przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Wędrówka Małego Księcia po planetach. Sprawdzanie pracy
domowej w czasie lekcji online.

matematyka

Język angielski

Język angielski

Język niemiecki

historia

Termin oddania
prac
8.06

Historia miłości Róży i Małego Księcia. Zaznacz w lekturze
fragmenty opisujące zachowanie Róży wobec Małego Księcia i
jego reakcję na życzenia Róży.

9.06

Poprawa testu z imiesłowów i imiesłowowego równoważnika
zdania – w czasie lekcji online.
1.Działania na potęgach-kartkówka-Teams pon.14.15
2.Pierwiastki-lekcja online
Zad.1,2,5,6/248
T: Jobs.
Zad. 1 str. 94 i 7 str. 95 - przetłumacz słowa z tabeli, zapisz w
zeszycie odpowiedzi (możesz skorzystać ze słowniczka)
Zad 4 i 8 - Podręcznik str. 95

10.06

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Poniedziałek
8.06 - godz.
11:00-11:30
Środa 10.06 godz. 12:0012:30

08.06.2020
10.06.2020

A.Perlak

15.06

Iwona Grzywna

śr.11-12.00
(mat.+
godz.wych.)
Czat Teams

1. Workbook str.66
2. Workbook str 67
3. Zadania o jedzeniu na Wakelet
Lekcji nie ma – nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny.

13.06

Anna
Leszczyńska

Wtorek 9.1010.15

Quiz podsumowujący II RP, pojawi się na Teams Zadania
poniedziałek, 10.00.

Wyniki przesłać
do 9.06 na
Teams Zadania.

Marzena
Cichosz
Joanna Leszczuk

Czat Teams,
poniedziałek,
konsultacje
indywidualne
dotyczące ocen

końcowych,
10.00-10.30
Konsultacje na
bieżąco w
aplikacji Teams

biblioteka

Wyzwania czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanieczytelnicze-9-i-10-dla-4-8-sp-1.pdf

21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

Religia

Temat: Filmy religijne- Boże Ciało.
Proszę obejrzeć krótkie filmy na temat święta-Boże Ciało.
https://www.youtube.com/watch?v=VByvShiSQys
https://www.youtube.com/watch?v=ufmqOy9gygE&t=39s
Temat: Przykazania kościelne.
Odszukaj w katechizmie lub w książeczce i wypisz w zeszycie
pięć przykazań kościelnych.

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

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Czat- Teams

chemia

Na grupie we wtorek prześlę ćwiczenia w uzupełnianiu równań
reakcji chemicznych. Jest to praca dla chętnych - ostatnia
możliwość zdobycia plusów.

Zofia Kolasa

Teams - czat

plastyka

Wielcy artyści - Jan Matejko.
Odwiedź Muzeum Narodowe w Krakowie i zwiedź Muzeum
Biograficzne Jana Matejki. Obejrzyj film na YouTube “Ja,
Matejko” udostępniony na stronie muzeum.
https://mnk.pl/wystawy/dom-jana-matejki

10.06.2020termin
przesłania
obowiązkowych
kart pracy
zadanych w
zeszłym
tygodniu
Nic nie
przesyłamy

Agnieszka
Szwarc

Teams- Czat

Wychowanie fizyczne gr.
chłopców

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach.
Wysiłek trwający: najlepiej 20-30 minut z rozgrzewką.

Nic nie
wysyłamy.

Rafał
Wojczulanis

Wychowanie fizycznedziewczęta

Gry i zabawy podwórkowe z dawnych lat.
Porozmawiaj z rodzicami lub dziadkami na temat zabaw i gier z
ich dzieciństwa.
Przeczytaj:
https://www.matczynefanaberie.pl/gry-podworkowe-zabawyklasy/

Przesyłamy
wszystkie
zaległe karty
aktywności do
10.06

Anna Szczypczyk

geografia
biologia

Środowisko przyrodnicze Polski – pojezierza
Choroby i higiena układu rozrodczego.

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

Agnieszka
Tokarska Kleina

Teams
poniedziałek
9:00-9:30

fizyka

Wykonać ćwiczenia do tego tematu
Ciepło właściwe - materiały udostępnione podczas lekcji online

10.06
10.06

Paula Reczek

Moi drodzy! ten tydzień spędzam w komisjach maturalnych , ale
Wy możecie trochę samodzielnie popracować
Poproszę byście w ramach powtórzenia (podręcznik/materiał
klasy 7 w całości przerobiliśmy) zrobili zadania ze str 74-77 w
zeszycie ćwiczeń .

____________

Justyna Gudel

Teams wtorek
11:15
Nie ma lekcji
online w tym
tygodniu

Język niemiecki

Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

