

22.04

A.MajewskaTrojańczyk

Pon. 11:15

Śr. 14:10

Język angielski
grupa I.
Niklewska

Lekcja 1:
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: The camping trip
Posłuchaj dialogu i zrób zadanie 1 i 2 ze str.70 (podręcznik). Zdjęcia zrobionych
zadań umieść na czacie w Teamsach.
Zobacz film na stronie https://youtu.be/OxO7YB-lNS0 i na jego podstawie zrób
zadanie „View assignment 6”
Lekcja 2
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: You should ….
Podręcznik, str.71 zad. 3 i 4 – proszę zapisać temat i zrobić zadania w zeszycie,
zdjęcia zadań proszę przesłać i umieścić na czacie w Teamsach.
Zadanie „Crazy rules” ( instrukcja Teams/Pliki/Materiały z zajęć/Lekcja 14).
Lekcja 3
-omówienie materiału i zagadnień problematycznych związanych z
czasownikami have to/should ( lekcja online),

Zadania z
lekcji 1
(środa
godz.15:00
),
Zadanie
“Crazy
rules” do
28
kwietnia

Izabella Niklewska
niklewska.izabella@z
so8gdynia.pl ,

Lekcja online
poniedziałek
godz.10:45
(MS Team)

historia

Powstanie kościuszkowskie

Propozycje
zadań i
filmów w
Teams

Joanna Leszczuk

Czwartek,
11.00-11.30

Informatyka

Temat: Z wizytą w Interlandii

W tym
tygodniu
niczego nie
wysyłacie.

Jarosław Rogożeński

Przez MS
Teams

Wejdź na stronę:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland
Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z bezpieczeństwem w
internecie.

wdż

W tym tygodniu niczego nie wysyłacie.
Dojrzewam do męskości (spotkanie w grupie chłopców)

muzyka

Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej. Powtórzenie
instrumentów dętych. Piosenka pt. Orkiestry dęte", tekst w podręczniku
str.136-137, pliki mp3 do piosenki oraz opis tematu lekcji w notesie zajęć w
Teamsach, test - powtórzenie instrumentów dętych w Formsach.

Technika

Temat: Międzynarodowy Dzień Ziemi.
• zapoznać się z prezentacją
• wykonać plakat lub kolaż na kartce A4 o swoich pomysłach na
ekologiczny i zdrowy tryb życia.
Prezentacja i zadanie na grupie teams.

Wf chłopcy

Informatyka

biologia

Test sprawności fizycznej (szybkość, gibkość, wytrzymałość, skoczność, siła mm
brzucha)
1. Pod linkiem https://sway.office.com/DaIV04vqkD2kmhyg?ref=Link
znajduje się prezentacja dotycząca tematu Instrukcji warunkowej w
programie Scratch.
2. Uczniowie wykonują zawarte tam zadania.
3. Zadanie na ocenę polega na znalezieniu odpowiedzi na pytania w
teście (link do testu w prezentacji)
Ptaki - kręgowce latające i śpiewające
Wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń (bez dla dociekliwych, łatwo to sprawdzić)
Link do prezentacji dostępny w plikach grupy na teams oraz
www.geoat.wordpress.com

Barbara Kamińska
29.04

Witomska.Hanna@zs
o8gdynia.pl

Do 30.04

Margarita Tuczko

Piątek 13.00
Teamsy
Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu w
Teamsach
Teams

Wyniki do
24.04

Anna Arndt

teams

Test w
Formsach
wypełniam
y do 26.04
do godz.
23.59

Tomasz Ogrodnik

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS
Teams

1 maja
przesłać na
mail lub
czat

Tokarska – Kleina
Agnieszka

Teams piątek
12:00-12:30

Geografia

Francja – nowoczesna gospodarka
Prezentacja w plikach teams
Na ostatnim slajdzie wytyczne do notatki

Plastyka

Sztuka użytkowa. Design jako dziedzina sztuki

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

Tokarska – Kleina
Agnieszka

Teams
poniedziałek
10:00-10:30

Agnieszka Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS
Teams

Obejrzyj prezentację https://www.youtube.com/watch?v=gaNpEsn12HM
Zastanów się jak mógłby wyglądać Twój autorski projekt przedmiotu
codziennego użytku

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

Religia

Ogłoszenie konkursu fotograficznego “Czytam, czytasz, czytamy...”
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdynia_pl/E
bsRxSnJqLdBpFVO0SXQn5IBcQThcgifvAsU0cPA0kW30A?e=BDBlGp

Temat: Koronka do miłosierdzia Bożego.
Przeczytaj tekst w podręczniku s.188-190.W zeszycie: Napisz ,o co
prosimy w modlitwie pt.“ Koronka do miłosierdzia Bożego”. Pomódl się
za ludzi chorych.
Temat: Lampy oliwne- roztropne czekanie.

Do 24.04
(piątek)

20.0410.05
Prace
należy
przesłać na
adres:
biblioteka
@zso8gdy
nia.pl
27.04.2020

szwarc.agnieszka@zs
o8gdynia.pl
lewandowska.marzen
a@zso8gdynia.pl
wisniewska.hanna@z
so8gdynia.pl

Wujke Halina
wujke.halina@zso8gd
ynia.pl

Możliwe
konsultacje w
godzinach
lekcji -czat
Teams.

Przeczytaj tekst w podręczniku s.91-93.W zeszycie: Napisz, co to jest
roztropność.
Wychowanie
fizyczne
dziewczęta👌

1. Wykonywanie ćwiczeń z wcześniej zadana lub dowolnie wybraną
aplikacją, filmami instruktażowymi👌

Tak jak
dotychcza
s
Udokume
ntowanie
ćwiczeń(fi
lmik,
zdjecia)

MS Teams, mail,
Monika Potrikus

Możliwe
Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu, tak jak
dotychczas
Teams

