przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski
matematyka

Zadana typu egzaminacyjnego.Zadania załączne w Teamsach
Temat: Testy egzaminacyjne.
Uczniowie do środy samodzielnie rozwiązują test
udostępniony w zadaniach na Teams’ach w czasie 100 minut.

Termin oddania
prac
Pon 8.06.20
Kartkówka (Pole
koła) test Forms

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk
Małgorzata
Znosko

Wtorek 14.00
Środa 9:00

Iwona Grzywna

Teams Chat

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 środę.
Język angielski

T: Zadania typu egzaminacyjnego.
Powtórz przed egzaminem:
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytoriumosmoklasisty/sets?fbclid=IwAR1XkQLUPfqwpdWn870iu9etucqgszXNULlD_RYYbSUErIeNx-BjLRMFd8
Wykonaj zadania typu egzaminacyjnego w ćwiczeniach ćw. 10,11
str. 90 oraz 12 i 13 str. 91.
Poćwicz Znajomość środków językowych 11,12,13 str. 96

Język niemiecki

Lekcji nie ma – nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny.

historia

Quiz sprawdzający dział “Upadek komunizmu”, test pojawi się w
środę o 13.00 na Teams Zadania.

15.06

Marzena
Cichosz
Wyniki przesłać do
czwartku 11.06 na
Teams Zadania.

Joanna Leszczuk

Czat Teams,
środa,
konsultacje
indywidualne
dotyczące ocen

końcowych,
13.00-13.30
Informatyka

Temat: 17: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem
znaczników HTML

14.06.2020

Jarosław
Rogożeński

MS Teams

21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

Konsultacje na
bieżąco w
aplikacji Teams

09.06.2020
Wtorek.

Piotr Jóżwiak

Nie odbędzie
się lekcja online.
Nauczyciel
oddelegowany

Instrukcja:
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. Odpowiedz na 9 pytań z strony 219.
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).

biblioteka

WOS

Termin do 14.06.2020
Wyzwania czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanieczytelnicze-9-i-10-dla-4-8-sp-1.pdf
Poszukaj w Internecie informacji na temat organizacji
wspierających w Polsce oświatę.

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

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

na egzamin
maturalny
Czat-Teams

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=39
Temat: Obowiązek, ale i przywilej. Udział we Mszy Świętej.
Przeczytaj tekst na str.73-75, podręcznik.
Odszukaj w katechizmie lub w książeczce i wypisz w zeszycie pięć
przykazań kościelnych.

Wychowanie fizyczne
- dziewczęta.

Lekcji nie ma –nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny

W-F chłopcy

Lekcji nie będzie – nauczyciel oddelegowany na maturę >
( 8 i 10 czerwca 2020)
9 czerwca - "Trening wytrzymałosciowy – z instruktorem przy
muzyce "

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

chemia

Rozwiązujecie kartę pracy dotyczącą pochodnych węglowodorów.

09.06.2020- termin
przesłania
obowiązkowych kart
pracy zadanych w
zeszłym tygodniu

Zofia Kolasa

Teams - czat

fizyka

Ciekawostki fizyczne - materiały udostępnione podczas lekcji online

10.06

Paula Reczek

Wtorek teams
10:45

Katarzyna
Niewęgłowska Wawro
Leszek
Kaczorowski

do 10 czerwca

------------------Teamsy - grupa

