przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Powtórzenie wiadomości -zadania egzaminacyjne.

matematyka

Temat: Symetrie względem prostej.
Proszę obejrzeć animacje:
https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-wzgledemprostej?playlist=424
Następnie zapraszam do zrobienia zadań 1 - 6 strona 209 - 210
Proszę obejrzeć animacje:
https://pistacja.tv/film/mat00820-rysowanie-figursymetrycznych?playlist=424
Następnie zapraszam do zrobienia zadań 8 - 14 strona 210 - 211

Język angielski

T: Zakupy i usługi
Poćwicz słownictwo, a następnie wykonajtest:
https://quizlet.com/pl/385118614/zakupy-i-uslugi-8-klasa-spflash-cards/
https://quizlet.com/385118614/learn
https://quizlet.com/385118614/test

Język niemiecki

historia

Ćw. Str. 26
15.04 - T: Czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym “haben”.
Będziemy pracować w oparciu o stronę 47 i 48 w podręczniku
ćwiczenia od 4 do 6. Zadanie domowe w ćwiczeniach 6 do 12/54 i
55.
PRL: Marzec 1968 oraz Grudzień 1970

Termin
oddania prac
Praca
wykonywane z
nauczycielem

17.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

Środa
Czwartek

Małgorzata
Znosko

Konsultacje
czat Teams

Iwona Grzywna

Teams Czat

grzywna.iwona
@zso8gdynia.pl

15.04 ćwiczenia 15/52 i 53

Marzena
Cichosz
Teamsy

Środa 9.50 lekcja w
Teamsach

21.04 obejrzeć filmy

Joanna
Leszczuk, czat
Teams

Środa, 13.45

– propozycje
w Teams
WOS

Wyjaśnij, na czym polega wolontariat. Podaj przykłady zadań
wykonywanych przez wolontariuszy.
Materiał z podręcznika na str. 154.
Inne dostępne źródła.
Zadanie w team zakładka zadania.

Piątek
17.04.2020
W czasie zajęć
lekcyjnych.

Piotr Jóżwiak

Team, czat.

chemia

Wytyczne do opracowania nowego tematu “Szereg homologiczny
kwasów karboksylowych” prześlę mailem w czwartek.

Termin
zapoznania się
z tematem do
21.04.2020

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zs
o8gdynia.pl

W razie
problemów
proszę pisać na
podany adres

Fizyka

Zobaczenie filmu z prezentacją podczas lekcji online w czwartek
Wykonanie kamery otworkowej i przesłanie zdjęcia w
formularzu:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46Q
pUazWefgFIhFRuuNIjnS1ARDqxUmBpL7UN9UNVQ2OUk4OEYyVT
czQ0gzS1ZERzRXWVFXOS4u

19.04
(niedziela)

Reczek.paula@z
so8gdynia.pl

Czwartek13:0513:35 lekcja
online w
Teamsach

Zdjęcie/skan
pracy należy
przesłać do 17
kwietnia 2020
r. na adres
biblioteki
szkolnej.

Hanna
Wiśniewska
Marzena
Lewandowska

Regulamin
konkursu
plastycznego u
Wychowawców
klas.
Regulamin
„Poezja z
grzbietów
książek - Book
spine poetry” -

Biblioteka

•

•

Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu
profilaktycznego pod hasłem: „Dopalacze – zagrożenie
zdrowia i życia”
Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine poetry”

Wychowanie fizyczne dziewczęta.

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi. 2. Wykonać pomiar tętna przed
wysiłkiem i po wysiłku. Film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU

Teamsy grupa
Ćwiczenia
wykonywane WF-VIIIab
e-mail
w liczbie
nieweglowskagodzin WF w wawro.katarzyna@z
danym
so8gdynia.pl
tygodniu.
Odnotowanie
pomiaru tętna
przed
ćwiczeniami i
po
ćwiczeniach
w karcie

https://bibliote
ka1.wordpress.
com/konkursy/
Uczniowie na
czacie
potwierdzają
podjęcie działań.

aktywności
prowadzonej
na bieżąco +
potwierdzenie
na czacie.
biologia

Czym jest ekosystem?
Prezentacja wraz z zadaniem będzie dostępna w plikach
grupy oraz na blogu www.geoat.wordpress.com

22 kwietnia - Tokarskakleina.agnieszka
odsyłamy
@zso8gdynia.pl
kartę pracy
dostępną w
plikach
grupy/blog na
mail lub na
czat

Teams czwartek
8:00-8:55

prywatny na
teams
geografia

Wielkie kataklizmy przyrodnicze. Prezentacja dostępna w
plikach na teams oraz www.geoat.wordpress.com wykonać
notatkę według wytycznych z prezentacji.

Do 22
kwietnia na
teams/mail

Tokarskakleina.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Teams czwartek
11:55-12:40

