przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski
matematyka

Nauczyciel nieobecny
Temat: Oś symetrii figury. Podręcznik strona 212 – 215
Zadanie 1,2,3,4,5,6,8,9,10.
Temat: Symetralna odcinka. Podręcznik strona 216 – 217
Zadanie 1,2,3,4,6,7

Język angielski

S:Zakupy i usługi – czytanie. Podręcznik str. 60 zad. 2,3,4,5
S:Zakupy i usługi – funkcje językowe. Podręcznik str. 61 zad.
2,3,4,5
Kachoot w MS Teams (Ogłoszenia)

Język niemiecki

22.04 T: Czas Perfekt – wprowadzenie. Praca na stronie 46 w
podręczniku, a dodatkowo materiały w Teamsach. Zadanie
domowe to strony 52 i 53 w ćwiczeniach - zadania od 1 do 5.
24.04 T: Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben.
Praca w oparciu o str.47 i 48 w podręczniku. Zadanie domowe to
strony 54 i 55 w ćwiczeniach - zadania 6 do 12.

historia

Polska w latach 70. XX wieku.

Informatyka

Całe zadanie jest dostępne w MS Teams
Temat 14: Przedstawienie danych w postaci wykresu.

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

Kartkówka
27.04.20 Oś
symetrii i
symetralna
(test Forms)
27.04

Małgorzata
Znosko

Pon. 12:00
Pt. 10:00

Iwona Grzywna
Teamsy

MS Teams

22.04 str. 49 i
50 w
ćwiczeniach zadania od 16
do 19.
24.04 str 52 i
53 w
ćwiczeniach zadania od 1
do 5.
Propozycje
zadań i filmów
w Teams

Marzena
Cichosz
Teams

Środa15.05
Piątek 13.00 lekcja online na
żywo

Joanna Leszczuk

Piątek, 12.0012.30

Zrobione
zadanie
dodajemy jako

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

Instrukcja
https://youtu.be/MMw2A8WLx64
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 Pracę samodzielną.
4. Zrealizuj ćwiczenia 6,7 z stron: 183 w jednym pliku.
5. Arkusz kalkukacyjny 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)

WOS

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
Temat: Media i opinia publiczna.
• Czym jest życie publiczne
• Opinia publiczna
• Funkcje mediów
https://epodreczniki.pl/b/PUpYwzxzT
Temat : Funkcje reklamy
Ćwiczenia z podręcznika na str.162- 163

załącznik w
ZADANIU w
MS TEAMS
(dodaj moją
pracę,
następnie w
prawym
górnym rogu
wciśnij
PRZEŚLIJ),
Termin do
26.04.2020

21.04.2020,
wtorek

24.04.2020,
piątek

Piotr Jóżwiak

Team, lekcja
on-line, w
czasie lekcji
przeznaczonej
na WOS.
Team, czat

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

Fizyka

chemia

geografia

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.
1. Prezentacje + zadania interaktywne o odbiciu światła
przekazane podczas lekcji live (22.04)
2. Konstrukcja obrazów - filmik (25.04)
W tym tygodniu omawiamy właściwości kwasu metanowego i
etanowego. Wytyczne do zrobienia notatki otrzymacie we
wtorek na teamsach. W czwartek omawiamy te zagadnienia
online.
Rdzenni mieszkańcy Ameryki
Prezentacja w plikach grupy na teams i
www.geoat.wordpress.com

biologia

Zależności pokarmowe. Materia w ekosystemie.
Ćwiczenia z zadaniami dołączone do plików grupy na teams oraz
na www.geoat.wordpress.com

W-F chłopcy

Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:
"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"

22.04
25.04

Do 1 maja
przesłać na
mail lub czat
prywatny na
teams
Do 1 maja
przesłać na
mail lub czat
prywatny na
teams
Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji potwierdzenie

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

Teams

mail

Wtorek lekcja
live 9:50

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zs
o8gdynia.pl

Lekcja online w
czwartek 13.15

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Poniedziałek
teams 13:0013:30

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Środa teams
13:00-13:30

Leszek
Kaczorowski
grupa - teamsy

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

realizacji
teamsy
23.04.2020

EdB

Temat - "Kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową?
"Zapoznanie się z materiałem, wykonanie zadań + praca dla
chętnych

Religia

Temat: Jak spotkać żywego Jezusa? Obecność Chrystusa
w liturgii.
Zapoznaj się z tematem w podręczniku s.101-103.
W zeszycie: Napisz, co to jest liturgia. Ułóż krzyżówkę do
hasła: liturgia.
Temat: Komu jest potrzebne chodzenie do kościoła?
Zapoznaj się z tematem w podręczniku s.104-106.
W zeszycie: Napisz co to są sakramentalia.
Pomódl się za ludzi chorych.
Nauka zdalna

27.04.2020

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

Godz. wych.

biblioteka

-

Leszek
Kaczorowski
grupa - teamsy

Konsultacje czat Teams w
godzinach lekcji

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Możliwość
konsultacji w
godzinach
lekcji. -czat
Teams.

Agnieszka
Szwarc

Teams
23.04
(czwartek)
godz. 8.55

lewandowska.m
arzena@zso8gd
ynia.pl
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl

