przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

nauczyciel

Lekcja on-line

Egzaminy klas ósmych - powodzenia!

M. ZapolskaDownar

matematyka

Temat: Testy egzaminacyjne.
Uczniowie do poniedziałku samodzielnie rozwiązują test udostępniony
w zadaniach na Teams’ach w czasie 100 minut.
Po rozwiązaniu testu wyniki zadań zamkniętych wpisują do
udostępnionej w zadaniach na Teams’ach (test Forms) karty odpowiedzi
a zadania otwarte będą omówione na lekcji online w poniedziałek.

Małgorzta Znosko

Konsultacje czat w
Teamsach pon.
9.30-11.00
i 14.30-15.00
Pon. 12:00

Język angielski

Good luck on your exam!

-

IwonaGrzywna

Konsultacje
czat w
Teamsach

Język niemiecki

-

Marzena Cichosz

-

historia

17.06 - klasa na egzaminie ósmoklasisty - POWODZENIA
19.06 - Lekcji nie ma – nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny.
Powodzenia na egzaminach!

-

Joanna Leszczuk

Informatyka

Temat: 18: Systemy zarządzania treścią.

25.06.2020

Jarosław Rogożeński

Konsultacje
CzatTeams,
poniedziałek
14.00-14.30
MS Teams

Instrukcja:
Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie masz książki, zacznij
od punktu 1.

Termin oddania
prac

1. W przeglądarce internetowej wpisz adres: https://dlaucznia.migra.pl/
2. Wybierz swoją ksiażkę.
3. Wybierz podręcznik online
4. Odpowiedz na 7 pytań z strony 230.
5. Odpowiedzi umieść w dowolnym edytorze tekstowym lub na kartce
papieru i odeślij zdjęcie.
Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU (dodaj moją
pracę, następnie w prawym górnym rogu wciśnij PRZEŚLIJ).

chemia
geografia

Termin do 25.06.2020
Egzaminy klas ósmych
Klasa ma w tym czasie szkolenie

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

biologia

Powodzenia na matematyce!

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

biblioteka

Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach>
aplikacji Teams
Zasady demokratycznych wyborów
Proszę poszukać w Internecie informacji, jakie zasady muszą być
spełnione, aby można było powiedzieć, że wybory były demokratyczne
1. “Bezpieczne wakacje”
2. Dwa oblicza słońca - witamina D, dobre czy złe słońce, zdrowe
opalanie.
3. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy ćwiczenia
własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery
i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”, “Pokemon Go” itp.

15-21.06

Dwie lekcji nie odbędzie się, gdyż są w trakcie egzaminów klas VIII >
"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 6
"Quiz – jak dobrze znasz własny organizm? ”

--------------16 czerwca

WOS

Wychowanie
fizyczne dziewczęta

W-F chłopcy

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

Ćw. wykonywane
3 razy w tygodniu

Zofia Kolasa
Agnieszka Tokarska
- Kleina
Agnieszka Tokarska
– Kleina
M.Lewandowska
H.Wiśniewska
Piotr Jóżwiak

Katarzyna
Niewęgłowska Wawro

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

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

Teams

---------------Leszek Kaczorowski
Teamsy - grupa

20 czerwca
EdB
Godz.wych

Lekcja w trakcie egzaminów klas ósmych
Czwartek – egzamin ósmoklasisty

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

Leszek Kaczorowski
Agnieszka Szwarc

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

