przedmiot

Zadania do wykonania

j.polski

Kartkówka - renesans
T: T: Fraszki – poezja dnia codziennego .
• podręcznik do języka polskiego Ponad
słowami, dział „Renesans”,
s. 38−39
Przydatny link
https://www.terazmatura.pl/strefaucznia/jezyk-polski/lektury/jankochanowski-fraszki

Termin oddania
prac
8.04 środa
Kartkówka
Zaległe prace – do
8.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

Środa 9.50

Iwona Sowińska
Piotr Jóżwiak

Czat,teams
Team, czat- po
obejrzeniu filmu

• Jan Kochanowski, Na swoje księgi; Do
gór i lasów; Do snu; O doktorze Hiszpanie
• Giuseppe Arcimboldo, Jesień
• pojęcia i terminy:
fraszka
Każdy uczeń:
rozpoznaje w czytanych tekstach tematykę
autobiograficzną, refleksyjno-filozoficzną i
obyczajową
• na podstawie utworów charakteryzuje
gatunek literacki
• wskazuje we Fraszkach elementy
światopoglądu i obyczajowości epoki
• analizuje utwory pod kątem
renesansowego obrazu człowieka
• odnajduje we fraszkach konteksty
antyczne i biblijne

wok
Historia

Film- twarz i głos pokolenia.
Temat : Odbudowa
powojenna.(podr.s.235- 239)
Odbudowa Warszawy - Film

16.04
07.04.20

zamieszczonego w
zakładce zadania.
Konsultacje na czacie w
Teamsach podczas
trwania lekcji.

wos

Temat: Organy ścigania
https://epodreczniki.pl/a/organyscigania/D18EmdjZP
Zadania zamieszczone na Teamsach

8.04

Barbara Kamińska

biologia

Biotechnologia molekularna w
medycynie – zapoznaj się z tym
tematem z podręcznika

15.04

Małgorzata Brodecka

Nie odbędzie się przerwa świąteczna

Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów książek Book spine poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Regulamin
https://biblioteka1.word
press.com/konkursy/

Język francuski

07.04.2020 RESTE A LA MAISON

07.04. 2020 r.

Małgorzata Lesisz

Czat,
Teams

07.04.2020 r.

Małgorzata Lesisz

Lekcja online

•
•

Praca z plakatem;
Czasowniki en “-er” powtórka;
• Qu'est-ce que tu fais à la
maison? - wyp. Ustna.
Obowiązują wszystkie zadania
znajdujące się w notesie zajęć.
07.04. 2020 Décrire son logemant - la
révision.
Obowiązują wszystkie zadania
znajdujące się w notesie zajęć.

Język francuski
(kontynuacja)
Język niemiecki

Podstawy przedsiębiorczości
Wychowanie fizyczne
dziewczęta

09 i 10.04. 2020
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

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

Małgorzata Lesisz

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

08.04 - sprawdzenie poprawności
wykonania zadań domowych.
T: Idziemy do kina. Zadania do
wykonania na stronie 41 w
podręczniku. Zadanie domowe strona
41 w ćwiczeniach. Dla sprawdzenia
wiedzy zadanie online.
Test – Istota funkcjonowania
gospodarki rynkowej
Instruktarz postępowania, ćwiczenia w
czasach epidemii, aby utrzymać się w
dobrej formie.
Trening ogólnorozwojowy

15.04 - zadanie
domowe

Marzena Cichosz
Teams

Środa 16.00

-

Sylwia Tomaszewska

Karta aktywności
+ potwierdzenie
na czacie

Grupa - teamsy

Test - środa - 14:15 Forms
Uczniowie na czacie
potwierdzają podjęcie
działań.

FULL BODY WORKOUT - 20 min |
Szymon Gaś & Katarzyna Kępka

Trening 6
tygodniowy.
Uczniowie
wybierają
ćwiczenia, które
będą mogli
zaprezentować
w filmie do 17.05.

W cyklu tego treningu pracę możemy
zaczynać od 15 sekund na wybranych
ćwiczeniach (minimum 16)
Ćwiczenia rozciągające- zasady i zestaw
ćwiczeń.
Zestaw ćwiczeń na wzmocnienie mm
nóg.

e-mail nieweglowskawawro.katarzyna@zso8gdynia.pl

W .Chudyszewicz

Teams, on- line
Wt. 11:45
Odpowiedzi na Teams

Do 15.04.2020

Matematyka

Nierówności kwadratowe

Język niemiecki

T: Berggipfel oder Wolkenkratzer?
Praca samodzielna str 50 w
podręczniku +
HA - proszę uzupełnić ewentualne
braki w ćwiczeniach do str 48!!!

Język angielski
Gr. K. Hołownia

1. Test Unit 4 Housessłownictwo
2. Omówienie testu
3. Happy Easter
• w zadaniach teams

Do 16. 04.2020
Zadania w Teams
termin oddania po
świętach
______________

Iwona Różańska

Lekcja online 7.04.2020
Godz. 13:05

Justyna Gudel

Teamsy – piszcie jak coś
potrzeba ;)

Gudel.justyna@zso8gdynia.pl

Poniedziałek 6.04
(10.45-11.30)

Holownia.katarzyna@zso8gdyni
a.pl

Konsultacje teams

Spotkanie online 7.04
godz. 15.10 (bo w
czwartek już nie mamy
zajęć- wolne )

(nic nie
wysyłamy)

___________________
Gr. A. Sadaj
Unit 6 Reported Speech – tworzenie
pytań,
Specjalne czasowniki w mowie
zależnej, ćwiczenie uzycia konstrukcji

Sprawdzanie
pracy domowej
online

Sadaj Agnieszka
Sadaj.agnieszka@zso8gdynia.pl

06.04 poniedziałek
Vide Teams 13:00-13:30
07.04 Wtorek
Video Teams 16-16:30
08.04 środa
Video Teams 11:5512:25

Geografia
Fizyka

Temat: Główne obszary upraw
(materiał na Teams)
Temat: Reakcje jądrowe. Czas
połowicznego rozpadu.

Brak

Sebastian Ropel

Konsultacje teams

8.04. (środa)

Ewa Wernikowska-Narloch

Lekcja online – w czasie
lekcji z planu - teams

