przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Jak uniknąć piekła na ziemi? - lekcja online
Temat: Czym jest tolerancja? - lekcja online
Temat: Zwróć uwagę na innych – dlaczego plakaty społeczne są
potrzebne? - praca samodzielna - podręcznik s.318 -319 –
polecenia umieszczone na MS Teams.
1.Omówienie sprawdzianu. Pole trójkąta-lekcja online
zad.1,3/195 w czasie lekcji Zad.dom.2,4/195-nie wysyłaj
2. Pole trójkąta
https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata
https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata
Wykonaj Ćw. 1,2,3/98-nie wysyłaj
3.Pole trójkąta-zadania
https://www.youtube.com/watch?v=nKANScnGk44&feature=em
b_rel_pause
Zad. 6,7/196, Ćw.str.99-nie wysyłaj
4.Pole trapezu-lekcja online
zad.1,2/199 w czasie lekcji
Zad.dom. cw.str.100

matematyka

Język angielski

S: Listening and writing exercises.
Page 88 SB, page 55 WB
S: Revision unit 6
Page 90-91 SB ( bez ćw. 6,7, 11,12), page 56-57 WB ( ex. Fun Spot
do przesłania)
S: Sentences – translation
W czasie lekcji online
• Sprawdzian unit 6

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

M. Sobczak

Wt.10.00
Czw.12.00

Agnieszka Perlak

Wt. 11.00
Pt. 12.00

Katarzyna
Hołownia

Gr. 1 piątek
9.30-10.30
Gr. 2 środa
10.30-11.30

2.06.2020

26.05.2020
27.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

Do Piątek
29.05 Teams

Gr.1 i gr. 2

Informatyka

Temat 10: Tabele, ramki i ozdobniki w tekście

Wtorek 02.06
godz. 11.5512.40
31.05

Jarosław
Rogożeński

MS Teams

-

Joanna Leszczuk

Pomiary tętna
wysyłamy pod
koniec
tygodnia ze
wszystkich
ćwiczeń.

Rafał
Wojczulanis:

Poniedziałek,
11.00-11.30
Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie masz książki
zacznij od punktu 1.
1. W przeglądarce internetowej wpisz adres:
https://dlaucznia.migra.pl/
2. Wybierz swoją ksiażkę.
3. Wybierz podręcznik online.
4. Odpowiedź na 9 pytań z strony 123.
5. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np.
jan_kowalski_5c i wyślij prowadzącemu w zadaniu w MS Teams
jako "dodaj moją pracę" i następnie kliknij przycisk PRZEŚLIJ.

historia
Wychowanie fizyczne gr. Pana
Rafała

Termin do 31.05.2020
Unia polsko-litewska.
1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na
rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: najlepiej 20-30 minut
z rozgrzewką.
2. Pomiar tętna wykonujemy:
• Prze rozpoczęciem ćwiczeń.
• Po zakończonych ćwiczeniach.

wojczulanis.rafal
@zso8gdynia.pl
MS Teams

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.

wdż

Temat: Zdrowy styl życia- spotkanie dla grupy dziewcząt

B.Kamińska

biblioteka

Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-5-i-6-dla-4-8-sp.pdf

11.05-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wisniewska

muzyka

Temat: O rodzinie w rytmie rock and rolla.
Proszę zaśpiewaj piosenkę pt. „Familijny rock and roll” – tekst
str. 144-145 z podręcznika.
https://www.youtube.com/watch?v=nzWcoQrZCF0
następnie spróbuj nauczyć się jej na pamięć.
Poznaj cechy charakterystyczne tańca z notesu zajęć w
Teamsach.
Dodatkowe informacje na temat rock and rolla:
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-rockowa---skad-wzial-sie-tencaly-rocknroll/D26jXxCTX
Zapoznaj się z podstawowymi krokami rock and rolla i spróbuj
zatańczyć.
https://www.youtube.com/watch?v=IQJfXizauq0

-

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Lekcja on line
czwartek
godz.10.00
konsultacje na
czacie w Teams

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu ( Teams)

Plastyka

KOMPOZYCJA

Obejrzyj:
Kompozycja w malarstwie
https://sp4plastyka.jimdofree.com/klasa-5/kompozycja-wobrazie/
Obejrzyj i spróbuj sam:
Kompozycja symetryczna i asymetryczna
https://www.youtube.com/watch?v=E64vd9kSiRo
Wychowanie fizyczne grupa
Damiana Biniewcza

Religia

Aktywność fizyczna na:
• Rowerze
• Hulajnodze
• Rolkach
• Deskorolce
• Itp.
Sprawdź ile przejedziesz w przeciągu jednego tygodnia i
udokumentuj swój wynik
29.05
Na podstawie podręcznika i innych dostępnych źródeł uzupełnij
formularz. Temat znajduje się na str. 134-135 w podręczniku.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46Q
pUazWefgFIhFRqA3lSXtcyJAt3feFHlMQQBUNlhaOURWMkwzSU
MxOVJKM01KVzZRMDA4TC4u
Przypominam o:
1. uzupełnieniu zaległej pracy (Jak zbudowana jest Biblia?),

Nic nie
przesyłamy
------

Agnieszka
Szwarc

Teams-Czat

29.05

Damian
Biniewicz

Teams

31.05.2020

Mariusz
Świerczyński

W razie
potrzeby czat
MS Teams

Nic nie
wysyłamy

2. możliwości zaliczenia/poprawienia oceny za modlitwę
Wierzę w jednego Boga (wysyłamy nagranie, na którym
jest zarejestrowane jak mówicie modlitwę)
3. możliwości podwyższenia sobie oceny końcowej przez
oddanie zadania dodatkowego (prezentacja PowerPoint
na temat jednej, wybranej przez siebie Księgi z Pisma
Świętego, max 10 slajdów).
Technika

Samorząd Uczniowski

geografia

Temat: Zapotrzebowanie energetyczne nastolatków.
Temat opisany w Zadaniach Teams.
zebranie Samorządu Uczniowskiego dla gospodarza klasy

Rozwiązywanie zadań utrwalających określanie kierunków świata -

Do 3 czerwca

Margarita
Tuczko

Teams

Grupa na
Teams

Katarzyna
Hołownia

Poniedziałki
godz. 18.00

-------------------

Agnieszka
Tokarska Kleina

Wtorek teams
8:00-8:30.

-------------------

Agnieszka
Tokarska Kleina

Poniedziałek
teams 12:0012:30

plik z zadaniami zostanie przesłany każdemu uczniowi we
wiadomości prywatnej.

Jeśli masz zaległe prace -prześlij je we wiadomości
prywatnej na teams. Chcesz poprawić oceny?
Napisz do mnie –ustalimy szczegóły.
biologia

Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

Wykonać zadania z ćwiczeń do tego tematu – na lekcji

Jeśli masz zaległe prace -prześlij je we wiadomości
prywatnej na teams. Chcesz poprawić oceny?
Napisz do mnie –ustalimy szczegóły.

Zajęcia online klasa 5 c
(25.05-29.05)
25.05 poniedziałek
11.00- 11.30
historia

26.05 wtorek
8.00- 8.30
geografia

27.05środa

28.05czwartek
10.00 wdż

12.00-12.30
biologia

10.00-10.30
j.polski

10.30-11.30
j. angielski gr.2

12.00-12.30
j.polski

18.00
Zebranie
Samorządu
Uczniowskiego gospodarz

11.00-11.30
Matematyka

29.05piątek
09.30-10.30
angielski gr.1
10.45-11.15
godz.
wychowawcza
12.00-12.30
matematyka

