Wok

Język niemiecki

Temat: Twórczość
Rene
Magritte na tle
surrealizmu.
Notatka o malarzu i jego
twórczości ( plan na
teamsach)

Termin oddania prac
Na teamsach

01.04 T: Tak tu jest
Praca z podręcznikiem
str 47 zad 2, 3 i 4
Zad dom str 47 w
zeszycie ćwiczeń

03.04 do 12.00 proszę przez
Teamsy przesłać zdjęcie
zrobionego zadania 4 z
podręcznika. Zadanie proszę
wykonać w zeszycie pod datą

Iwona Sowińska
teams

Pon-piątek 9-13

Justyna Gudel
gudel.justyna@zso8gdynia.pl

03.04 T: Moje 4 ściany.
Zad domowe str 49 w
ćwiczeniach

Język niemiecki

Język francuski

31.03.2020: Gastfamilie
– praca z tekstem
materiały w OneNote,
podręcznik
3.04.2020: Czas przeszły
prosty Präteritum
materiały w OneNote
31.03 Il Y A/ETRE

Czat

Jestem dostępna na czacie
- Teamsy
14.00-16.00

piątek (03.04)
11.00-11.45 (na życzenie
klasy)
Lekcja online
Przebieg zajęć w OneNote,
spotkanie w Teams

•

Formsy zadanie
podsumowujące do

Dorota Gorzejewska

Lekcja online: wtorek
31.03.2020 8.55,

Małgorzata Lesisz
Teams

Jestem dostępna na czacie
+ wideokonferencja od
8:00 do 8:45

•

oddania do godziny
12:00

Wprowadzenie
nowego
słownictwa
• ćwiczenie 6/39
Obowiązuje znajomość
całego materiału z
notesu zajęć.
•

Formsy zadanie na
ocenę do oddania do
godziny 12:00

•

Formsy do oddania do
godziny 20:00

31.03 La description de
la maison.
• Ćwiczenia
powtórkowe
• Ćwiczenie 15/44
(zeszyt ćwiczeń)
• Ćwiczenie 16/44
(zeszyt ćwiczeń)

Małgorzata Lesisz
Teams

Jestem dostępna na czacie
+ wideokonferencja od
8:55 do 9:40

Małgorzata Lesisz
Teams

Jestem dostępna na czacie
+ wideokonferencja od
8:00 do 8:45

Obowiązuje znajomość
całego materiału z
notesu zajęć.
Język francuski kontynuacja

02.04
La localisation
• Ćwiczenia
utrwalające
słownictwo
• Wprowadzenie
przyimków
miejsca

Obowiązuje znajomość
całego materiału z
notesu zajęć.
•
03.04. DECRIRE SON
APPARTEMENT.
•
•

Formsy do oddania do
godziny 20.00

Małgorzata Lesisz
Teams

Jestem dostępna na czacie
+ wideokonferencja od
14:10 do 14:55

Ćwiczenia
interaktywne
Ćwiczenie 5/71
(podręcznik)

Obowiązuje znajomość
całego materiału z
notesu zajęć.

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

religia

Ćwiczenia wzmacniające
mięśnie RR, NN i
brzucha
Ćwiczenia rozciągające
Temat: Moralność
kolego-,,Nie kradnij’’.
1.Przeanalizuj tekst z
podręcznika ze str.105107.
Zastanów się nad
źródłami zniewoleń.
2.W zeszycie: Wypisz
źródła

Karta aktywności

Anna Arndt

03.04 2020r.
Prace:
1. Apel do społeczeństwa.
2.Własny komentarz do znanego
powiedzenia.
Proszę wysłać na mail.
wujke.halina@zso8gdynia.pl

Halina Wujke e-mail
wujke.halina@zso8gdynia.pl

Praca zdalna
poniedziałek
16.00-16.50
17.00-17.45

zniewolenia człowieka w
aspekcie przykazania
siódmego (np.
chciwość). Napisz 10
przykładów. Następnie
wypisz skutki
naruszonego
przykazania (np.
kradzież).Napisz 10
przykładów.
Napisz w zeszycie krótki
apel do społeczeństwa
(klasy, szkoły,
miejscowości), by
przestrzegało siódmego
przykazania.
Temat: Dawać
świadectwo prawdzie
,,Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw
bliźniemu swemu”.
1.Przeanalizuj tekst z
podręcznika ze str.108110.
2.W zeszycie: Napisz
definicję prawdy.
Wybierz jedno ze
znanych powiedzeń i
dodaj do niego własny
komentarz.

Biologia

Chemia

Podstawy Przedsiębiorczości

,,Kłamstwo ma krótkie
nogi”.
Prawda wyjdzie na
wierzch”.
Zadanie umieszczone w
temsach: Zapoznaj się z
tematem
“Organizmy
zmodyfikowane
genetycznie z
podręcznika”; Dla
sprawdzenia
opanowania materiału
wykonaj polecenia
kontrolne do tego
tematu. Zrób to dla
własnej satysfakcji.
Jeśli masz pytania –
jestem do dyspozycji w
środę o 12.00 na chacie
Temat: Składniki
kosmetyków.
Notatka w notesie zajęć
dla uczniów.
Analiza składu
kosmetyku.
Kartkówka - Teamsy
Temat: Budżet państwa.
Notatka w notesie zajęć
dla uczniów

03.04

Małgorzata Brodecka

6.04 - Analiza składu
kosmetyków
31.03 Kartkówka

Sylwia Tomaszewska

Wtorek: 15:00 Teams

-

Sylwia Tomaszewska

-

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Funkcja
kwadratowa.(podr. s.
228 - 233 + informacje
na Teams’ach)
Temat: Funkcja
kwadratowa. (podr. s.
228 - 233 + informacje
na Teams’ach)
Temat: Nierówności
kwadratowe. (podr. s.
234 - 238 + informacje
na Teams’ach)
Temat: Nierówności
kwadratowe. (podr. s.
234 - 238 + informacje
na Teams’ach)

30.03

Temat: Proces karny
(podręcznik s.90-91)zwrócenie uwagi na
zawiadomienie o
popełnieniu
przestępstwa (druk
s.91).
Przeczytanie materiałów
dotyczących procesu
karnego- plik
zamieszczony na
Teamsach.

1.04.
Kartkówka-przebieg procesu
cywilnego (na podstawie
rozprawy obejrzanej na ostatniej
lekcji).

Małgorzata Znosko

Pon. 13:05 czat Teams
Wt. 13:05 czat Teams
Śr. 13:05 czat Teams
Czw. 9:50 czat Teams

Barbara Kamińska

Środa 8.00-9.00 Teamskontakt na czacie

31.03

1.04 (kartkówka Forms - Funkcja
kwadratowa)

2.04

Język angielski

Temat: Module 4
Moods and feelings słownictwo związane z
językiem ciała
Temat: Module 4 – Who
says stress is bad for
you? - rozumienie
tekstu czytanego.
Temat: Module 4 słownictwo stages in
life, moods, feeling ,
hobbies.

30.03 - kartkówka w Forms
(Reported Speech)
03.04 - karta pracy Teams

01.04 środa
Kartkówka ze słownictwa Crime
z filmu the Judge (FORMS)

Temat: Unit 4 Czasy
przyszłe, wprowadzenie
użycia oraz ćwiczenia,
Question Tags –
tworzenie oraz użycie
echo questions, Writing
– pisanie email z
zapytaniem,
biblioteka

Konkurs „Poezja z
grzbietów książek –
Book Spine Poetry”

Historia

Temat: Przesiedlenia
Ludności po II wojnie
światowej. Karta pracy Opór społeczny wobec
komunizmu,

Konkurs trwa od 2 0.03.20 do
17.04.20.- regulamin na
Teamsach i stronie biblioteki
Karty pracy na team 31.03
Postać Historyczna :
Stanisław Mikołajczyk

Iwona Hibner
Hibner.Iwona@zso8gdynia.pl

Poniedziałek 30.03
11:55 – 12:40 lekcja online
Środa 01.04
9:50 – czat Teams
Piątek 03.04
9:50 - czat Teams

Agnieszka Sadaj
sadaj.agnieszka@zso8gdynia.
pl
Wtorek 30.03
Video 10:45 –11:15
Środa 31.03
Video 09:50-10:20
Piątek 03.04
Video 09:50-10:20

Lewandowska.Marzena@zso8
gdynia.pl
Wisniewska.Hanna@zso8gdyn
ia.pl
Jozwiak.piotr@zso8gdynia.p Wtorek 31.03 konferencja
l
video
Piątek 03.04 Teams.

EDB

Temat – "Profilaktyka
zdrowia"

31 marca – wtorek poprzez
wysłanie informacji na
teamsy

Leszek Kaczorowski
- grupa teamsy

Praca zadana nie wymaga
lekcji on-line, ale będę
obecny na czacie
poniedziałek 10.45 - 11.30

3.04

Sebastian Ropel

Środa: 10:45-11:30 lekcja

Przeczytajcie moją refleksję.
Przeglądnijcie materiały
dołączone do tematu –
przemyślcie co jest tu
istotne. Podajcie swoich 5
ważnych spostrzeżeń argumentów ZA – kto się z
tym zgadza, lub Przeciw –
jeśli ktoś myśli inaczej.
– podaję link do epodręcznika co prawda dla
S.P. - ale temat w 99 % ma
ten sam materiał, a nawet
lepszy, ten PODRĘCZNIK
WYKORZYSTAMY W
KOLEJNYCH LEKCJACH

Geografia

Język polski

https://flipbook.nowaera.pl/
dokumenty/Flipbook/Zyje-idzialam-bezpieczniepodrecznik_2/#p=1
Temat: Prognozowanie
pogody i ekstremalne
zjawiska pogodowe –
prezentacja i film na teams .
Zadanie w teams.
Temat: Rządzący i rządzeni.
Jana Kochanowskiego

online

1.04.

Iwona Czerwińska- Dołhy

czat MS Teams na bieżąco
wg potrzeb

rozważania etyczne w Pieśni
XIV.
(karta pracy w Notes zajęć
MS Teams)
Temat: Arkadyjskie życie na
wsi. Jan Kochanowski Pieśń
świętojańska o sobótce.
(karta pracy w Notes zajęć
MS Teams)
Temat: Pieśń stopni Jana
Kochanowskiego (Psalm
130).
(karta pracy w Notes zajęć
MS Teams)

2.04

3.04.

