przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Praca z fragmentem powieści J.R.R. Tolkiena “Władca Pierścieni”
(szczegóły w notesie OneNote)
Refleksje nad wolontariatem na podstawie fragmentu wywiadu z
Anną Dymną (szczegóły w notesie OneNote)

matematyka

Język angielski

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym
Podręcznik str. 220 – 224
zadanie 1,2,3,4,6,7,9,10,14,16.

1. Napisz zaległy e-mail i prześlij go do 21.04 (ćw. 5 str. 63)
S: Parts of the body - części ciała.
2. Poćwicz słownictwo a następnie wykonaj test i prześlij
wynik :)

Termin
oddania prac

podanie
(27 kwietnia)
Pon 27.04.20
Kartkówka
Potęga o
wykładniku
naturalnym
(test Forms)
21.04

24.04

https://quizlet.com/pl/377502695/english-class-a2-unit-61parts-of-body-flash-cards/
https://quizlet.com/279528424/learn
https://quizlet.com/377502695/test
Do 28.04
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ( Str. 64 i 65) i
przeeślij na Teams (zadania).

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy

czat MS Teams
na bieżąco wg
potrzeb

Małgorzata
Znosko

Śr. 10:00
Czw. 9:00

grzywna.iwona
@zso8gdynia.pl

Czat Teams

historia

Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

Propozycje
zadań i filmów
w Teams

Joanna Leszczuk

Wtorek, 13.0013.30

Informatyka

Całe zadanie jest umieszczone w MS Teams

Zrobione
zadanie
dodajemy jako
załącznik w
ZADANIU w
MS Teams
(dodaj moją
pracę,
następnie w
prawym
górnym rogu
wciśnij
PRZEŚLIJ)
Termin do
26.04.2020

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

Temat 15: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza
kalkulacyjnego
Instrukcja
https://youtu.be/R2JpO3hpF3Y
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. Zrealizuj ćwiczenia: 5,6 z stron: 172 - 173.
5. Arkusz kalkulacyjny potrzebny do realizacji tematu (do
wyboru):
-LibreOffice Calc (do pobrania bezpłatnie w ramach pakietu
LibreOffice) https://www.libreoffice.org/download/download/
-Arkusze Google (wersja online bezpłatnie - wystarczy mieć konto
google (android)) https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/
-Microsoft Excel (wersja online bezpłatna - wystarczy założyć
konto na www.office.com
-Microsoft Excel (licencja płatna w ramach pakietu Microsoft
Office)

Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU w MS
Teams (dodaj moją pracę, następnie w prawym górnym rogu
wciśnij PRZEŚLIJ)
Termin do 26.04.2020
muzyka

Wychowanie Fizyczne
chłopaki

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

Język niemiecki

Stanisław Moniuszko i opera. Opera jako forma muzyczna i
widowisko teatralne. W oparciu o informacje z podręcznika
str.118- 122 oraz wiadomości zawarte w notesie zajęć w
Teamsach, wypisz w zeszycie najważniejsze dzieła operowe i
pieśni Stanisława Moniuszki.
•
•
•

Pobierz aplikacje endomondo
Zapoznaj się z funkcjami aplikacji
Wykonaj dowolny trening i prześlij screena

-

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
Teamsach wg
planu

Do 30.04

Damian
Biniewicz

Konsultacje
indywidualne
po
wcześniejszym
umówieniu
terminu
Teams

Biniewiczdamia
n@zso8gdynia.p
l
Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

1. https://surojadek.com/chlorofil/ Rola zielonej diety.
2. “Trzymaj formę”. Dlaczego warto i jak przygotować
zielony koktajl – 5 przykładowych przepisów.
3. Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy z pomiarem tętna przed i po wysiłku.
20.04 T: Der Papagei spricht.
Praca samodzielna: podręcznik str 37 – zdanie domowe str 48 i
49 w ćwiczeniach. Proszę przepisać odmianę czasowników z zad
4 w ćw do zeszytu. (pod datą 😉)

____________

22.04 T: Zwierzęta domowe – lekcja online
Karta pracy na teamsach , na czacie

____________

Justyna Gudel
Gudel.justyna@
zso8gdynia.pl

Teamsy – czat

Teamsy
lekcja online

ŚRODA 12.00

Przyda się czytnik kodów QR 😊
Język niemiecki

Fizyka ,

20.04 T: Mój pokój. Meble, artykuły wyposażenia wnętrz będziemy opisywać swoje pokoje. - podręcznik str.40.
Zad. domowe str. 54 i 55 – zadania 1-9.
22.04 T: Mój wymarzony pokój. Opisujemy nasz wymarzony
pokój. Zastosowanie zdań współrzędnie złożonych ze spójnikami
und, oder, aber-podręcznik str.41.
Zadanie domowe str.56 i 57/ zadania 1-9.
1. Rozwiązanie zadań w aplikacji dotyczących swobodnego
spadku i oporów ruchu (22.04) zadanie przekazane
podczas lekcji online
2. Doświadczenia - swobodny spadek i opory ruchu (25.04)

chemia

W teamsach we wtorek otrzymacie wprowadzenie do nowego
zagadnienia “Stężenie procentowe roztworu” wraz z
przykładowo rozwiązanymi zadaniami – zapoznajecie się z tym do
czwartku. Omawiamy zagadnienie na lekcji online w czwartek.

geografia

Praca własna ucznia – 1 etap projektu “Mój region – moja mała
ojczyzna”.

Biologia

Układ nerwowy – budowa i funkcje.
Wykonać ćwiczenia do tematu (bez zdań dla dociekliwych/łatwo
to sprawdzić).

20.04 strony
52 i 53 w
ćwiczeniach
22.04 str.54 i
55

Marzena
Cichosz
Teams

Poniedziałek
11.55 lekcja
online na żywo
Środa 8.55

22.04
25.04

Reczek.paula@z
so8gdynia.pl

Wtorek lekcja
online 11:20

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zs
o8gdynia.pl

Lekcja online
czwartek 8.15

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Konsultacja na
teams (wg
potrzeb)
wtorek 14:0014:15

Do 24 kwietnia
przesłać na
mail lub czat
prywatny na
teams

Do 1 maja
przesłać na
mail lub czat

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Konsultacja (wg
potrzeb) środa
8:30:8-45
Teams
poniedziałek
10:45-11:15

prywatny na
teams
Godzina Wychowawcza

Plastyka

biblioteka

Religia

Iwona Gzywna

Nowe media w sztuce.
“Fotorelacja z nauki zdalnej”.
Wykonaj 5-7 fotografii z każdego dnia nauki zdalnej, w taki
sposób, aby zestawione razem tworzyły relację (opowiadanie
obrazem) - zdjęć nie przesyłasz (obejrzymy razem).

Nic nie
przesyłasz

Agnieszka
Szwarc

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

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

lewandowska.m
arzena@zso8gd
ynia.pl

Temat: Kto rywalizuje o mój czas? Właściwe wykorzystanie
czasu wolnego.
Przeczytaj tekst w podręczniku s.176-178.
W zeszycie: Wypisz i uzasadnij pozytywne strony spędzania
czasu wspólnie z rodziną.
Temat: Zgoda, ale nie na wszystko. Tolerancja, akceptacja,
miłość.

27.04.2020

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Teams
Poniedziałek
10.00-10.30
Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl
Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych- czat
Teams.

Przeczytaj tekst w podręczniku s.170-172.
W zeszycie: Uzasadnij, dlaczego miłość jest najważniejsza.
Pomódl się za ludzi chorych.

