przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: W czasach Nerona. (H. Sienkiewicz “Quo vadis”) - lekcja online
Temat: Bohaterowie i wydarzenia - “Quo vadis”. - lekcja online
Temat: Kim był i co napisał H. Sienkiewicz. (materiał zamieszczone na
MS Teams)

matematyka

Temat 1: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych - powtórzenie.
• Obejrzyj filmy:
1. https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczbcalkowitych/DHIiu5ih
2. https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-liczbcalkowitych/DSzMh2GPU
Rozwiąż ćwiczenia sprawdzające pod filmami. Ocen swoje
umiejętności. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zapytaj na lekcji on-line.
Temat. 2: Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.
• Obejrzyj film:
1. https://pistacja.tv/film/mat00160-mnozenie-i-dzielenie-liczbcalkowitych?playlist=466
2. https://pistacja.tv/film/mat00161-potegowanie-liczbujemnych?playlist=466
• Zrób zadanie: P 1/173
• Zrób ćwiczenia: 1 – 5/ 84
Temat 3: Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.
• Zrób zadanie: P 3/174
• Zrób ćwiczenia: 6 – 8/85
Temat 4: Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.
• Zrób zadanie: P 6/174
• Zrób ćwiczenia: 9 – 13/86

Termin
oddania prac
18.05

---------------
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….................

nauczyciel

Lekcja on-line

sobczak.malgorz
ata@zso8gdynia
.pl

Wt.13.00
Czw.13.00
13.40 lekcja
wychowawcza.

D. Chojnacka

Czwartek
10.00-10.30

Język angielski (gr.
A.Majewskiej-Trojańczyk)

Język angielski
grupa I. Niklewska

Informacja o przewidywanej ocenie rocznej umieszczona zostanie w
dzienniku elektronicznym do 17 maja 2020 r.
Przygotowanie do pracy klasowej z Unitu 5.
Zrób zadania z prezentacji (luki i tłumaczenia), zad. 1,2,3,4 i 7/ 76 oraz
zad. 9/77 z podręcznika. Karta pracy z have to.
Przeczytaj tekst na str. 101 i zrób zad. 1,2,3 i 4/101 z podręcznika
•
•

•

•

Zapisz temat:
Subject: Tea
Przeczytaj tekst ze strony 77 „ Tea” , wypisz nieznane ci
słownictwo z czytanki do zeszytu pod tematem. Znajdziesz je
na stronie 75 i zapisz ich polskie tłumaczenia do zeszytu.
Jeżeli znasz wszystkie słówka, oczywiście nie musisz nic
zapisywać. Zapisz odpowiedzi do zadania 9 ze str.77 do
zeszytu.
Następnie zrób zadanie 11 ze strony 77. Do tego zadania
potrzebujesz plik dźwiękowy ‘Lekcja 21’, który znajduje się na
MS Teams/Lekcja 21.
Na koniec poćwicz słownictwo z rozdz.5

Śr. 11:30

•

Przećwiczmy materiał z rozdz.5. Otwórz link i zagraj:
https://wordwall.net/play/1492/627/445
https://wordwall.net/play/902/609/1567
https://kahoot.it/challenge/082156?challenge-id=8b11c1fc76fd-46f6-a5a9-587b9ed4017c_1588787884420

Śr. 11:30
Pt. 11:15

Do środy

https://wordwall.net/play/882/417/278
Zdjęcia zadań umieść na czacie.
1. Zapisz temat:
Subject: Vocabulary Revision unit 5

A.MajewskaTrojańczyk

Do piątku

Izabella
Niklewska
niklewska.izabell
a@zso8gdynia.p
l

Lekcja online
poniedziałek
10:45 (MS
Team)

•

Zrób zadanie w ‘View assignment/Lekcja22’

✓ Zapisz temat:

•

Subject: Maths test
Zrób zadanie w ‘View assignment/Lekcja 23, będziesz
potrzebować plik dźwiękowy ‘Lekcja 23’, znajdziesz go na MS
Teams/Lekcja 23.
Następnie otwórz link i zrób zadanie:

•

https://wordwall.net/play/1053/661/1387
joinmyquiz.com
kod: 885082
Na koniec otwórz i poćwicz znajomość słownictwa z rozdz.5:

•

Do
poniedziałku

https://quizlet.com/_8e0cj8?x=1qqt&i=144je7

historia

Uwaga! Test z rozdz. 5 – 18 maja
Republika francuska.

wdż

Mam swoją godność-spotkanie dla grupy chłopców

Informatyka

Temat: Scratch – podsumowanie pracy
Polecenie znajduje się również w TEAMS jako zadanie.
1. Wypełnij tekst z lukami na stronie
https://learningapps.org/display?v=pn1q1ob9520
W tym zadaniu niczego nie przesyłamy
2. Odpowiedz na pytania wypełniając formularz:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3f
L46QpUazWefgFIhFRgWzNxAV7nhCtV9hfnen50tUNjVNQ0h
COU9aSlNQUTFDRDM3M1FaSU83US4u
W tym zadaniu klikamy Prześlij na samym końcu pracy.

-

Joanna Leszczuk
B. Kamińska

Po wykonaniu
zadań w karcie
pracy
(umieszczamy
linki do
udostępnionyc
h projektów)
należy kliknąć
Prześlij

Tomasz
Ogrodnik

Czwartek,
11.00-11.30
piątek godz.
13.00
Możliwość
konsultacji na
czacie w MS
Teams w czasie
lekcji

Wykonaj zadania z karty pracy znajdującej się w zadaniu.
Informacja o konieczności przesłania zaległych prac zostanie
przesłana uczniom na czacie MS Teams (w przypadku braku takiej
informacji do 17 maja oznacza to, że przesyłanie prac nie będzie
konieczne).
Informacja o przewidywanej ocenie rocznej umieszczona zostanie w
dzienniku elektronicznym do 17 maja.
3.

Informatyka

biblioteka

muzyka

Temat: Robot Karel
1. Wejdź na stronę https://koduj.gov.pl/robot-karel/
2. Kliknij w czerwony przycisk Zagraj
3. Baw się dobrze!
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki (Odpisz w zadaniu w MS
Teams).
Termin do 17.05.2020
Wyzwanie czytelnicze – Regulamin:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdynia_pl
/EZHTL6eZ9BVEgIPQeQWBir0BHGPXyZMU74BE6VrfTE4Cxw?e=tPuv7J

Temat: Cztery pory roku z maestro Vivaldim.
Zaśpiewaj piosenkę pt. ”Cztery pory roku pana Vivaldiego” tekst str
148- 149 z podręcznika. Poznaj życie i twórczość Antonia Vivaldiego
na podstawie linku

https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8
https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/03/klasa-vi-cztery-poryroku-z-maestro.html
I wiadomości z podręcznika str.150-151

Termin
wykonania do
niedzieli 17
maja do godz.
23.59.
Proszę nie
przesyłać prac
inną drogą niż
przez TEAMS.
17 maj

15-21.06.

Zaległa karta
pracy :
J.S.Bach dla
tych, którzy
nie przesłali w
zadaniach w
Teamsach,
termin do 13 V

Jarosław
Rogożeński

MS Teams

Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl
Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Konsultacje na
bieżąco w
aplikacji Teams

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych na
czacie w
Teamsach,
piątek 10.4511.30

Szczegółowy opis lekcji, pliki muzyczne oraz analiza i percepcja
utworów w notesie zajęć w Teamsach.
geografia

Niemcy – przemiany przemysłu

15 maja

Agnieszka
Tokarska –
Kleina

Poniedziałek
teams 10:0010:30

22 maja

Agnieszka
Tokarska –
Kleina

Piątek TEAMS
12:00-12:30

Link do prezentacji:
https://docs.google.com/presentation/d/1PJXZ1aUJkguna5ILjouoR8rxE3lKHi_eeMLh7oqCIg/edit?usp=sharing
Notatka z zajęć:
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/94837233_4418015834891188_6569637003082596352_o.jpg?_nc
_cat=102&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=nlEdvOyYVDIAXt0PfS&_nc_ht=scontent-waw11.xx&oh=71a205de97bc01b5d17049bb30a7b070&oe=5EDB6B3A
DLA CHĘTNYCH - atrakcje turystyczne Niemiec
https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=IPbzWJNm
ndY&feature=emb_logo (proszę włączyć napisy i tłumaczenie w
języku polskim)

biologia

Zadanie do wykonania:
3 pytania w pliku WORD – wysłane do każdego ucznia we wiadomości
prywatnej – do odesłania NA OCENĘ
Przegląd zwierząt kręgowych -ciekawostki przyrodnicze.
Podczas lekcji będzie przedstawiona prezentacja
Zadanie dla chętnych:
Przygotować 5 listów gończych wybranych zwierząt kręgowych (ryba,
płaz, gad, ssak, ptak) Musi się znaleźć wizerunek zwierzaka, cechy
charakterystyczne, miejsce przebywania i inne, wybrane informacje,

dzięki którym będzie można go łatwo rozpoznać - liczy się kreatywne
podejście do zadania 😊
W-f Chłopcy

Ćwiczenia stabilizujące
Nasiona chia -źródło białka i błonnika

11-15.05

Anna Arndt

teams

Religia

T: Oko Opatrzności - nieustanna opieka wszechmogącego Boga.
Podręcznik str. 165 - przeczytać.
Ułóż wiersz, w którym podziękujesz Bogu za jego opiekę nad ludźmi i
całym światem.
T: Pozdrowienie Chrystusa – okazywanie religijności.
Podręcznik str. 194 - przeczytać
Wykonaj plakat zachęcający do używania pozdrowień
chrześcijańskich.
Temat: Witaminy i minerały.
1. https://www.youtube.com/watch?v=c8_u_SsiJwg
2. https://www.youtube.com/watch?v=CLi2crtqMbo
3. Rozwiąż test Witaminy i minerały (teams, zadania).

18.05.2020

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Czat Teams

18.05

Margarita
Tuczko

Teams

Wykonaj zaległe prace:
• “Wiosenne kwiaty”- technika dowolna
• “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna
• “Origami” - praca z papieru

Do 15.05 do
godz.14.00

Agnieszka
Szwarc
szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Teams-Czat

Dla chętnych, którzy nie mają braków:
Praktyczna Akademia Rysunku i Malarstwa. Podstawy
rysowania ołówkiem

----------------Nic nie
przesyłamy

Technika

Plastyka

https://www.youtube.com/watch?v=emQjN0v_qgo
Możesz wykonać ćwiczenia zawarte w prezentacji

