
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Temat: Wyrazy poza związkami w zdaniu – lekcja online 

Temat: Nie bądź ludożercą (wiersz T. Różewicza) - lekcja online 

Temat: O tym jak w “Bajkach robotów” maszyna cyfrowa 

walczyła ze smokiem – praca samodzielna z tekstem s.302, 

polecenia na MS Teams 

  

 

 

8.06.2020 

M. Sobczak Pn.12.00 

Śr.12.00 

matematyka Temat: Liczba spełniająca równanie. Podręcznik str. 197-199 

zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8 zeszyt ćwiczeń str. 98 

Temat: Rozwiązywanie równań. 

 Podręcznik str. 200-203 zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8 zeszyt ćwiczeń 

str. 99-100 

 Małgorzata  

Znosko 

Pon 11:00 

Pt 10:00 

 

Język angielski Zrób zad. 2,3,5,7 i 8/109 z podręcznika. 

Przeczytaj tekst na str.110 i zrób zad. 2/110 z podręcznika. 

 

 A.Majewska-

Trojańczyk 

Gr.1 

Śr. 12:40 

Czw. 12:00 

Gr.2 

Śr. 13:10 

Czw. 11:30 

historia Upadek Napoleona. - Joanna Leszczuk Poniedziałek, 

13.00-13.30 

muzyka Temat: Spotkajmy się na szlaku. Wspólne śpiewanie na 

pożegnanie. 

Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Po drodze szukam 

przyjaciela” tekst z podręcznika str. 165 
https://www.youtube.com/watch?v=K38TC_WMuNU 

Następnie proszę powtórzyć integracyjny taniec Belgijka, możesz 

skorzystać z układu choreograficznego: 

https://www.youtube.com/watch?v=HaoeHXMoQFo 

 

- Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych 

(Teams) piątek 

10.45-11.30   
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biblioteka Wyzwanie czytelnicze 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-

czytelnicze-7-i-8-dla-4-8-sp.pdf 

11.05-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

konsultacje na 

bieżąco na 

czacie w Teams 

Informatyka Temat: Microsoft Sway – kim chcę zostać w przyszłości?  

1. Zapoznaj się z materiałami: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=VUFVmAobsrA  

b) https://www.youtube.com/watch?v=gty4CgTTpXo  

c) https://www.youtube.com/watch?v=SkxBfPO06rw  

d) https://www.youtube.com/watch?v=Z_vVXh1hkZs&list=

PLfVRnt2IcasKMILB83510UGasus1QZeqI&index=6  

2. Zaprojektuj prezentację Sway, w której opowiesz o 

Twoim wymarzonym zawodzie. Jeśli masz kilka - możesz 

wybrać jeden lub opowiedzieć o nich wszystkich. 

Skorzystaj z materiałów, które przygotowywałeś/aś w 

ubiegłym tygodniu (plan, zdjęcia).  

3. Postaraj się przygotować swojego swaya w sposób 

atrakcyjny (wyraźny tekst, ciekawe grafiki). Masz dużo 

czasu – zadbaj o to, aby był ciekawy.  

4. Na wykonanie swaya masz półtora tygodnia, tj. do 10 

czerwca do godz. 23.59). 

5. Link do przygotowanego swaya wyślij jako odpowiedź do 

zadania: 

• Dodaj pracę 

• Link (po lewej stronie) - pamiętaj, aby umieścić 

odpowiedni link. Nie musisz uzupełniać podpisu  

• Kliknij Dołącz a następnie Prześlij. 

6. Przypominam, że prace po terminie (lub wysłane inną 

drogą) nie będą przyjmowane). 

Link do 

prezentacji 

Sway przez 

zadanie w 

Teams 

wysyłamy do 

10 czerwca do 

godz. 23.59  

 

 

Tomasz 

Ogrodnik 

 

Możliwość 

konsultacji na 

czacie w 

godzinach 

naszej lekcji. 
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Informatyka Temat: Kodowanie na ekranie blockly.games 
  
https://youtu.be/QXtXiSKKdik 
  
Drugi film:  
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ 
  
1. Wejdź na stronę https://blockly.games   
2. Zmień język na polski w prawym górnym rogu.  
3. Przejdź animacja, muzyka, staw: jak grać oraz staw 
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu 
doszedłeś/aś w/w grach (Odpisz w zadaniu w MS Teams w 
naszym zespole). 
Termin do 07.06.2020 

07.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

Technika Temat: Moje odżywianie. 

Na podstawie sporządzonej notatki jadłospisu z 5 dni, opisz swoje 

żywienie.  

Czy Twój sposób odżywiania się jest zdrowy i zgodny z piramidą 

zdrowego żywienia. 

Zastanów się, jakie zmiany wprowadzić.  

Jak się czujesz po spożyciu różnych potraw? Jakie potrawy Ci nie 

służą? Czy pijesz odpowiednią ilość płynów? 

 

Do 10.06 Margarita 

Tuczko 

Teams 

wdż Temat: Jak mogę ci pomóc? (spotkanie dla grupy chłopców) …................... B.Kamińska Lekcja on line 

poniedziałek 

godz. 14.30 

Plastyka Samouczek malowania - krok po kroku 

TYLKO dla CHĘTNYCH - wykonaj pracę 'Wiejska chatka" zgodnie z 

uwagami prowadzącej warsztat. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym52gzluZ5k 

 

Do 04.06 

(czwartek) 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams - Czat 

https://youtu.be/QXtXiSKKdik
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ
https://blockly.games/
https://www.youtube.com/watch?v=Ym52gzluZ5k
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UWAGA ! Praca tylko na zaliczenie (bez oceny) 
 

Religia Temat: Boże Ciało- odwiedziny Boga. 

Podręcznik str.150-252, proszę przeczytać. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.94,95. 

 

Temat: Skała i klucze- fundament i władza otwierania nieba. 

Podręcznik str.132- 134, proszę przeczytać. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.82.83. 

 

06.06.2020r. Wujke Halina 

wujke.halina@z

so8Bogdynia.pl 

Czat-Temas 

W-F chłopcy Kolejne tematy : 

 

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 5 

 "Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu" 

"Sam planuję własny trening sprawnościowy – cz. 5" 

"Ulubiony trening – kolejny raz " 

 

Na bieżąco - 

do następnego 

dnia po 

zaplanowanej 

lekcji -  teamsy 

 

Leszek 

Kaczorowski 

Teams - zespół 

 

WF - dziewczynki Moja aktywność fizyczna poza domem -  

udokumentowanie odbytej aktywności na świeżym powietrzu 

(zdjęcie, opis lub screen z aplikacji) 

do 7 czerwca Anna Szczypczyk  

geografia Relacje Polski z sąsiadami.  ------------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Czwartek 

14:00-14:30 

teams 

biologia Rośliny okrytonasienne.  ------------------ Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Środa 9:00-9:30 

teams 

  


