przedmiot

Zadania do wykonania

Sposób ocenienia

termin

religia

Temat: Religie niechrześcijańskie- chrześcijanie wśród innych religii.
Przeanalizuj tekst w podręczniku ze str.137-140.
W zeszycie: Napisz w kilu zdaniach , dlaczego warto być
chrześcijaninem.
Temat: Niepełna wiedza i fałszywe przekonania. Antychrześcijańskie
i antykatolickie stereotypy.
Przeanalizuj tekst z podręcznika ze str.141-143.
Wykonaj plakat do hasła: ,,Jestem katolikiem. To dla mnie ważne”.
Realizujemy epokę Odrodzenie
Zadania: 1.Obejrzeć relację ze spektaklu zamieszczoną z Teamsach
w zdainach do 30.03.
2. Czytanie ze zrozumieniem zamieszczone w Teamsach zadania do
2.04.
3. Zaległe prace z czytania ze zrozumieniem zamieszczone w
Teamsach.
Tematy zamieszczone w One Note z wyszczególnieniem tygodni.
Zamiesczone są tam zagadnienie, najważniejsze treści do
opanowania, filmy, zadania do opracowania
1. Wzorcowy obraz szlacheckiego życia – Żywot człowieka poczciwego

Proszę przesłać pracę
na e-mail.

27.o32020

Czytanie ze
zrozumieniem – ocena
Zadania analizowane
on-line na bieżąco
zgodnie z podaną
temtyką w Teamsach

Zaległe do
30.03

-karty pracy-ocena

27 marca

Język polski
Jowita Staszczuk

Kontakt z
nauczycielem
e-mail
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Teamsy, email

2.04

Mikołaja Reja.
2. Poezja religijna Jana Kochanowskiego.
3. Świat myśli Jana Kochanowskiego, utrwalony w Pieśniach.
4.Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

matematyka
Język angielski

Grupa 1- karty pracy na formy przyszłe oraz time clauses,artykuł
Mars One z podręcznika i ćwiczenia6-10 strony 44-45, ćwiczenia z

Anna Kleinlekcje onlinewtorek, piątek,

Workbook- formy przyszłe,artykuł i ćwiczenia My coronavirus time
diary.
Grupa 2- Ćwiczenia Workbook strony 46-49-formy przyszłe,
Ćwiczenia online

historia

wos

Ćwiczenie 4- speaking podręcznik strona 50
Realizujemy dział V – Rozkwit średniowiecza
W tym tygodniu
1. Miasto i wieś w Europie Zachodniej ( zagadnienia - warunki
życia, organizacja miasta i wsi, władze miasta i wsi).
2. Władza i społeczeństwo w Europie Zachodniej (zagadnienia
– stany społeczne - prawa i obowiązki, cechy władzy
centralnej, rozdrobnienie feudalne, władza we Francji,
Anglii, Niemiec i Włoch)
3. Wyprawy krzyżowe (przyczyny-przebieg-skutki)
4. Najazdy Mongołów w temacie 3 (imperium mongolskie,
najazdy na Europę)
E-podręczniki (e-podręcznik.pl, nowa era)
Polecam Historia na szybko, Historia w 5 minut,
Temat z podręcznika-Sejm i Senat. Proszę zrobić zad.2- Wyjaśnij
znaczenie podanych terminów: mandat poselski, senatorski,
immunitet parlamentarny, klub parlamentarny, kworum. Zad.4
Wymień kompetencje Zgromadzenia Narodowego RP. Obejrzeć
krótkie filmiki zamieszczone na Teamsach.
Poprawa sprawdzianu “Aktywność obywatelska” dla chętnych.

Teams,
emaile
-ćwiczenia online na
ocenę
-przesłanie pliku z
nagraniem na ocenę
Zbiorczo zadania na
maila do 30.03
6/334
5,6/346
4/355

27 marca

Konsultacje, email, teams
30.03

Proszę o zaległe prace
“Ocena działań władcy
piastowskiego”

Ostateczn
y termin
27.03

Poprawa sprawdzianutest w formsach
25.03.2020 (w czasie
lekcji).

25 marca

Teamsy, email,
czat

Język niemiecki –
podstawowy / Marzena
Cichosz

Dokładny opis lekcji w Teamsach. Będziemy zajmować się
uzyskiwaniem informacji o udziale w projekcie międzynarodowym
oraz ćwiczyć rozumienie relacji z udziału w takim projekcie (
materiał do lekcji znajduje się na stronie 33 podręcznika).

Zadania do przesłania w
Teamsach

25.03.202
0

Teams, czat,
służbowy email
– w ostateczności

Język niemiecki Justyna Gudel

1) str 76 w ćwiczeniach - Proszę zrobić ćw 1, następnie zeskanować
kod QR i obejrzeć film. Po filmie proszę zrobić zadanie 2,3,5.

Proszę się podpisać i
przesłać zrobioną pracę
na Teamsach

25.III
12.00

Teamsy, chat,
email

2) 27.III o 16.00 widzimy się na lekcji online. Temat: Hier wohne ich.
Proszę mieć podręczniki i ćwiczenia przy sobie
fizyka

Karta pracy powtórkowa + prezentacja z wybranego tematu
(od przyszłego tygodnia zajęcia online na teamsach)

online

Karta
pracy
23.03
Prezentacj
a – 30.03

E-mail, czat i
zespół na
teamsach

Biologia

Zadania do wykonania na teamsach, Spotkanie on-line 25.03 godz.
13.00

Na bieżąco odsyłając
prace

27.03

Teamsy, chat
On-line

Język francuski

Zadania w notesie zajęć. Nauczyciel dostępny na czacie w czasie
całej lekcji, możliwość wideokonferencji na życzenie uczniów.

Udział w zajęciach i
wykonane zadania,
umieszczone w notesie
zadań.

25.03.20

Teamsy, email

EDB

Temat – "Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze" >
opracowanie tematu w oparciu o przygotowany scenariusz lekcji z
e-podręcznika > link do tematu
https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-ratownika-jestnajwazniejsze/D1D6p9A44

Teamsy, zadanie – test
sprawdzający do
rozwiązania >
samoocena

26.03
lekcja

Teamsy - w
ramach zespołu
klasowego na
lekcji, czat,
e-mail

Geografia

Temat: Budowa wnętrza Ziemi. Skały

Zadania do przesłania w
Teamsach

27.03

Teamsy

