przedmiot

Język polski

Zadania do wykonania

1. Części zdania – przydawka. (podczas lekcji online)
2. Powtórzenie wiadomości o rodzajach podmiotów i orzeczeń (zadania do
samodzielnego wykonania):

Termin
oddania
prac
Brak
zadań do
oddania

nauczyciel

Lekcja on-line

Sobczak.malgorz
ata@zso8gdynia
.pl

Środa 10.45

https://wordwall.net/pl/resource/916255/polski/rodzaje-podmiotów
https://wordwall.net/pl/resource/1328263/polski/orzeczenie-czasownikowe-czyimienne
https://wordwall.net/pl/resource/988880/orzeczenie-czasownikowe-i-imienne
matematyka

Temat 1: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
• Obejrzyj filmik:

15.04.20

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)

D. Chojnacka
Teams – czat
(czwartek)

16.04.20

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-liczby-na-podstawie-danego-jej-procentu-czesci/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)
Język angielski
(gr.
A.MajewskiejTrojańczyk)

1,2,3,4,5 i 8/62
Przeczytaj tekst z zad.9 i zrób zad.10 -sprawdzamy na lekcji on-line

15.04.20
20

A.MajewskaTrojańczyk

Środa godz.
11:55

Język angielski
grupa I.
Niklewska

Temat: Czasownik ‘have to’ - wprowadzenie

historia

Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.

Wychowanie
fizyczne

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi.
2. Wykonać pomiar tętna przed wysiłkiem i po wysiłku.
Film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU

Izabella
Niklewska

Lekcja online
czwartek
godz.13.05 (MS
niklewska.izabell Team)
a@zso8gdynia.p
l
-

Joanna
Leszczuk, czat
Teams

Piątek, 10.1010.35

Udokum
entowan
ie
ćwiczeń.
Ćwiczeni
a
wykony
wane w
liczbie
godzin
WF w
danym
tygodniu
.

Rafał
Wojczulanis:

Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

Przesłani
e
pomiaru
tętna
przed

Tel. 518136389
wojczulanis.rafal
@zso8gdynia.pl
MS Teams

ćwiczeni
ami i po
ćwiczeni
ach.
Do
17.04.20
20
Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine poetry”

Do
17.04.20
20 r.

wdż

Dojrzewam do kobiecości- lekcja dla dziewcząt

Zadania
wykonan
ew
czasie
lekcji

muzyka

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

technika

Temat: Recykling.
Proszę przygotować materiały do pracy z recyklingu (pudełka plastikowe,
opakowania po jogurtach, nakrętki itp.)
Wykonaj pracę plastyczną “Wiosenne kwiaty” - technika dowolna np. kredki, farby,
wycinanka, technika mieszana itp. Format A3 (jeśli nie masz A3 wykonaj A4).
Tematem pracy są wiosenne kwiaty.

plastyka

Hanna
Wiśniewska
Marzena
Lewandowska
Barbara
Kamińska

Regulamin
https://bibliote
ka1.wordpress.
com/konkursy/
Czwartek
godz.10.00

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
czasie lekcji wg
planu.

Do 20.04

Margarita
Tuczko

TEAMS

Prace
wysyłam
y do

Agnieszka
Szwarc

Wykonaj zaległe prace:
1. “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna
2. “Origami” - praca z papieru
Szczegóły w poprzednich plikach nauka zdalna

17.04
(piątek)
do godz.
14.00

szwarc.agnieszk
a@so8gdynia.pl

17
kwietnia
forms

Tokarskakleina.agnieszka
@zso8gdynia.pl

file:///C:/Users/user/Downloads/nauka-zdalna-klasa-6b-1.pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/Nauka-zdalna-klasa-6b-30marca-3kwietnia.pdf
Uwaga! Uczniowie, którzy przesłali już jakieś prace nie wysyłają ich ponownie
biologia

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 czwartek na blogu www.geoat.wordpress.com w
folderze klasy.

Teams
czwartek 15:0515:50

