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

Temat: Mnożenie i dzielenie
Podręcznik zadanie 1,2,3,6,8,9 str. 172 – 174

Język angielski(gr. A.
Majewskiej-Trojańczyk)

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

Termin
oddania prac
5.05.2020

Pon 27.04.20
kartkówka z
dodawania i
odejmowania test Forms
Śr 6.05.20
kartkówka z
mnożenia i
dzielenia - test
Forms

29.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Sobczak.malgorza
ta@zso8gdynia.pl

Pm.12.00
śr.12.00

Małgorzata
Znosko

Pon. 11:00

A.MajewskaTrojańczyk

Środa
Gr. 2 – 9:50
Gr. 1- 13:05

historia

Powstanie kościuszkowskie.

Propozycje
zadań i filmów
w Teams

Joanna Leszczuk

Poniedziałek,
13.00-13.00

biologia

Utrwalenie wiadomości o ptakach i ssakach
Do wykonania będzie TEST w forms przy użyciu podręcznika.
Link z testem zostanie wysłany KAŻDEMU uczniowi NA CZAT
PRYWATNY NA TEAMS W DNIU LEKCJI.
Temat 1 - Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.

7 maja

Agnieszka
Tokarska - Kleina

teams środa
9:00-9:30

Do 3 maja

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

8 maja

Agnieszka
Tokarska – Kleina

Teams
czwartek
14:00-14:30

Informatyka

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

geografia

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
Europa południowa - turystyczny raj
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
@zso8gdynia.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-dekoracjeplastyczne-z-motywem.html
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hanna
@zso8gdynia.pl
Lewandowska.Ma
rzena@zso8gdyni
a.pl

wdż

Mam swoją godność- lekcja dla dziewcząt

Barbara
Kamińska

muzyka

Temat: Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach.
Piosenka “ Zacznij od Bacha” tekst z podręcznika str 142-143

Witomska.Hanna
@zso8gdynia.pl

Regulamin
konkursu
https://bibliot
eka1.files.wor
dpress.com/2
020/04/regula
min-konkursufotograficzneg
o-czytamczytaszczytamy....pdf
Teamsy
poniedziałek
godz.14.30
Konsultacje
muzyczne dla

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
Technika

Temat: Plakat lub kolaż zachęcający do ekologicznego stylu życia.

chętnych wg
planu ( Teams)

Do 30.04.20

Margarita Tuczko

Teams

Wskazówki do tworzenia plakatu lub kolażu:
o
o

powinien swoją treścią dotrzeć do odbiorcy
oddziaływać na emocje i wyobraźnie odbiorców

o
o
o
o

dać się łatwo zapamiętać
przyciągnąć wzrok!
zwrócić uwagę!
musi być starannie wykonany!

Religia

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.

Do
30.04.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@zs
o8gdynia.pl

Konsultacje
czat-Teams

W-F chłopcy

Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:
"Dwudziesto minutowy trening na spalanie" - trening całego
ciała, mocna praca nóg i tułowia
"Sam planuję własny trening sprawnościowy - cz.2"
"Co wiesz o najsłynniejszych, polskich sportowcach- quiz"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.3"

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji potwierdzenie

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

realizacji
teamsy
Wychowanie fizyczne dziewczęta

Pysznie i zdrowo – domowe lemoniady.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Uzupełnianie
karty
aktywności
fizycznej

Anna Szczypczyk

teams

