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 - podczas
lekcji online w poniedziałek
Temat: Dodawanie i odejmowanie.
Podręcznik zadanie 2,3,6,8,9 str. 170 – 171 zeszyt ćwiczeń str. 80
- 84

matematyka

Język angielski

Termin
oddania prac
27.04.20

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.
Zrób zad. 6, 7 i 8/ 69. Karta pracy.

22.04

Konstytucja 3 Maja i Sejm Wielki.

Informatyka

Temat: Z wizytą w Interlandii
Wejdź na stronę:

Lekcja on-line

sobczak.malgorz
ata@zso8gdynia
.pl
Pn.12.00
Śr. 12.00

Pon 27.04.20
kartkówka z
dodawania i
odejmowania test Forms
Praca klasowa
– forms
20.04

Godz. wychowawcza
historia

nauczyciel

Propozycje
zadań i filmów
w Teams
W tym
tygodniu

Małgorzata
Znosko

Pon. 11:00
Pt. 10:00

A.MajewskaTrojańczyk

Pon. 12:00
(gr.1)
9:45 (gr.2
Środa
13:05(gr.1)
9:50 (gr.2)

Joanna Leszczuk

Piątek 12:00
Wtorek, 12.0012.30

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland

niczego nie
wysyłacie.

Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z
bezpieczeństwem w internecie.

wdż
muzyka

Technika

W tym tygodniu niczego nie wysyłacie.
Dojrzewam do męskości (spotkanie w grupie chłopców)
Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej.
Powtórzenie instrumentów dętych. Piosenka pt. Orkiestry dęte",
tekst w podręczniku str.136-137, pliki MP 3 do piosenki oraz opis
tematu lekcji w notesie zajęć w Teamsach, test - powtórzenie
instrumentów dętych w Formsach.
Temat: Międzynarodowy Dzień Ziemi.
• zapoznać się z prezentacją
• wykonać plakat lub kolaż na kartce A4 o swoich
pomysłach na ekologiczny i zdrowy tryb życia.

Barbara
Kamińska
Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Poniedziałek
14.00 Teamsy
Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu w
Teamsach

Do 30.04

Margarita
Tuczko

Teams

Test w
Formsach
wypełniamy
do 26.04 do
godz. 23.59

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

29.04

Prezentacja i zadanie na grupie teams.
Informatyka

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)

geografia

biologia

plastyka

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

Do 1 maja
przesłać na
mail lub czat
prywatny na
teams
Do 1 maja

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Teams
czwartek 14:0014:30

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Teams środa
9:00-9:30

Nic nie
przesyłamy

Agnieszka
Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Team

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

Do 24.04
(piątek)

Szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Ćwiczenia na drabince koordynacyjnej. Zadania zostaną
przesłane na maila.
Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:

Karta
aktywności
Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji potwierdzenie
realizacji
teamsy

Anna Szczypczyk

Ssaki - kręgowce pijące mleko matki. Przegląd ssaków.
Zadania z ćwiczeń do powyższych tematów (bez dla
dociekliwych, łatwo to sprawdzić)
Sztuka użytkowa. Design jako dziedzina sztuki
Obejrzyj prezentację
https://www.youtube.com/watch?v=gaNpEsn12HM
Zastanów się jak mógłby wyglądać Twój autorski projekt
przedmiotu codziennego użytku

Wychowanie fizyczne dziewczęta
W-F chłopcy

"Lekki trening ogólnorozwojowy po świętach"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.2"
"Trening cardio – kształtowanie wydolności poprzez ćwiczenia
wykonywane na małej przestrzeni"
"Sam planuję własny trening sprawnościowy"

Leszek
Kaczorowski
grupa - teamsy

Zadanie dla
uczniów
realizują sami –
moja obecność
na czacie w
godzinach zajęć

biblioteka

Religia

Ogłoszenie konkursu fotograficznego “Czytam, czytasz,
czytamy...”
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/wisniewska_hanna_zso
8gdynia_pl/EbsRxSnJqLdBpFVO0SXQn5IBcQThcgifvAsU0cPA
0kW30A?e=BDBlGp

20.04-10.05
Prace należy
przesłać na
adres:
biblioteka@zs
o8gdynia.pl

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.
Przeczytaj tekst w podręczniku s.91-93.W zeszycie: Napisz
co to jest roztropność.

27.04.2020

lewandowska.
marzena@zso
8gdynia.pl
wisniewska.ha
nna@zso8gdy
nia.pl
Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Możliwość
konsultacji w
godzinach
lekcji- czat
Teams .

