przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Wiadomości z Koryntu – mit o Syzyfie. Podręcznik s.268-269; ćw. 3
s.270. Zapisz do zeszytu – nie przesyłaj nauczycielowi. Obejrzyj film
w linku:
https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg

matematyka

Termin
oddania prac
18.05

Mityczne źródło nieszczęść - mit o puszce Pandory. Podręcznik
s.274-275; ćw. 1 s.276. Zapisz do zeszytu – nie przesyłaj
nauczycielowi. Obejrzyj film w linku:
https://www.youtube.com/watch?v=A7fYnySj3q4

19.05

Okolicznik i dopełnienie, czyli określenia czasownika w zdaniu.
Podręcznik s.291-293. Zeszyt ćw. s.110-113. Realizacja tematu na
dwóch jednostkach lekcyjnych online w środę i w czwartek.

20.05 i 21.05

Przygotowanie do sprawdzianu z zakresu wypowiedzeń, budowy
zdania pojedynczego, części zdania, wykresy. Sprawdzian odbędzie
się 27 maja w czasie lekcji online.
Materiały w linku (nie przesyłaj odpowiedzi nauczycielowi):
• https://learningapps.org/2243969
• https://www.youtube.com/watch?v=SnR4ydl9jJY
• https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-idopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC

22.05

Temat: Pole trójkąta
Podręcznik zad.1,2,3,4,6,7 str. 193-196 zeszyt ćwiczeń str. 98-99
Temat: Pole trapezu

Pon 18.05.20
kartkówka test
Forms (Pole
równoległobo
ku i rombu)

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Środa 20.05 godz. 10:0010:30
Czwartek 21.05
- godz. 10:0010:30

Małgorzata
Znosko

Pon. 10.00
Śr. 11:00

Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6 str. 197-199, zeszyt ćwiczeń str. 100-101
Język angielski

Iwona Grzywna
S:Past Simple - Czasowniki nieregularne
Przeczytaj dialog str. 84
Wykonaj ćw. 1 i 2/84 z podręcznika - odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Obejrzyj:
https://youtu.be/t-y9Y9kvUxk
Wykonaj ćwiczenia (skorzystaj z tabeli z czasownikami
nieregularnymi umieszczonymi w Teamsach )

Lekcja on-line
Piątek 10.0010.30

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_0
1?cc=pl&selLanguage=pl

Kartkówka Teams – czasowniki regularne

Język angielski
grupa I. Niklewska

1. Test z rozdz. 6 ( Zadania/Teams) ,
2. Prezentacja projektów (online)
3. Zapisz temat w zeszycie
Subject: Going places
Przeczytaj materiał ze strony 94 i 95 w podręczniku. Następnie
zrób zadanie 2 i 3 do zeszytu. Do zadania 2 potrzebujesz plik
dźwiękowy, który znajduje się tutaj w folderze lekcja 26/Teams.

Kartkówka
22.05 Teams

Pon. 8:00 – wt.
17:00

Izabella
Lekcja online
Niklewska
środa 13:05
niklewska.izabell (MS Team)
a@zso8gdynia.p
l

Poznane słownictwo możesz poćwiczyć tutaj:
https://quizlet.com/_8chfxp?x=1jqt&i=144je7
Na koniec otwórz ćwiczenia na str.60 i zrób zad.1 i 2.
Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat!

historia

Kazimierz Wielki – karta pracy Teams

28.05

J. Leszczuk

Wf chłopcy

Rozgrzewka siatkarska z Karolem Kłosem ( teams)
Aktywność własna
Zdrowe ciasteczka ( teams)
Nauka pomiaru tętna - film instruktażowy
Mój pomysł na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
(szczegółowe informacje w mailu)

18-23.05

Anna Arndt

Przesłanie
karty
aktywności
fizycznej do
31.05 (po 2
tygodniach)

Szczypczyk Anna

Temat: Rozpoczynamy pracę z Microsoft Sway
1. Zaloguj się do swojego konta Office i wyszukaj aplikację
Microsoft Sway. Zastanów się do czego może ona służyć.
2. Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=qS0GJeezLCY
W tym tygodniu niczego nie odsyłamy.
Uwaga:
a) W dzienniku wpisane są oceny proponowane.
b) Osoby, które powinny uzupełnić prace zostały o tym
poinformowane na czacie w Teams (proszę przesłać

Niczego nie
przesyłamy w
tym tygodniu

Tomasz
Ogrodnik

Wf- dziewczęta

Informatyka
Chłopcy

Piątek, 13.0013.30

Możliwość
konsultacji na
czacie Teams w
godzinach lekcji

Informatyka
Dziewczyny

wskazane tam zadania w podany sposób). Pozostałe osoby
niczego nie przesyłają.
Temat: Robot Karel
1. Wejdź na stronę https://koduj.gov.pl/robot-karel/
2. Kliknij w czerwony przycisk Zagraj
3. Baw się dobrze!
W tym tygodniu niczego nie odsyłamy.

Niczego nie
przesyłamy w
tym tygodniu

wdż

Dbam o higienę-spotkanie dla grupy chłopców

muzyka

Temat: Na majówkę. Zabawy muzyczne z gestodźwiękami.
Zaśpiewaj piosenkę pt. „Ja mam tylko jeden świat” tekst z
podręcznika str.140 i 141
https://www.youtube.com/watch?v=32wPrtYNhos
Następnie zaśpiewaj piosenkę do innej wersji podkładu, realizując w
refrenie własny, improwizowany akompaniament złożony z
gestodźwięków (np. klaskanie, pstrykanie palcami obu rąk
jednocześnie lub na zmianę, uderzanie o uda, itd.)
https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0
Dodatkowy opis lekcji oraz przykłady gestodźwięków, piktogramy i
realizacja wykonania znajduje się w notesie zajęć w Teamsach.

-

26 maja - DZIEŃ MAMY.
Wykonaj laurkę lub inną niespodziankę dla swojej mamy.

---------Nic nie
przesyłamy

Plastyka

Można się zainspirować:
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0

https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI

Sebastian Ropel

Możliwość
konsultacji na
czacie Teams w
godzinach lekcji

B.Kamińska

Lekcja on line
poniedziałek
godz.14.00
Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu ( Teams)

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Agnieszka
Szwarc

Teams -Czat

https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE
Jeśli masz zaległe prace - prześlij

22.05 (piątek)
godz.14.00

szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Technika

Temat: Składniki odżywcze.
Wysyłamy test Składniki odżywcze (teams zadania).

Do 22 maja

Margarita
Tuczko

Teams

Religia

W tym tygodniu przypada 100 rocznica urodzin wielkiego Polaka papieża Św. Jana Pawła II. Proszę, aby zapoznać się z jego
życiorysem (link do filmu z YouTube) oraz proszę uzupełnić zadanie z
WordWall.

24.05.2020
Nic nie
wysyłamy

Mariusz
Świerczyński

W razie
potrzeby czat
MS Teams

11.05-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

konsultacje w
Teams

Do 22 maja

Agnieszka
Tokarska Kleina

Teams
czwartek 10:45
– 11:15

Nic nie wysyłamy, ponieważ WardWall zapisuje wasze wyniki po
wpisaniu imienia i nazwiska.
https://youtu.be/2luPuThCeSY
https://wordwall.net/play/2325/329/443

biblioteka

geografia

Pozostały czas poświęcamy na nadrobienie zaległych prac.
Wyzwanie czytelnicze
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdynia_
pl/Ebtj3UBbACBMivrlnzKYhssB_XsRgaIVIKTdfZBBZJJn1w?e=HJRWPp

Krajobraz Himalajów
Obejrzyj krótką animację o powstaniu Himalajów:
https://www.youtube.com/watch?v=PDrMH7RwupQ

Prezentacja, którą będziemy omawiać na zajęciach onlinehttps://drive.google.com/file/d/1DQ9T5SbofuZPFUM4fdm
Cg-VXlHaZb5W7/view?usp=sharing
Zadania do wykonania:
1. Zadania z ćwiczeń - zrobimy wspólnie podczas lekcji i
ich nie odsyłamy.
2. Odszukaj informację, kto jako pierwszy zdobył Mt.
Everest, oraz kto jako pierwszy zdobył Mt. Everest Zimą
- to odsyłamy
Jeśli masz zaległe prace - prześlij je we wiadomości prywatnej
na teams.
Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie – ustalimy szczegóły.
biologia

Rozprzestrzenianie się i znaczenie roślin okrytonasiennych.
https://drive.google.com/file/d/1hgnVug5wDSoJIaG5m5X0bkr5HRM
n0dQK/view?usp=sharing
Zadania z ćwiczeń - robimy razem na lekcji (do tego tematu)

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

Niczego nie
przesyłamy ćwiczenia
zrobimy razem
na lekcji

Agnieszka
Tokarska Kleina

Teams wtorek
10:00-10:30

