przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski
matematyka

Nauczyciel nieobecny
Poniedziałek : Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

20.04.2020

perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl

MS Teams
Wtorek 10.00
Piątek 14.00

Hołownia
Katarzyna

Teams online
Czwartek
11.30-12.30

naturalne
Dzielenie w pamięci
https://www.youtube.com/watch?v=VykRh-D09yM
Dzielenie pisemne
https://www.youtube.com/watch?v=-DK8rua2hhA
zad.1,2,3,4/165 cw.str. 83-84 cw.6 dla chętnych
Wtorek: Dzielenie ułamków dziesiętnych lekcja on line

21.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=JLtJ04Y9p-Y
zad.1,2,3,4/167-168
Środa: Dzielenie ułamków dziesiętnych

22.04.20202

Praca z ćwiczeniami Str. 85,86
Piątek: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

do 27.04.2020

lekcja on line
Zad.1,2,3/169-170 , Cw. Str. 87
Język angielski

1. Sprawdzenie ćwiczeń do samodzielnego wykonania z
WAS i WERE
2. Ćwiczenia w słuchaniu
3. Powtórzenie wiadomości z unitu 5
4. Sprawdzian wiadomości z unitu 5

Nic nie
wysyłamy
Pkt. 1,2,3(
podczas lekcji
online)

Język angielski
grupa I. Niklewska

historia

Poniedziałek
27.04 (9.5010.35)
-„View
assignment 6”
środa
godz.15.00,
-Zadanie
„Dzisaj/wczora
” do 28
kwietnia

Izabella
Niklewska
niklewska.izabell
a@zso8gdynia.p
l,

Lekcja online
środa
godz.8.55(MS
Team)

Wtorek: Powtórzenie materiału - Społeczeństwo
średniowiecza.
• Kościół w średniowieczu
• Sztuka średniowiecza.

21.04.2020

Piotr Jóżwiak

Team, on-line,
w czasie zajęć z
historii.

Piątek : Test Społeczeństwo średniowiecza.

24.04.2020.

Lekcja 1:
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Past simple
Przeanalizuj i zrób ćwiczenia w prezentacji „Past simple”,
(Teams/Pliki/Materiały z zajęć/Lekcja 13).
Następnie zrób zadanie „View assignment 6”
Lekcja 2
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Pizza delivery dog
Podręcznik, str.84 zad. 1 i 2 – proszę zapisać temat i zrobić
zadania w zeszycie, zdjęcia zadań proszę przesłać i umieścić na
czacie w Teamsach.
Zadanie „Dzisaj/wczoraj” ( instrukcja Teams/Pliki/Materiały z
zajęć/Lekcja 14).
Lekcja 3
-omówienie materiału i zagadnień problematycznych związanych
z czasem past simple ( lekcja online),

Test – Forms w czasie zajęć z
historii

Informatyka

Temat: Z wizytą w Interlandii
Wejdź na stronę:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland

W tym
tygodniu
niczego nie
wysyłacie.

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

Zagraj w grę odpowiadając na pytania związane z
bezpieczeństwem w internecie.

wdż
biologia

muzyka

Technika

W tym tygodniu niczego nie wysyłacie.
Moje ciało-lekcja dla grupy chłopców
1.Obejrzeć videolekcje “Mszaki” udostępnioną w zadaniu w
Teams przed spotkanien on-line w środę
Prezentacja omawiana na videolekcji jest też pod linkiem:
https://docs.google.com/presentation/d/1xe6qtoVBoCLRz6IYGJZ7QYfVWNV743POf1XEMYgAl0/edit?usp=sharing
2. Zapoznać się z tematem “Mchy” z podręcznika i rozwiązać
zadania ćwiczeniowe - skany ćwiczeń dla osób, które ich nie mają
będą załączone w zadaniu w Teams
Na ludową nutę. Narodowy taniec polski – krakowiak.
Piosenka pt. " Hej, na krakowskim rynku" str 105 z podręcznika
oraz "Krakowiaczek jeden" str 110, poznanie podstawowych
kroków tańca. Proszę napisać w zeszycie: co to jest krakowiak (
str.106 z podręcznika) oraz wypisać nazwy instrumentów
ludowych ( str 108-109). Pliki MP 3 do piosenek w Teamsach oraz
opis lekcji w notesie zajęć w Teamsach.
Temat: Świat tworzyw sztucznych.
• prezentacja
• podręcznik str. 36-38

Czwartek 8.30
Teams
Konsultacje online środa 11.00

1.22.04

2.24.04

-

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych w
Teamsach wg
planu

Do 30.04.2020

Margarita
Tuczko

Teams

•

test

Lekcja i zadania na grupie w Teamsach.
Wychowanie fizyczne

Religia

•
•
•

Pobierz aplikacje endomondo
Zapoznaj się z funkcjami aplikacji
Wykonaj dowolny trening i prześlij screena

Praca z tekstem z podręcznika. Proszę uzupełnić ćwiczenia temat
46 na podstawie podręcznika.
Linki do podręcznika i ćwiczeń, jeśli ktoś nie ma w domu:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_mariusz_zso8gd
ynia_pl/EXrG71WSsPVGnDOT99dY_54Bi10joNVRHDzyhpaKfNVSg?e=DWMbi6

30.04.2020

Damian
Biniewicz

Termin
ustalimy na
teamsach

Do 26.04.2020

Mariusz
Świerczyński

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Team

Tokarska –
Kleina Agnieszka

Teams piątek
13:00-13:30

Zdjęcie
uzupełnionych
ćwiczeń
proszę
dołączyć do
zadania w MS
Teams

https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/swierczynski_mariusz_zso8gd
ynia_pl/EWr4t0SY6bJOjy0T7_yK_YwBkUORQxjJenFvklQVKMgMg
g?e=fF2VsX
geografia

Krajobraz śródziemnomorski
Prezentacja dostępna od środy w plikach grupy na teams
oraz www.geoat.wordpress.com
•

Przygotować folder z atrakcjami turystycznymi jednego z
wybranych krajów Europy i jednego spoza Europy
Hiszpania, Francja, Włochy, Malta, Słowenia, Chorwacja,

Do 1 maja
Na mail
tokarskakleina.agnieszk
a@zso8gdynia
.pl lub w
czacie

Czarnogóra, Albania, Grecja , Bośnia i Hercegowina ,
Turcja , Cypr , Egipt , Tunezja , Algieria , Maroko

prywatnym na
teams

Forma pracy do wyboru:
• Lapbook
• Leporello
• Prezentacja multimedialna np. Power point, canva, prezi
Plastyka

Układy form w naturze. Powtórzenie wiadomości o
barwie.
CO OZNACZAJĄ KOLORY
https://www.youtube.com/watch?v=WRwBFo5ijX8
JAK TWORZYĆ BARWY
https://www.youtube.com/watch?v=3nW8Zp1Slo0
Wykonaj ćwiczenia:
• Uzyskaj barwy pochodne z barw podstawowych
• Uzyskaj barwy dopełniające się z barw pochodnych i
podstawowych
• Uzyskaj barwy złamane
• Uzyskaj barwy pastelowe z barw podstawowych i
dopełniających
• Wykonaj ćwiczenie malarskie z różnymi rodzajami
barw inspirowane formami naturalnymi (np.
krajobrazem)

Nic nie
przesyłamy

Agnieszka
Szwarc

Jeśli jeszcze nie przesłałaś/eś którejś z zaległych prac:
“Wiosenne kwiaty”, “Zwiastuny wiosny”, “Origami” wykonaj i prześlij.

Do 24.04
(piątek)

szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Team

biblioteka

Ogłoszenie konkursu fotograficznego “Czytam, czytasz,
czytamy...”
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/wisniewska_hanna_zso
8gdynia_pl/EbsRxSnJqLdBpFVO0SXQn5IBcQThcgifvAsU0cPA
0kW30A?e=BDBlGp

20.04-10.05
prace należy
przesłać na
adres:
biblioteka@zs
o8gdynia.pl

lewandowska.m
arzena@zso8gd
ynia.pl
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl

