przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Wisława Szymborska “Nienawiść”
W świecie mediów. Człowiek z ekranu.
Spotkania ze sztuką. W cieniu wieży Babel.
W poszukiwaniu wspólnego języka. Czytanie ze zrozumieniem.

do 5.06.

(szczegóły w notesie ONENOTE)
Temat: Działania na pierwiastkach
Podręcznik str. 252 – 255 zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8
Temat: Działania na pierwiastkach
Podręcznik str. 252 – 255 zadanie 9,10,12,13,14,15,16,

wt 2.06.20
Kartkówka
(Pierwiatki)
test Forms

matematyka

Język angielski

Termin
oddania prac

T: The histiory of shopping centres – praca z tekstem.
Prezeczytaj tekst na str. 85 i wykonaj zadania ćw. 3 i 4/ 85

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy

na bieżąco
wg potrzeb
MS Teams

Małgorzata
Znosko

Śr. 10:00
Czw. 9:00

Iwona Grzywna

Ms Teams

01.06. - lekcja
“na żywo”
online
03.06. - wpis w
Notesie zajęć
Piątek, 11.0011.30
MS Teams

Język niemiecki

T: Wyrażenie going to oraz Present Continuous.
Przeczytaj na str. 129 w podręczniku i zapamiętaj!
Zad. 1,2,3 str. 130
01.06. T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. Praca w ćwiczeniach
strony 72 i 73.
03.06. T: Środki płatnicze. Podręcznik str. 71. Zadanie domowe w
ćwiczeniach str. 75.

Do 05.06
01.06 - strony
71 i 73 oraz 74

Marzena
Cichosz

historia

Osiągnięcia II RP.

-

Joanna Leszczuk

Informatyka

Temat 17: Internet jako źródło informacji.

07.06.2020

Jarosław
Rogożeński

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 pytania 1-10 z strony 204-205. 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).

muzyka

Termin do 07.06.2020
Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „To jest rock and roll” tekst z podręcznika
str. 152 i 153
https://www.youtube.com/watch?v=AgRsFHUIBcE
Poznaj różne style muzyki rozrywkowej ( rock and roll, pop, disco, rap) na
podstawie podręcznika str. 153-155 oraz z poniższego linku:
https://epodreczniki.pl/a/style-muzyki-mlodziezowej-czi/DoYWRlYxe
Poznaj historię odtwarzania dźwięku „Od fonografu do MP3” str. 156-157
podręcznik.

-

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych na
czacie (Teams)
czwartek 13.0513.50

biblioteka

Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7i-8-dla-4-8-sp.pdf

11.05-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

konsultacje na
bieżąco na
czacie w Teams

plastyka

Samouczek malowania - krok po kroku
TYLKO DLA CHĘTNYCH - wykonaj pracę "Letni pejzaż" zgodnie z
uwagami prowadzącej warsztat.
https://www.youtube.com/watch?v=AWoT52wtNJ0

Do 04.06
(czwartek)

Agnieszka
Szwarc

Teams -Czat

UWAGA! Praca tylko na zaliczenie (bez oceny)
chemia

Temat: Równania reakcji chemicznych – uzgadnianie równań reakcji.
We wtorek otrzymacie materiały do lekcji, które będziemy omawiać i
wykonywać ćwiczenia na lekcji online.
W czwartek otrzymacie także obowiązkową do wykonania na ocenę kartę
pracy.

Termin
wykonania
kart pracy
10.06.2020

Zofia Kolasa

Lekcja online w
czwartek o
godz. 8.15

Religia

Temat: Boże Ciało-odwiedziny Boga.
Wykonaj projekt ołtarza na Boże ciało.

06.06.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Czat- Tams

Temat: Daj mi Panie, dobre myśli. Zesłanie Ducha Świętego w moim domu.
Podręcznik str.196-198- proszę przeczytać.
Odszukaj w Internecie i wypisz akcje organizowane w ramach nowej
ewangelizacji.

Wychowanie
fizyczne dziewczęta.

1."Moja aktywność fizyczna poza domem"
Ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery
i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”, “Pokemon Go” itp..
2. https://www.youtube.com/watch?v=10JkWbyX3oU Doskonalimy
podstawy techniki tanecznej- “Hip Hop”.

Ćw.
wykonywane 4
razy w
tygodniu

Katarzyna
Niewęgłowska Wawro

Teams

Wychowanie
Fizyczne chłopcy

Marszobieg terenowy:
• Spacer
• Bieganie
• Marszobieg

05.06

Damian
Biniewicz

Teams chat

Screen z aplikacji lub zdjęcie z przebytej aktywności fizycznej

geografia

Środowisko przyrodnicze Polski – utrwalenie wiadomości

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

biologia

Od poczęcia do starości.

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

Wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu (sprawdzimy na lekcji
on line)

Do 5 czerwca

03.06 T: Dobry team - lekcja online

Język niemiecki

Agnieszka
Tokarska Kleina
Agnieszka
Tokarska Kleina

Wtorek 14:0014:30 teams

-------

Justyna Gudel

03.06 14.00
lekcja online

3.06
5.06

Paula Reczek

Piątek11:30
Teams

Poniedziałek
11:00-11:30

05.06 T: Przyjaźń- praca samodzielna - str 41 w podręczniku + ten sam
temat w ćwiczeniach

Fizyka

1. Doświadczenia - I zasada termodynamiki d0 3.06, udostępnione
mailem we wtorek
2. I zasada termodynamiki – teoria do 5.06 udostępnione podczas
lekcji online w piątek

