przedmiot
Religia

Język polski

matematyka

Zadania do wykonania
Temat: Szukam szczęścia, czy przyjemności.
Podręcznik str. 173 - przeczytać
Napisz w jaki sposób można wyrażać miłość do drugiej osoby.
Temat: Raz lubię, raz nie. Ambiwalencja uczuć.
Podręcznik str. 154 - przeczytać.
Wypisz uczucia człowieka pozytywne, negatywne.
Imiesłowy przysłówkowe i imiesłowowy równoważnik zdania.
Podręcznik s.320-322.

Termin oddania prac
1.06.2020

nauczyciel
Wujke Halina
wujke.halina@z
soi8gdynia.pl

Lekcja on-line
Czat Teams

25.05

Ludwika
Robakowska

Poniedziałek
25.05 - godz.
11:00-11:30

Sprawdź swoją wiedzę, wykonując ćwiczenia w linku:
https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36
Ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nie przesyłaj odpowiedzi nauczycielowi.
Potraktuj to jako przygotowanie do testu, który odbędzie się 3 czerwca.

26.05

Poprawa testu ze zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

27.05

Wprowadzenie do lektury pt. “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery.
Podręcznik s.110, s.111 ćw. 2. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij do 2
czerwca.
Obowiązuje znajomość lektury “Mały Książę”.
1.Potęga o wykładniku naturalnym
https://pistacja.tv/film/mat00299-pojecie-potegi?playlist=45

29.05

https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnychprzypomnienie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00300-potegowanie-ulamkow?playlist=45
Zad.3,4,6,7/221-222-nie wysyłaj

Środa 27.05 godz. 12:0012:30

25.05.2020

A.Perlak

Śr. 11.00
Pt.14.00

2.Potęga o wykładniku naturalnym –online
Zad.8,10,14/222-223 w czasie lekcji
zad. dom 11.13/223-nie wysyłaj
3. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
https://pistacja.tv/film/mat00301-mnozenie-poteg-o-tej-samejpodstawie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00302-dzielenie-poteg-o-tej-samejpodstawie?playlist=45
Zad.1,2/226-nie wysyłaj
4. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach-online
Zad.4,5,6/226-227- w czasie lekcji
g.wych.
Język angielski

Spotkanie z wychowawcą
T: Rodzaje sklepów i opakowania.
Poćwicz słownictwo
https://quizlet.com/388824484/english-class-a2-unit-71-flash-cards/

27.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

27.05.2020

Podręcznik str. 83 zad. 5 - przetłumacz i zapisz w zeszycie.
Zadanie domowe Ćw. Str. 76
T: Stopniowanie przymiotników
Obejrzyj:
https://youtu.be/jEKV5TBeLfo
Wykonaj zadania:
https://wordwall.net/pl/resource/920005/angielski/stopniowanieprzymiotnik%c3%b3w
Zadanie domowe - Ćwiczenia str. 78

Prześlij do 29.05

A.Perlak
Iwona Grzywna

Śr. 11.30

Język angielski

1. Części ciała: strona 68/69 ćw.1-5 do 27.05 (sprawdzimy)
2. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne str. 70 oraz linki w Teams
3. Czytanie ze zrozumieniem str.71
4. Napisz testy
nagrania do zadań w Teams

27.05
28.05
30.05
01.06

Anna
Leszczyńska

Lekcja on line
Środa
9.10-9.40

Język niemiecki

25.05 T: Nazwy zawodów. Praca w oparciu i podręcznik na stronie 50.
Zadanie domowe strony 68 i 69.
29.05 T: Imiona własne w dopełniaczu. Praca w oparciu o podręcznik
na stronie 51 oraz materiały z internetu. Zadanie domowe str.70 i 71 w
ćwiczeniach.
Temat 16: Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje

25.05 - str. 66 i 67 w
ćwiczeniach
29.05 - str.68 i 69 w
ćwiczeniach

Marzena
Cichosz

25.05 - wpis w
Teams
29.05 - lekcja
“na żywo”

31.05

Jarosław
Rogożeński

MS Teams

Termin do 31.05.2020
Społeczeństwo II RP.

-

Joanna Leszczuk

We wtorek prześlę na grupie opracowanie tematu “Prawo stałości
składu związku chemicznego” - proszę się zapoznać. W czwartek na
lekcji online omówienie i ćwiczenia związane z tym tematem.

Przypominam –
zadania dla
chętnych z

Zofia Kolasa

Czwartek,
12.00-12.30
Lekcja online –
czwartek
godz.10.00

Informatyka

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 wszystkie pytania (6 pytań) z strony 186. Odpowiedzi
umieść w dowolnym edytorze tekstu lub na kartce papieru.
Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU w MS Teams w
naszym zespole (dodaj moją pracę, następnie w prawym górnym rogu
wciśnij PRZEŚLIJ).

historia
chemia

Wychowanie
fizyczne

Wychowanie
fizyczne dziewczęta

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.

1.Rola wody w organizmie człowieka - artykuł.
2.Pomiar ilości wypijanej wody.

poprzedniego
tematu do 26.05.
Pomiary tętna
wysyłamy pod
koniec tygodnia ze
wszystkich ćwiczeń.

Rafał
Wojczulanis:

Ćwiczenia
wykonywane 4 razy
w tygodniu.

MS Teams

wojczulanis.rafal
@zso8gdynia.pl

Przesłanie karty
aktywności fizycznej
do 31.05

Szczypczyk Anna

---------

Justyna Gudel

Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

3.Pomiar tętna.
4.Dowolna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.
(opis zadań na mailu)

Język niemiecki

25.05 T: Czy Ty go lubisz? Praca samodzielna - podręcznik str 49.
Zadanie domowe: str 66/67 w zeszycie ćwiczeń
29.05 T: Ona jest taka kochana – opisy osób - Lekcja online
Zadanie domowe: str 64/65 w zeszycie ćwiczeń

biblioteka

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

29.05 piątek
12.00 ONLINE
11.05-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wisniewska

konsultacje na
czacie w Teams

muzyka

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja.
Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Szalony jazz” tekst z podręcznika str.
145 (plik MP3 w notesie zajęć)
Poznaj cechy charakterystyczne jazzu oraz twórczość kompozytorów i
muzyków jazzowych, korzystając z poniższego linku:
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiecej-o-muzyce/improwizacja-wmuzyce-jazzowej/
https://epodreczniki.pl/a/moj-caly-ten-jazz-co-o-nim-wiesz/DTbjOe1rn
Dodatkowe informacje – podręcznik str.146-149 oraz w notesie zajęć w
Teamsach.

-

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu ( Teams)

Plastyka

Sztuki plastyczne w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Obejrzyj prezentację:
https://www.youtube.com/watch?v=i2Ww-x7qccA

Nic nie wysyłamy
------

Agnieszka
Szwarc

Teams-Czat

Grupa na Teams

Katarzyna
Hołownia

Poniedziałki
godz. 18.00

27.05
29.05

Paula Reczek

Wtorek 11:00
Teams

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

Agnieszka
Tokarska Kleina

Poniedziałek
teams 9:009:30

Samorząd
Uczniowski
Fizyka

biologia

zebranie Samorządu Uczniowskiego dla gospodarza klasy

1. Obowiązkowy test na quizizz z pomocami, na ocenę (dział
Praca moc energia), udostępniony na lekcji we wtorek. Do
27.05
2. Termodynamika – zestaw zadań o energii wewnętrznej i
temperaturze, udostępnione mailowo w czwartek. Do 29.04
Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego - omówienie
https://docs.google.com/presentation/d/1z6eNgzAiQwvlU247
5UqM5cCODGs4V54wVUSdnSEE4Cw/edit?usp=sharing
Wykonaj zadania z ćwiczeń do tego tematu - wspólnie na lekcji

Utrwalenie wiadomości o męskim i żeńskim układzie
rozrodczym (ostatnia praca na ocenę) - link dostępu zostanie
przesłany każdemu uczniowi we wiadomości prywatnej.

Do 30 maja

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

Moja mała ojczyzna - ostatnie konsultacje przed oddaniem pracy.

Powtórzenie wiadomości o środowisku przyrodniczym Polski

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

29 maja - oddajemy
całość projektu.

Agnieszka
Tokarska Kleina

Poniedziałek
8:00-8:30

