przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

-J. Słowacki, Balladyna (świat przedstawiony)

matematyka

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
Podręcznik str. 225 – 228
zadanie 1,2,3,4,5,6
Temat: Potęgowanie potęgi
Podręcznik str. 229 – 230
zadanie 1,2,3,4,5,6,7

Język angielski

Powtórz
https://wordwall.net/pl/resource/745697/angielski/bodyparts-english-class-a2-61

Termin oddania
prac
Notatki w notesie
OneNote
Pon 27.04.20
Kartkówka (potęga
o wykładniku
nauralnym) test
Forms
Pon 4.05.20
Kartkówka (iloczyn
i iloraz potęg i
potęgowanie
potegi) test Forms

S: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
https://wordwall.net/resource/829287/angielski/too-muchtoo-many
https://wordwall.net/pl/resource/972568/angielski/someany-many-much-lot
Wykonaj zadania w - Zeszyt ćwiczeń str. 65

30.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy
Małgorzata
Znosko

Czat MS
Teams

Iwona Grzywna
grzywna.iwona@
zso8gdynia.pl

czat MS Teams

Śr. 10:00
Czw. 9:00

historia

Kształtowanie się granicy południowej.

Propozycje zadań i
filmów w Teams

Joanna Leszczuk

Wtorek,
13.00-13.30

biologia

Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowo.
Prezentacja dostępna w PLIKACH teams.
Zadania z ćwiczeń do ww tematów.
Dalsza praca z projektem “:Mój region – moja mała ojczyzna”
Tworzymy wycieczkę po regionie.

8 maja

Agnieszka
Tokarska - Kleina

Temat: Z wizytą w Interlandii

Nic nie przesyłamy

Jarosław
Rogożeński

teams
poniedziałek
10:45-11:15
Konsultacja na
teams (wg
potrzeb)
wtorek 14:0014:15
Konsultacja
(wg potrzeb)
środa8:30:8;4
5
Przez MS
Teams

Nic nie przesyłamy

Jarosław
Rogożeński

geografia

Informatyka 2ang/niem/inf

Agnieszka
Tokarska - Kleina

Wejdź na stronę:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland
Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z
bezpieczeństwem w internecie.
W tym tygodniu niczego nie wysyłacie.
Informatyka 1ang/niem/inf

Brak zajęć (w planie 1 maja).
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.
W tym tygodniu niczego nie wysyłacie.
plastyka

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

Nic nie przesyłamy

Agnieszka Szwarc

Do 29.04
(środa)

szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hanna
@zso8gdynia.pl

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).

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

Zadanie na dziś: Każdej fotografii nadaj tytuł.
Jeśli jeszcze nie przesłałaś/eś, którejś z zaległych prac:
1.“Wiosenne kwiaty”,
2.“Zwiastuny wiosny”,
3.“Origami”
wykonaj i prześlij
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Regulamin
konkursu
https://bibliot
eka1.files.wor
dpress.com/2

Lewandowska.Ma
rzena@zso8gdyni
a.pl

020/04/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

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu
(Teams)

chemia

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.

Zadania dla
chętnych do
04.05.2020

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zso
8gdynia.pl

Lekcja na
teamsach
czwartek godz.
8.15

Wf chłopcy

Marszobieg 30 min
Może być wykonany w formie zabawy lub rekreacji 😊
Udokumentowany przez dowolną aplikację screen wysłać na
maila

04.05

Damian Biniewicz

Po
wcześniejszym
umówieniu
terminu

Udokumentowanie
ćwiczeń (pod
koniec tygodnia
przesłanie
wszystkich
pomiarów tętna).

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Teams

Wychowanie fizyczne dziewczęta.

1. Poznajemy podstawy techniki tanecznej - “Hip Hop”.
https://www.youtube.com/watch?v=-pDw3hCmiGg
Nauka rozgrzewki i pierwszej części układu
tanecznego.
(Ćwiczymy 3 x w tygodniu).

2.

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną
aplikacją, filmami instruktażowymi, ćwiczenia
własne. Wysiłek trwający od 12-20 minut.
Podczas każdych ćwiczeń wykonać trzy pomiary

tętna:
• przed wysiłkiem
• w trakcie wysiłku
• po wysiłku.

Ćwiczenia
wykonywane 3
razy w tygodniu.

Przesłanie
dokumentacji do
15.00 30.04.2020

Język niemiecki

25.04 T: Moi przyjciele – lekcja online
Zad domowe str 50/51 w zeszycie ćwiczeń

-----

Justyna Gudel
gudel.justyna@zs
o8gdynia.pl

Lekcja online
Teamsy
Poniedziałek
13.00

Język niemiecki

27.04 T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. Będziemy
na lekcji pracować w oparciu o strony 58 i 59 w ćwiczeniach.
Praca będzie na plusy/oceny z aktywności.
29.04. T: Ćwiczenia w pisaniu. Strona 42 w podręczniku pisanie/redagowanie SMS-ów lub innych krótkich
wiadomości.

Marzena Cichosz
Teams

Poniedziałek
11.55 - lekcja
online - “na
żywo”
Środa 8.55

Religia

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.

Poniedziałek
str. 56 i 57 w
zeszycie ćwiczeń.
Środa dokończenie zadać
ze str. 58 i 59 w
ćwiczeniach
Zadanie
Do30.04.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@zs
o8gdynia.pl

Konsultacje
czat-Teams

Fizyka

Jeżeli, możesz, weź udział w transmisji niedzielnej Mszy
Świętej.
1. Powtórzenie wiadomości - quiz w powerpoint
udostępniony podczas lekcji online
2. Zadanie dodatkowe – badanie energii

30.04

Mail/ Teams
Paula Reczek

Lekcja online
wtorek 11:45

