przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Okolicznik i dopełnienie. Podręcznik s.292 ćw.4 - zapisz do
zeszytu. Zeszyt ćw. S.111. Nie przesyłaj odpowiedzi
nauczycielowi.

Termin
oddania prac
25.05

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Środa 27.05 godz. 10:0010:30

26.05
Wykresy zdań pojedynczych. Podręcznik s.293 ćw.6 - zapisz do
zeszytu. Zeszyt ćw. s.112, 113. Nie przesyłaj odpowiedzi
nauczycielowi.

Czwartek 28.05
- godz. 10:0010:30

27.05
Przygotowanie do sprawdzianu z zakresu wypowiedzeń budowy
zdania pojedynczego, części zdania, wykresy.
28.05
Sprawdzian z zakresu wypowiedzeń budowy zdania
pojedynczego, części zdania, wykresy. Test w trakcie lekcji
online.
29.05

matematyka

Jaka jesteś, Aniu Shirley? Zaznacz w lekturze fragmenty opisujące
Anię. Obowiązuje znajomość lektury na 3 czerwca.
Temat: Pola wielokątów podsumowanie. Podręcznik
zad.1,2,3,4,5,6 str. 200 – 202 zeszyt ćwiczeń str. 102 - 103
Temat: Liczby ujemne. Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6 str. 206 -210,
zeszyt ćwiczeń str. 104-105

Pon 25.05.20
Kartkówka
(Pole trójkąta i
trapezu) test
Forms
Pt. 29.05.20
Termin
przesłania
zadania
dotyczącego
pól figur

Małgorzata
Znosko

Wt. 11:00
Śr. 11:00

Język angielski
grupa I. Niklewska

1. Zapisz temat do zeszytu:
Subject: Elena didn’t sleep well!
Otwórz podręcznik na str.96 i wysłuchaj dialogu ( plik dźwiękowy
‘Lekcja27’/Teams), następnie zrób zadanie 1 i 2 ze str.96 do
zeszytu. Zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie umieść na
prywatnym czacie!
Otwórz poniższy link i obejrzyj krótki film :
https://binged.it/2LT096D
Tworzenie zdań przeczących możesz poćwiczyć tutaj:
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/negativeirregular-forms
Uwaga! Do tej lekcji wrócimy na zajęciach online.
2. Zapisz temat do zeszytu:

Środa

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

Czwartek

Subject: Past Simple negative!
Otwórz podręcznik, na podstawie zamieszczonej tam odmiany
czasownika „stay” zrób zadanie 6 i 7 ze str. 97.
Następnie poćwicz tworzenie zdań przeczących na stronie:
Poniedziałek
https://wordwall.net/play/2432/406/274
Zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie umieść na prywatnym
czacie!
3. Zapisz temat w zeszycie:
Subject: Roman holiday
Otwórz podręcznik na str.98 i wysłuchaj dialogu ( plik dźwiękowy
‘Lekcja29’/Teams) następnie zrób zadanie 1 i 2 ze str.98 do
zeszytu. Zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie umieść na
prywatnym czacie!
Następnie otwórz ćwiczenia i zrób zadanie 1 i 2 str.62
Język angielski

T: Czasowniki nieregularne

Do 03.06

Iwona Grzywna

Skorzystaj z tabeli załączonej w Teamsach i naucz się
czasowników nieregularnych be – can (obowiązują trzy formy +
polskie tłumaczenie)
Wykonaj zadanie:
https://wordwall.net/pl/resource/2519295/angielski/klasa5past-simple11-irregular-verbsunit-7p94
Zadanie domowe:
Str. 52 - Ćwiczenia
zad. 5/87 (Jobs at home) - przetłumacz i zapisz do zeszytu przed
lekcją on-line.
T: Czytanie ze zrozumieniem.

Prześlij do
29.05

historia

Unia polsko-litewska.

-

Joanna Leszczuk

Informatyka

Temat: Microsoft Sway – Kim chcę zostać w przyszłości.
1. Zastanów się nad odpowiedzią na pytanie – Kim
chciałbyś zostać w przyszłości? Jeśli nie masz pomysłu
poniższe punkty możesz wykonać dla dowolnego
zawodu.
2. Postaraj się wyszukać w internecie oraz innych
dostępnych źródłach najwięcej informacji o wybranym
zawodzie:
a) Na czym dokładnie polega praca?
b) Jaką szkołę średnią należy skończyć? Jakie studia?
3. Przygotuj w Wordzie plan prezentacji na temat W
przyszłości chciałbym zostać..., którą w następnym
tygodniu będziesz tworzyć w Microsoft Sway.

W tym
tygodniu
niczego nie
wysyłamy

Tomasz
Ogrodnik

Piątek
10.00 - 10.30

Czwartek, 9.109.40
Możliwość
konsultacji na
czacie Teams w
godzinach lekcji

wdż

biblioteka

muzyka

Plastyka

4. Utwórz nowy projekt w Sway i zaprojektuj pierwszą kartę
swojej prezentacji. Spróbuj dodać tło slajdu (wszystko
nawiązywać ma do prezentacji, którą tworzyć będziesz w
przyszłym tygodniu).
Temat: Zdrowy styl życia- spotkanie dla grupy dziewcząt

B.Kamińska

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

11.05-21.06

KOMPOZYCJA

Nic nie
przesyłamy
------

Obejrzyj:
Kompozycja w malarstwie
https://sp4plastyka.jimdofree.com/klasa-5/kompozycja-wobrazie/
Obejrzyj i spróbuj sam:

-

M.Lewandowsk
a
H.Wisniewska
Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Agnieszka
Szwarc

Lekcja on line
Poniedziałek
godz.14.00
konsultacje na
czacie w Teams
Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu ( Teams)

Teams-Czat

Kompozycja symetryczna i asymetryczna
https://www.youtube.com/watch?v=E64vd9kSiRo
Godzina wychowawcza

Spotkanie z wychowawcą.

W f chłopcy

Rozgrzewka koszykarska
Aktywność własna, w miarę możliwości na świeżym powietrzu

Wychowanie fizyczne dziewczęta

1.Rola wody w organizmie człowieka - artykuł.
2.Pomiar ilości wypijanej wody.
3.Pomiar tętna.
4.Dowolna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

-

Joanna Leszczuk
Anna Arndt

Przesłanie
karty
aktywności
fizycznej do
31.05

Szczypczyk Anna

31.05.2020

Mariusz
Świerczyński

Środa, 12.0012.30
Teams

(opis zadań na mailu)

Religia

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?),
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

Nic nie
wysyłamy

W razie
potrzeby czat
MS Teams

na temat jednej, wybranej przez siebie Księgi z Pisma
Świętego, max 10 slajdów).
Technika

Samorząd Uczniowski

biologia

emat: Zapotrzebowanie energetyczne nastolatków.
Temat opisany w Zadaniach Teams.

Do 3 czerwca

Margarita
Tuczko

Teams

zebranie Samorządu Uczniowskiego dla gospodarza klasy

Grupa na
Teams

Katarzyna
Hołownia

Poniedziałki
godz. 18.00

Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych

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

Agnieszka
Tokarska Kleina

Lekcji on line
nie ma

Do 30 maja

Agnieszka
Tokarska Kleina

Teams
czwartek 10:4511:15

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu - sprawdzimy
na następnej lekcji.
(praca samodzielna uczniów z podręcznikiem - lekcji on line nie
ma)

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

Utrwalenie wiadomości o krajobrazach świata - rozwiązywanie
zadań w forms na ocenę (ostania praca z geografii na ocenę).

Link do zadań:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePa
ge.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRoDHPj6

DUTBColXguC2gNqJUN0VYUVo0SkJRNUFYN
TZESkFYOUJBVTAwUC4u
Jeśli masz zaległe prace -prześlij je we wiadomości
prywatnej na teams. Chcesz poprawić oceny?
Napisz do mnie –ustalimy szczegóły.

