przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące.
Zeszyt ćwiczeń s.89-92
Temat: Zdanie i równoważnik zdania.
Zeszyt ćwiczeń s.92-94
Temat : Baśń i legenda
Zeszyt ćwiczeń s.95-97 ,s.84-86
Zadania nie przesyłacie omawiamy na lekcji.

I.Sowińska

Temat 1: Ułamki dziesiętne - powtórzenie.
• Rozwiąż w zeszycie zadania: P 1-10/205
• Rozwiąż test:

D. Chojnacka

matematyka

Termin
oddania prac

Do 17.06.20,
do godz. 20.00

PROSZĘ O PRZESŁANIE ZALEGŁYCH TESTÓW!

Do 17.06.20

Powtórzenie materiału z Unit 7.

Język angielski
grupa I. Niklewska

Powtórzenie materiału. Test z rozdz. 7 ( Zadania/Teams) ,

Lekcja on-line

Konsultacje w
teams

https://gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamkidziesietne
Zdjęcie rozwiązania (raportu 1) prześlij do 17.06.20, do godziny 20.00. Po
tym terminie nie można już zaliczać testu.
(Do 18.06.20 wystawianie ocen koncoworocznych)
Temat 2: Pole prostokąta.
• Proszę uzupełnić zadania w ćwiczeniach: 1-3/85 i 1-5/86-87

Język angielski

nauczyciel

poniedziałek

------------------N-l na
egzaminie kl.
Viii

A.MajewskaPon. 11:30
Trojańczyk
Izabella
Niklewska
niklewska.izabell
a@zso8gdynia.p
l

historia
Informatyka
(poniedziałek)

biblioteka

Religia
wdż

WF

Środa - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Temat: Aplikacje
1. W zespole w Teams znajduje się zadanie o nazwie Aplikacje
2. Zadania 1-3 wykonujemy pracując w inną osobą (osobami)
korzystając np.. Z możliwości odbywania połączeń wideo w
Teams. Tych zadań nie odsyłamy
3. Zadanie 4 wykonujemy samodzielnie i odsyłamy je w Teams
(przez zadanie) w odpowiednim terminie.

Zadanie 4 –
21.06.2020 do
godz. 23.59

Tomasz
Ogrodnik

Proszę nie przesyłać prac po terminie lub innymi metodami.
Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach> aplikacji
Teams

15-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

Pomodlić się Litanią do Serca Pana Jezusa w intencji kolegów i koleżanek z
klas 8 zdających egzaminy
Temat: Obrona własnej intymności (spotkanie dla grupy chłopców)

Nic nie
oddajemy
…...............

Mariusz
Świerczyński
B.Kamińska

Praca z aplikacją na urządzenia mobilne np. Endomondo.
Przygotowania do testu wytrzymałościowego - bieg ciągły

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.
Potwierdzenie
na Teams

Edyta Żuk

Potwierdzenie
na Teams

Edyta Żuk

1000 metrów.

Kontynuujemy, wybrane indywidualnie formy aktywności na powietrzu
(marsze, biegi, jazdę na rolkach, na rowerze itp.) Wykonanie ćwiczeń
dokumentujemy np. zdjęciami z aplika
Technika

Bezpieczeństwo ponad wszystko. Przepisy i zasady.

Konsultacje w
MS Teams w
czasie lekcji

Lekcja on line
piątek
godz.12.00
Teams

Lekcja on line
piątek
8:00-8:30

Godzina
Wychowawcza

Aktywny i bezpieczny wypoczynek w czasie wolnym.

Przyroda
Plastyka

Potwierdzenie
na Teams

Edyta Żuk

Wtorek i czwartek – dni wolne od zajęć dydaktycznych

-----

Środa - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

-----

Agnieszka
Szwarc
Agnieszka
Szwarc

Lekcja on line
piątek
8:30-9:00

