przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Okolicznik – wprowadzenie. (lekcja online)
Temat: Rodzaje okolicznika. (lekcja online)
Temat: Dosłowne i metaforyczne odczytanie wiersza M. Bryczyńskiego pt.
“Matematyk”. (praca własna ucznia, materiały zamieszczone w MS Teams)
POPRAWA ORAZ TERMIN DLA OSÓB, KTÓRE NIE PISAŁY SPRAWDZIANU Z
RODZAJÓW PODMIOTÓW I ORZECZEŃ - ŚRODA GODZINA 15.00 MS TEAMS

Matematyka
27.04 - 30.04.20

Temat 1: Liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej.
• Obejrzyj filmy:
1. https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowitewprowadzenie?playlist=432
2. https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osiliczbowej?playlist=432
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 1,3/166
• Zrób w ćwiczeniach: 1 – 2/76
Temat 2: Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych.
• Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-liczbcalkowitych?playlist=432
• Zrób w ćwiczeniach: 3 –8/76 - 77
Temat 3: Liczby dodatnie i ujemne - ćwiczenia.
• Zrób zadania z podręcznika: 3,4,5/166
• Zrób w ćwiczeniach: 9 –13/78
Temat 4: Wartość bezwzględna.

Termin
oddania
prac
5.05.2020

nauczyciel

Lekcja on-line

Sobczak.malgorzata
@zso8gdynia.pl

Pn.13.00
Wt.11.00

D. Chojnacka

Teams czwartek

•

Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00157-wartosc-bezwzgledna?playlist=432
• Zrób zadania z podręcznika: 7/167
• Zrób w ćwiczeniach: 14 – 18/79
Język angielski(gr. A.
MajewskiejTrojańczyk)

1. Zrób zad. 8/69 z podręcznika i przeczytaj historyjkę na str. 70, zrób
zad. 2/70 i kartę pracy przesłaną w zeszłym tyg. -sprawdzenie
2. Prezentacja, zrób zad. 3 i 4/ 71 oraz przetłumacz słowa z ramki i
zrób zad. 6/71
3. Przeczytaj dialog na str. 72 w podręczniku i zrób zad. 3/72.
Przeczytaj tekst na str. 73, przetłumacz słówka z zad. 2, zrób zad. 2
i 4 /73

29.04

A.MajewskaTrojańczyk

Środa. Godz.
11:55

Izabella Niklewska
niklewska.izabella@z
so8gdynia.pl

Lekcja online
środa 11:55
(MS Team)

Język angielski
grupa I. Niklewska

Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Do you want to feel better? Exercise!
Podręcznik, str.86 zad. 2,4,5 i 6 – do zadania 5 i 6 potrzebny jest plik
dźwiękowy ( Teams), zadania proszę zrobić w zeszycie, zdjęcia zadań proszę
przesłać i umieścić na czacie w Teamsach.
• Projekt “Travelling project” ( informacja na Teams )

historia

Francja XVIII wiek – zaczynamy nowy dział.

Propozycje
zadań i
filmów w
Teams

Joanna Leszczuk

Wtorek, 10.0510.30

biologia

Ssaki.
Prezentacja dostępna w PLIKACH teams
Do wykonania ćwiczenia do tego tematu
Europa południowa - turystyczny raj

8 maja

Agnieszka Tokarska Kleina

8 maja

Agnieszka Tokarska Kleina

Teams
Czwartek
15:00-15:30
Teams wtorek
13:00-13:30

geografia

Zadania do wykonania będą dostępne w PLIKACH na teams wraz z
prezentacją do tematu.
plastyka

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

Do 29.04
(środa)

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@zs
o8gdynia.pl

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

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-dekoracje-plastyczne-zmotywem.html
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do
10.05.2020 r

wisniewska.hanna@zs
o8gdynia.pl
Lewandowska.Marzen
a@zso8gdynia.pl

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

Wychowanie
fizyczne

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek trwający od 20-30
minut
2. Podczas każdych ćwiczeń wykonać trzy pomiary tętna:
• przed wysiłkiem
• w trakcie wysiłku
• po wysiłku.

Udokume
ntowanie
ćwiczeń (
pod koniec
tygodnia
przesłanie
wszystkich
pomiarów
tętna).

Rafał Wojczulanis:
Tel. 518136389

Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

wojczulanis.rafal@zs
o8gdynia.pl
MS Teams

Film instruktażowy:

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

Ćwiczenia
wykonyw
ane 4 razy
w
tygodniu.

Przesłanie
dokument
acji do
15.00
30.04.202
0
Informatyka

Temat: 20 wynalazków technologicznych ostatniego dwudziestolecia
1. Otwórz film: https://www.youtube.com/watch?v=rMkebdNivG8
2. Wypełnij wszystkie pola formularza, który zamieszczony jest w zadaniu
na bieżący tydzień w MS Teams (pytania odnoszą się do obejrzanego
filmu).

Formularz
Forms jest
aktywny
do 3.05 do
godz.
23.59

Tomasz Ogrodnik

Możliwość
konsultacji w
trakcie godzin
naszych lekcji
na czacie w MS
Teams

Informatyka

Temat 1 - Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.

Do 3 maja

Jarosław Rogożeński

Przez MS
Teams

=

Witomska.Hanna@zs
o8gdynia.pl

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu ( Teams)

Do
30.04.20

Margarita Tuczko

Teams

Zadanie jest dostępne w MS Teams i tam też oddajemy odpowiedź.

muzyka

Technika

Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie masz książki zacznij od
punktu 1.
1. W przeglądarce internetowej wpisz adres: www.dlaucznia.migra.pl
2. Wybierz swoją ksiażkę.
3. Wybierz podręcznik online.
4. Odpowiedz teoretycznie na 8 pytań z strony 11.
5. Na pytania możesz odpowiedzieć cyfrowo np. w Word albo na kartce i
przesłać mi zdjęcie odpowiedzi - czytelnie proszę :)
6. Dla chętnych - wykonaj zadanie 1, strona 11.
7. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_6c i wyślij
prowadzącemu w zadaniu jako "dodaj moją pracę" i następnie kliknij
przycisk PRZEŚLIJ.
Termin do 03.05.2020
Temat: Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach.
Piosenka “ Zacznij od Bacha” tekst z podręcznika str 142-143
https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk
Opis lekcji w notesie zajęć w Teamsach. Podręcznik str 144-147 ,
dodatkowe wiadomości:
https://epodreczniki.pl/a/wybrani-kompozytorzy---jan-sebastianbach/DmF8Adm8U
Temat: Plakat lub kolaż zachęcający do ekologicznego stylu życia.
Wskazówki do tworzenia plakatu lub kolażu:
o

powinien swoją treścią dotrzeć do odbiorcy

o

oddziaływać na emocje i wyobraźnie odbiorców

Religia

o

dać się łatwo zapamiętać

o
o
o

przyciągnąć wzrok!
zwrócić uwagę!
musi być starannie wykonany!

T: Majówki - ,, i co czuje, i co żyje, niech sławi Maryję”.
Odszukaj w książeczce ,,Litanię loretańską’’ i pomódl się ,,Litanią
loretańską’’, abyś potrafił tak jak Maryja pełnić wolę Bożą.
T: Życie oddane za Boga i Ojczyznę.
Napisz w jaki sposób okazujesz miłość do Ojczyzny.
Pomódl się za pokój na świecie.

Do
30.04.20r.

Wujke Halina
wujke.halina@zso8g
dynia.pl

Konsultacje
czat-Teams

