przedmiot
Język polski

Zadania do wykonania
1. Przeczytaj mit o Syzyfie:
https://epodreczniki.pl/a/syzyfowa-praca/DJy1QG6Zv .
Wykonaj pisemnie zadania pod tekstem: ćw. 3, 5, 6, 8,
9 i 10. Wykonane zadania prześlij na adres:

Termin
oddania prac
30.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Aldona Zmuda
Trzebiatowska

zmuda-trzebiatowska.aldona@zso8gdynia.pl
matematyka

1. T: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
Zad. 2,3,4/170

27.04.2020

perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Wtorek 10.00

Katarzyna
Hołownia

Środa
11.30-12.30

Izabella
Niklewska

Lekcja online
pon.9:50 (MS
Team)

28.04.2020

2. T: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych-online
Do 04.05.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-kA_OmaLT9U
Zad.1,2/172 zad.dom.cw str.88
3. T: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Zad.3,4,5/172
Język angielski
Grupa K. Hołownia

Język angielski
grupa I. Niklewska

1.
2.
•
•
•

A journey around the UK ćw. 2,3 str. 79 SB
Subject : Just the job
Str. 80-81 SB
Str. 50 WB
Dla chętnych project “My digital presentation of a place
in my town,city or neighbourhood

Zapisz temat w zeszycie
• Subject: Can I borrow your trainers.

Podczas lekcji
online

05.05
informacje w
Teams

informatyka

Podręcznik, str.86 zad. 1,2 i 3 – do zadania 1 i 2 potrzebny jest
plik dźwiękowy ( Teams), zad. 1 i 3 proszę zrobić w zeszycie,
zdjęcia zadań proszę przesłać i umieścić na czacie w Teamsach.
• Projekt “Travelling project” ( informacja na Teams )
Całość jest w MS Teams i tak odsyłamy zadanie
Temat: Ozdabiamy tekst obrazami
1. Wklejamy do tekstu kawałek rysunku.
2. Sposoby otaczania obrazu tekstem
https://youtu.be/kEStTXGi2bg
Instrukcja
Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie masz książki
zacznij od punktu 1.
1. W przeglądarce internetowej wpisz adres:
www.dlaucznia.migra.pl
2. Wybierz swoją ksiażkę.
3. Wybierz podręcznik online.
4. Zapoznaj się z połową tematu 9, a dokładnie z podpunktami 1.
Wklejamy do tekstu kawałek rysunku i 2. Sposoby otaczania
obrazu tesktem na stronach od 104 do 106.
5. W edytorze tekstowym Word (online lub stacjonarny) wykonaj
zadanie 2 z strony 106.
6. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np.
jan_kowalski_5c i wyślij prowadzącemu w zadaniu jako "dodaj
moją pracę" i następnie kliknij przycisk PRZEŚLIJ.
Termin do 03.05.2020

niklewska.izabell
a@zso8gdynia.pl

Do 3 maja

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

historia

biologia
geografia

plastyka

Polska pierwszych Piastów.
• Zanim powstała polska
• Karta pracy

Wtorek
28.04.2020

Piotr Jóżwiak
Jozwiak.piotr@zs
o8gdynia.pl

Team, czat,
lekcja on-line
w czasie zajęć

Tajga i tundra.
Prezentacja w PLIKACH na teams wraz z zadaniem do wykonania

8 maja

Agnieszka
Tokarska – Kleina

Środa 11:20 –
11:50

Wykonać zaległe prace
1. “Wiosenne kwiaty” - technika dowolna
2. “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna
3. “Origami” - praca z papieru

Do 29.04
(środa)

Agnieszka Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Uczniowie, którzy nie mają zaległych prac mogą wykonać
ozdobę patriotyczną. Praca jest TYLKO dla chętnych
Można się zainspirować:
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracjeplastyczne-z-motywem.html
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hanna
@zso8gdynia.pl
Lewandowska.Ma
rzena@zso8gdyni
a.pl

Regulamin
konkursu
https://bibliot
eka1.files.wor
dpress.com/20
20/04/regulam
in-konkursufotograficzneg
o-czytam-

czytaszczytamy....pdf
wdż

Dojrzewam-lekcja dla dziewcząt

biologia

1.Obejrzeć videolekcje “Paprotniki” 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/1CNNvdFVR0aECFRXJ3
uHtfm4QyUy6u4Ykys7z1_xEIA4/edit#slide=id.i61
2. Zapoznać się z tematem “Paprotniki” z podręcznika i rozwiązać
zadania ćwiczeniowe - skany ćwiczeń dla osób, które ich nie mają
będą załączone w zadaniu w Teams

1.29.04

muzyka

Temat: Śpiewajmy razem - chór. Rodzaje chórów. Piosenka “
Chodź pomaluj mój świat”. Opis lekcji w notesie zajęć w
Teamsach: praca aparatu głosowego, rola rezonatora
akustycznego, ćwiczenia emisyjne, linki z przykładami rodzajów
chórów, pliki mp3 do piosenki. Dodatkowo podręcznik str.124131

-

Witomska.Hanna
@zso8gdynia.pl

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu ( Teams)

WF

Marszobieg 30 min
Może być wykonany w formie zabawy lub rekreacji 😊
Udokumentowany przez dowolną aplikację screen wysłać na
maila

04.05

Damian
Biniewicz

Czwartek godz:
11:30

Religia

1. Zainstaluj aplikację „Biblia dla dzieci”.

03.05.2020

Mariusz
Świerczyński

W razie
potrzeby czat
MS Teams

iPhone/iPad: https://apps.apple.com/pl/app/aplikacja-biblii-dladzieci/id668692393?l=pl

Barbara
Kaminska
Małgorzata
Brodecka

Teamsy
czwartek godz.
8.30
Środa 11.00
Konsultacje
on-line

2.04.05

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids

Technika

2.Zapoznaj się z aplikacją, odkryj jej funkcjonowanie.
3.Przejdź do części o Męce i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa
(ikona z trzema krzyżami)
4.Przeczytaj teksty, odkrywaj ukryte zagadki klikając w różne
obiekty
5.Rozwiąż układankę
6.W komentarzu do zadania na MS Teams napisz ilość
uzyskanych gwiazdek.
Temat: Dzień Ziemi.
Wykonaj Ekologicznego stworka.
Opis zadania na grupie w teamsach.

Do 04.05.20

Margarita Tuczko

Teams

