przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Analiza zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie. Podręcznik
s.226-229. Sprawdzanie wiedzy o częściach zdania.

matematyka

Język angielski

Język angielski

Termin
oddania prac
27.04

Budowa zdania. Przećwicz swoje umiejętności przed
sprawdzianem.
• https://epodreczniki.pl/a/jak-zbudowane-sazdania/D16faZOjg
• http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172skladnia/zdania-zlozone-test
Sprawdź siebie i nie przesyłaj odpowiedzi nauczycielowi.

28.04

Sprawdzian wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i
podrzędnie. Lekcja online.

29.04

1. Rozwiązywanie równań
zad.3,4,5/194
2. Rozwiązywanie równań - online
zad. 9,10,12/195
3. Rozwiązywanie równań
Zad.6,7,8/194
1. Obejrzyj film i wykonaj do niego zadania (zadania i link w
mailu)
2. Książka str 61 – zrobimy na spotkaniu

Powtórz
https://wordwall.net/pl/resource/745697/angielski/body-partsenglish-class-a2-61

27.04.2020

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Poniedziałek
27.04 - godz.
11:00-11:30

perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Środa 29.04 godz. 12:0012:30
Środa 11.00

29.04.2020
30.04.2020
30.04

Anna Leszczyńska

Środa 9.109.40

Iwona Grzywna
grzywna.iwona@
zso8gdynia.pl

czat MS Teams

S: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
https://wordwall.net/resource/829287/angielski/too-much-toomany
https://wordwall.net/pl/resource/972568/angielski/some-anymany-much-lot
Wykonaj zadania w - Zeszyt ćwiczeń str. 65
historia

Kształtowanie się granicy południowej.

biologia

Higiena i choroby układu nerwowego.
Prezentacja w PLIKACH teams,
Do wykonania ćwiczenia z tego tematu.
Brak zajęć (w planie 1 maja)

Informatyka

Dla rozrywki proponuje:
Temat: Z wizytą w Interlandii
Wejdź na stronę:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland
Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z
bezpieczeństwem w internecie.
Niczego nie wysyłacie.

30.04
Propozycje
zadań i filmów
w Teams

Nic nie
przesyłamy

Joanna Leszczuk

Czwartek,
12.00-12.30

Agnieszka
Tokarska – Kleina

Teams
poniedziałek
9:00-9:30

Jarosław
Rogożeński

geografia

Dalsza praca nad projektem “Mój region – moja mała ojczyzna”
Tworzenie wycieczki po swoim regionie (cz.2 - z 5.).

plastyka

Nowe media w sztuce.
“Fotorelacja z nauki zdalnej”.

Agnieszka
Tokarska – Kleina

Nic nie
przesyłamy

Agnieszka Szwarc

Jeśli jeszcze nie zrobiłeś zadania z poprzedniego tygodnia
wykonaj 5-7 fotografii z każdego dnia nauki zdalnej, w taki
sposób, aby zestawione razem tworzyły relację (opowiadanie
obrazem) - zdjęć nie przesyłasz (obejrzymy razem).

Poniedziałek
Konsultacja na
teams (wg
potrzeb)8:008:30
Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

Zadanie na dziś: Każdej fotografii nadaj tytuł.

biblioteka

Jeśli jeszcze nie przesłałaś/eś, którejś z zaległych prac:
1.“Wiosenne kwiaty”,
2.“Zwiastuny wiosny”,
3.“Origami”
wykonaj i prześlij
Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 29.04
(środa)

Do 10.05.2020 r

szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

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

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

muzyka

Balet i taniec klasyczny. Podręcznik str.123-127, opis lekcji i linki
w notesie zajęć w Teamsach.

Karty pracy w
zadaniach
do 5 V 2020

Witomska.Hanna
@zso8gdynia.pl

Wychowanie fizycznedziewczęta

Pysznie i zdrowo – domowe lemoniady.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Uzupełnianie
karty
aktywności
fizycznej
Udokumentow
anie ćwiczeń (
pod koniec
tygodnia
przesłanie
wszystkich
pomiarów
tętna).

Anna Szczypczyk

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.

Rafał
Wojczulanis:
Tel. 518136389
wojczulanis.rafal
@zso8gdynia.pl
MS Teams

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

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.

Przesłanie
dokumentacji
do 15.00
30.04.2020

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu (Teams)
teams

Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

chemia

Język niemiecki

Język niemiecki

Religia

Fizyka

Godz.wych.

Dalej rozwiązujemy zadania związane ze stężeniem procentowym
roztworu – w tym tygodniu zajmiemy się zmianą stężenia
roztworu. We wtorek na teamsach prześlę nową partię
rozwiązanych zadań oraz zadania dla chętnych. W czwartek na
teamsach omówimy te nowe zadania.
25.04 T: Moi przyjciele – lekcja online
Zad domowe str 50/51 w zeszycie ćwiczeń

Zadania dla
chętnych do
04.05.2020

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zso
8gdynia.pl

l

-

Justyna Gudel
gudel.justyna@zs
o8gdynia.pl

27.04 T: Mój wymarzony pokój. Zgodnie z tematem, będziemy
mówić, jak wyglądałby Wasz wymarzony pokój - praca w oparciu
o 41 str. podręcznika. Zdania złożone z und, aber, oder. Zadanie
domowe str. 56 57 w ćwiczeniach.
T: Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława.
Przeczytaj o św. Stanisławie w podręczniku str.124-126.
Napisz, dlaczego św. Stanisław jest jednym z patronów Polski.
T: Na co poświęcać czas w niedzielę?
Przeczytaj tekst o niedzieli w podręczniku str.98-100. Zrób
projekt, na co można poświecić czas w niedzielę.
Jeżeli możesz, weź udział w transmisji niedzielnej Mszy Świętej.

Poniedziałek strony 54 i 55
z zeszytu
ćwiczeń
Zadania
przesłać do
30.04.2020r.

Marzena Cichosz
Teams

Lekcja online
Teamsy
Poniedziałek
14.00
Poniedziałek
15.05

Wujke Halina
wujke.halina@zs
o8gdynia.pl

Konsultacje
czat-Teams

30.04

Mail/ Teams
Paula Reczek

Lekcja live:
wtorek 11:15

29.04.2020

perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Środa 11.30

1. Powtórzenie wiadomości - quiz w powerpoint
udostępniony podczas lekcji online
2. Zadanie dodatkowe – badanie energii
1. Omówienie ankiety i sprawy bieżące

