przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat 1: Miłość Ligii i Winicjusza. - lekcja online
Temat 2: “Quo vadis” jako powieść historyczna. - lekcja online
Temat 3: Jak dobrze znam “Quo vadis”? - przygotowanie zadań
utrwalających poznaną lekturę.
Temat 1: Procenty - powtórzenie.
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika 1-9/161.
• Rozwiąż test:
https://gwo.pl/strony/2893/seo_link:klasa-6-strefa-ucznia-procenty
Prześlij zdjęcie raportu wykonanego testu do 22.05.20. Termin
ostateczny!
Temat 2: Liczby dodatnie i liczby ujemne - powtórzenie.
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika 1-7/175
• Rozwiąż test:
https://gwo.pl/strony/2132/seo_link:klasa-6-liczby-dodatnie-iliczby-ujemne
Prześlij zdjęcie raportu wykonanego testu do 22.05.20. Termin
ostateczny!
Temat 3: Zapisywanie wyrażen algebraicznych.
• Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00350-wyrazenia-algebraicznewprowadzenie?playlist=79
• Przeczytaj informacje z podręcznika na str. 178-179
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika 1-3/179-180
• Zrób w ćwiczeniach zadanie 1- 4/87
Temat 4: Zapisywanie wyrażen algebraicznych cd.
• Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00351-wyrazenia-algebraiczne-sumaroznica-iloczyn-iloraz?playlist=79

matematyka

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

M.Sobczak

Wt.13
Czw.13.00
l.wych.
czw.13.40
Czwartek
10.00 -10.30

26.05.20
D. Chojnacka

Do 22.05.20

Do 22.05.20

Język angielski
(A.MajewskaTrojańczyk)
Język angielski
grupa I. Niklewska

• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 4-6/180
• Zrób w ćwiczeniach: 5-8/87-88
Praca klasowa z Unit 5
Przeczytaj tekst na str. 94 i zrób zad. 2,4,5 i 6/95 z podręcznika.
Przeczytaj tekst na str. 96 i zrób zad. 2/96 z podręcznika.
1. Test z rozdz. 5 ( Zadania/Teams) ,
2. Prezentacja projektów (online)
3. Zapisz temat w zeszycie
Subject: Cooking and eating
Przeczytaj materiał ze strony 80 i 81 w podręczniku. Następnie zrób
zadanie 2 i 3 do zeszytu. Do zadań potrzebujesz pliki dźwiękowe,
które znajdują się w folderze lekcja 26/Teams.

Pon.18.05
Śr. 20.05

A.MajewskaTrojańczyk

Pon. 8:00 – wt.
17:00

Izabella Niklewska
niklewska.izabella
@zso8gdynia.pl

Śr. 11:30
Pt. 11:20
Lekcja online
poniedziałek
10:45 (MS
Team)

Poznane słownictwo możesz poćwiczyć tutaj:
https://quizlet.com/_7ud2x9?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

Epoka Napoleona Bonapartego – karta pracy Teams

26.05

J. Leszczuk

W f chłopcy

Rozgrzewka siatkarska z Karolem Kłosem ( teams)
Aktywność własna
Zdrowe ciasteczka ( teams)

18-23.05

Anna Arndt

wdż

Mój styl to zdrowie-spotkanie dla grupy dziewcząt

Informatyka

Temat: Rozpoczynamy pracę z Microsoft Sway

B.Kamińska

Niczego nie
przesyłamy

Tomasz Ogrodnik

Środa, 11.0011.30

Lekcja on line
piątek
godz.13.00
Możliwość
konsultacji na

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

czacie Teams
w godzinach
lekcji

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 wskazane
tam zadania w podany sposób). Pozostałe osoby niczego nie
przesyłają.
Informatyka

Temat: Kodowanie na ekranie blockly.games
https://youtu.be/QXtXiSKKdik
1. Wejdź na stronę https://blockly.games
2. Zmień język na polski w prawym górnym rogu.
3. Przejdź Puzzle i labirynt.
Z puzzlami pewnością sobie poradzisz, jeśli chodzi o labirynt dojdź do
takiego momentu, do którego będziesz w stanie. W labiryncie możesz
zmienić ludzika w prawym górnym rogu (do wyboru nawigacja google,
astronauta, Panda).
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu
doszedłeś/aś w labiryncie (Odpisz w zadaniu w MS Teams w naszym
zespole).
Termin do 24.05.2020
p.s. Następne zadania przejdziemy w kolejnych tygodniach.

24.05.2020

Jarosław
Rogożeński

MS Teams

muzyka

Temat: Warsztat muzyczny. Powtórzenie wiadomości o
instrumentach dętych drewnianych, blaszanych i miechowych.
Proszę powtórzyć piosenkę pt. „Pięknie żyć” tekst str. 170 z
podręcznika

-

Witomska.Hanna
@zso8gdynia.pl

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu (
Teams)

------Nic nie
przesyłamy

Agnieszka Szwarc

Teams - Czat

22.05(piątek)
do godz.14.00

szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Do 22 maja

Margarita Tuczko

Teams

11.05-21.06

M.Lewandowska
H.Wiśniewska

konsultacje w
Teams

https://www.youtube.com/watch?v=xd7Vu-ALZ2s
Możesz sprawdzić swoje wiadomości, korzystając z zagadek muzycznych
https://epodreczniki.pl/a/jaki-to-instrument-zagadkimuzyczne/DdWtTokVO
Dodatkowe informacje na temat instrumentów dętych drewnianych,
blaszanych i miechowych znajdują się w notesie zajęć w Teamsach.
Plastyka

26 maja - DZIEŃ MAMY.
Wykonaj laurkę lub inną niespodziankę dla swojej mamy.
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
https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE

Jeśli masz zaległe prace - prześlij

Technika
biblioteka

Temat: Witaminy i minerały.
Wysyłamy test Witaminy i minerały (Teams – zadania).
Wyzwanie czytelnicze
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdyni

Religia

biologia

geografia

a_pl/Ebtj3UBbACBMivrlnzKYhssB_XsRgaIVIKTdfZBBZJJn1w?e=HJR
WPp
T: Setna rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.
Proszę obejrzeć film na YouTube.
https://youtu.be/ZIYIkcm5JLE
T: Jan Paweł II- święty.
Praca plastyczna- proszę wykonać portret świętego Jana Pawła II.
Praca z podręcznikiem - na ocenę. Zadania w forms - przesłane w
dniu zajęć do każdego ucznia we wiadomości prywatnej.
Zadania rozwiązujemy w czasie lekcji.
Jeśli masz zaległe prace - prześlij je we wiadomości prywatnej na
teams.
Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie – ustalimy szczegóły.
Walory turystyczne Litwy, Białorusi, Czech i Słowacji.
https://docs.google.com/presentation/d/1cjbGqbvffyPgPPiGbjTYf
j2-JUViAqf4Rzw0_mRFAwc/edit?usp=sharing
Zadanie do wykonania zostanie wysłane do uczniów na czat
prywatny w dniu zajęć. (przedostatnia praca na ocenę).

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

18.0525.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@zso
8gdynia.pl

Czat Teams

Do 22 maja

Agnieszka
Tokarska – Kleina

Piątek teams
12:00-12:30

Do 22 maja

Agnieszka
Tokarska – Kleina

Poniedziałek
teams 10:0010:30

Dziewczyny😊
Wychowanie
fizyczne😊

"Trening gimnastyki z elementami jogi dla początkujących"
Zanim zaczniesz:
- Znajdz odpowiednie miejsce do ćwiczeń (bezpieczną przestrzeń)
- Ubierz się w strój wygodny do ćwiczeń😊
- Dywan lub karimata była by wskazana😊
Przeprowadź trening😊😊 link do strony:
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
Powodzenia!!! Prześlij informację gdy wykonasz zadanie (teamsy -grupa)

Do 22.05

MS Teams, mail,
Monika Potrikus

Konsultacje
indywidualnie
teams czat

