przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Z wizytą w teatrze. Podręcznik s.342 i zeszyt ćwiczeń s.117. Nie
przesyłaj prac nauczycielowi.

matematyka
Język angielski

Termin
oddania prac
15.06

Lekcje zdalne nie odbędą się - dni wolne z powodu egzaminu
klas ósmych.

16,17,18.06

Jak powstaje film? Podręcznik s.349-351 oraz zeszyt ćwiczeń
s.118. Nie przesyłaj prac nauczycielowi.
Temat: Prostopadłościany, sześciany i graniastosłupy proste.
zeszyt ćwiczeń 113-115
T: Utrwalenie wiadomości.
Wykonaj ćwiczenia str. 60 i 61
Poćwicz:
https://quizlet.com/377907419/test

19.06

Nie wyrzucaj
ćwiczeń, będą
potrzebne we
wrześniu.

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Małgorzata
Znosko
Iwona Grzywna

Pon. 10:00
Piątek 9.30

https://wordwall.net/pl/resource/904445/angielski/past-simpleczasowniki-nieregularne-k-v
Język angielski
grupa I. Niklewska

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

poniedziałek

Izabella
Niklewska
niklewska.izabell
a@zso8gdynia.p
l

historia

Monarchia stanowa.

-

Joanna Leszczuk

Piątek, 13.0013.30

Informatyka (poniedziałek)

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

Konsultacje w
MS Teams w
czasie lekcji

Proszę nie przesyłać prac po terminie lub innymi metodami.
muzyka

Temat: Piosenki wakacyjne.
Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Stokrotka”, tekst str. 149 z
podręcznika
https://www.youtube.com/watch?v=vXONrlE9jyc
Następnie zaśpiewaj piosenkę pt.” Lato, lato, lato czeka’, tekst
str. 155 z podręcznika
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

-

Hanna
Witomska

Religia
biologia

Pomodlić się Litanią do Serca Pana Jezusa w intencji kolegów i
koleżanek z klas 8 zdających egzaminy
Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma

Nic nie
oddajemy
-------------------

geografia

Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma

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

biblioteka

Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach>
aplikacji Teams

15-21.06

Mariusz
Świerczyński
Agnieszka
Tokarska Kleina
Agnieszka
Tokarska Kleina
M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

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

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

wdż

Temat: Zrozumieć siebie i innych (spotkanie dla grupy dziewcząt)

plastyka

Wtorek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wf chłopcy

Indywidualne formy aktywności fizycznej

Wychowanie fizyczne –
dziewczeta

Domowe lody sorbetowe.
https://www.garneczki.pl/blog/jak-zrobic-sorbet/

….................

B.Kamińska

---------

Agnieszka
Szwarc
Anna Arndt

Przypominam
o info o
aktywności
fizycznej w
maju do 17.06
Nic nie
przesyłamy

Anna Szczypczyk

Lekcja on line
Poniedziałek
Godz.14.00

teams

