przedmiot
Wychowanie fizyczne
dziewczęta

Zadania do wykonania
Trening dla dziewcząt wzmacniający
mięśnie ud i nóg
Booty Pump Workout 👍🏼10 mins
Booty Burn | Hourglass Program

Termin oddania prac
Karta aktywności
Trening 8 tygodniowy
do 17.05. Po tym terminie
uczniowie przysyłają film.

nauczyciel
Edyta Żuk
e-mail
zuk.edyta@zso8
gdynia.pl
Zadania na Teams
Karta aktywności

Lekcja on-line
Uczniowie na czacie
potwierdzają wykonanie
zadania

8.04 w formie notatki

Marzenna Jurek-Turska

Środa 10

Nie ma terminu
wykonania prac, uczniowie
pracują w swoim tempie

Iwona Hibner
Hibner.Iwona@zso8gdy
nia.pl

Poniedziałek 15:00 – 15:45

35 days Booty Challenge 🍑 With or
Without Resistance Bands

historia

Język angielski

Język angielski
Gr. K. Hołownia

Język niemiecki

Życie człowieka w średniowieczu
(miasto i wieś) - przedstawić
ciekawostki, anegdoty, legendy
Temat: Future forms - ćwiczenia
gramatyczne oraz wypowiedź
ustna. (omówienie i sprawdzenie
zadanych ćwiczeń)
1. Test Unit 4 Housessłownictwo
2. Omówienie testu
3. Happy Easter
W zadaniach teams
06.04 - -sprawdzenie poprawności
wykonania zadania domowego.
T: Czasowniki modalne "konnen" i
"mussen".
Zadania do wykonania na stronie
38 podręcznika. Zadanie domowe
str.38 w całości, w ćwiczeniach. Dla

Konsultacje w razie
problemów na czacie MS
Teams w godzinach lekcji

Poniedziałek 6.04 ( 15.0015.45)

Lekcja online 6.04( 14.0015.00)

(nic nie wysyłamy)
08.04 - str. 38
15.04 - str.39

Konsultacje w godzinach
lekcji
Poniedziałek 16.00
Środa 11.55 wideokonferencja online

Marzena Cichosz
Teams

biologia

sprawdzenia wiedzy zadanie
online.
08.04 - sprawdzenie poprawności
wykonania zadań domowych.
T: Zakupy w sklepie sportowym.
Zadania do wykonania na stronie
39 w podręczniku. Zadanie
domowe strona 39 w ćwiczeniach.
Zapoznaj się z tematem: “Procesy
beztlenowego uzyskiwania energii”
z podręcznika

15.04

Małgorzata Brodecka

Nie odbędzie się - przerwa
świąteczna
Regulamin
https://biblioteka1.wordpre
ss.com/konkursy/

Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów
książek - Book spine poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Język polski

Twórczość Jana Kochanowskiego powtórzenie wiadomości o
renesansie. Obejrzyj film:
https://vod.tvp.pl/video/szkola-ztvp-klasa-7,jezyk-polski-30032020lekcja-1,47324107 Po obejrzeniu
filmu rozwiąż kartę pracy w Teams
- zakładka “zadania”.

06.04

Ludwika Robakowska
Teams – czat, zakładka
“zadania”

Język francuski

Analiza pieśni Jana
Kochanowskiego “Czego chcesz od
nas Panie...”. Podręczni s.28-30,
ćw.1, 2, 3, 4.
08.04.2020 r. PARLER DE
L'AMENAGEMENT

07.04
08.04.20202 r.

Małgorzata Lesisz

07.04 - lekcja on-line – godz.
10:00-10:30
Lekcja online

Obowiązuje cały materiał z notesu
zajęć.

Chemia

Wychowanie fizyczne
chłopcy

10.04.2020 r.
WIOSENNA PRZERWA
ŚWIĄTECZNA
Temat 1: Twardość wody.
Kartkówka - nazewnictwo – tlenki,
wodorki, kwasy wodorotlenki, sole.
Temat 2: Skały gipsowe. Wody
mineralne.
Temat 3: Sole – zadania
Karta pracy z soli.
Zadania maturalne obowiązkowe i
dla chętnych.
Instruktarz postępowania,
ćwiczenia w czasach epidemii, aby
utrzymać się w dobrej formie.
Trening ogólnorozwojowy
FULL BODY WORKOUT - 20 min |
Szymon Gaś & Katarzyna Kępka
W cyklu tego treningu pracę
możemy zaczynać od 15 sekund na
wybranych ćwiczeniach (minimum
16)

Język niemiecki

T: Berggipfel oder Wolkenkratzer?

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

Małgorzata Lesisz

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

Zadania z soli – 17.04
Zadania maturalne – 8.04

Sylwia Tomaszewska

Kartkówka pn. - 8:55
Lekcje on-line
Wtorek – 11:55
Środa - 15:10

Karta aktywności +
potwierdzenie na czacie

Grupa - teamsy

Uczniowie na czacie
potwierdzają podjęcie
działań.

e-mail nieweglowskawawro.katarzyna@zso8gdyni
a.pl

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

______________

Justyna Gudel

Teamsy – piszcie jak coś
potrzeba ;)

Praca samodzielna str 50 w
podręczniku +
HA - proszę uzupełnić ewentualne
braki w ćwiczeniach do str 48!!!

Gudel.justyna@zso8gd
ynia.pl

Fizyka

Grawitacja jako siła dośrodkowa. I
prędkość kosmiczna.

08.04

Geografia

Temat: Plutonizm, wulkanizm i
trzęsienia ziemi.

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

Religia

Temat: Wielkanoc- nowe życie Uczniowie pracują w
swoim tempie, nie ma
w Chrystusie.
prac pisemnych.
Podręcznik str.198-200-proszę
przeczytać.
Pomyśl w jaki sposób
przygotujesz się do Wielkanocy.

Ewa WernikowskaNarloch
Sebastian Ropel

Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdy
nia.pl

Lekcja online – teamsy - w
czasie lekcji z planu
Teamsy – w razie potrzeby

