przedmiot
j.polski

Zadania do wykonania
1.Analiza i interptetacja
tekstu.
• podręcznik do języka
polskiego Ponad słowami 1.2,
dział Renesans, s. 113–115
Pojęcia i terminy, czynności:
• interpretacja
• analiza
• formułowanie głównego
problemu
• słowa kluczowe
• rodzaj i gatunek literacki
dzieła
• sytuacja komunikacyjna:
narrator, podmiot liryczny
• sytuacja liryczna
• kreacje bohaterów
• cechy języka i styl tekstu
• alegorie i symbole
• nawiązania kulturowe i
literackie
• związki ze światopoglądem
epoki
• wartości uniwersalne
• konteksty interpretacyjne:
literacki, historyczny,
biograficzny,
historycznoliteracki,
kulturowy, religijny,
filozoficzny, egzystencjalny
2. Kartkówka - Renesans
wprowadzenie

Termin oddania prac
8.04 kartkówka
8.04 zalegle prace

nauczyciel
Jowita Staszczuk

Lekcja on-line
Poniedziałek 13.00

historia

Język angielski- grupa 1

Życie człowieka w
średniowieczu. (warunki,
ciekawostki, anegdoty,
legendy, stereotypy)
English in Use-Podręcznik
strony 48-49 – technologia,
wyrażanie preferencji
Zaległe ćwiczenia z
Workook

8.04 - notatka

Marzenna Jurek-Turska

Poniedz. 11

8.04

Anna Klein

Wtorek 10

Anna Klein

Wtorek 11

Marzena Cichosz
Teams

Poniedziałek 8.00
Środa 13.05 wideokonferencja online

14.04-wysłanie email

Język angielski-grupa 2

Język niemiecki

Praca pisemna-listpolecenie do wyboru z
podręcznika ćw 8/ 47 lub z
ćwiczeń
Ćwiczenia na platformie
online- jedzenie, gotowanie,
formy przyszłe
Praca pisemna-list- ćw
10/55podrecznik
06.04 - sprawdzenie
poprawności wykonania
zadań domowych.
T: Zakupy w sklepie
sportowym. Zadania do
wykonania na stronie 39 w
podręczniku. Zadanie
domowe strona 39 w
ćwiczeniach. Dla

8.04

14.04- wysłanie email
08.04 - str. 39
15.04 - str. 40

sprawdzenia wiedzy zadanie
online.
08.04 -sprawdzenie
poprawności wykonania
zadania domowego.
T: Jedzenie w mieście.
Zadania do wykonania na
stronie 40 podręcznika.
Zadanie domowe str.40 w
ćwiczeniach. Dla
sprawdzenia wiedzy zadanie
online.
wos

Temat: Pozycja prezydenta
w ustroju RP
Obejrzenie kilku krótkich
filmików ilustrujących
niektóre z prerogatyw
prezydenta RP oraz
wykonanie ćwiczeń na
Teamsach.

8.04 - notatka

Barbara Kamińska

biologia

Utrwalenie i sprawdzenie
wiadomości o komórce.
Wykonaj test udostępniony
w temsach

09.04

Małgorzata Brodecka

Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów
książek - Book spine poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Konsultacje na czacie
(Teamsy) -środa 9.50-10.30

Regulamin

https://biblioteka1.wordpre
ss.com/konkursy/
Język francuski

W-f

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

06.04.2020 r.
La description de la maison
• Opis mieszkaniaćwiczenia
leksykalne.
08.04. 2020 r.
RESTE A LA MAISON
• Powtórzenie
wiadomości o
czasownikach
regularnych.
• Wypowiedź ustna:
“Qu'est-ce que tu
fais à la maison?”.
Treningi – zadania ruchowe
do realizacji w domu na
bieżąco:
> "Trening usprawniająco wytrzymałościowy z
instruktorem"
> "Siatkówka w domu quiz"
Instruktarz postępowania,
ćwiczenia w czasach

06.04.2020 r.

Małgorzata Lesisz

Konsultacji w razie
problemów na MS Teams w
godzinach lekcji.

08.04. 2020 r.

Małgorzata Lesisz

Lekcja online.

Na bieżąco - do następnego
dnia po zaplanowanej lekcji potwierdzenie realizacji
teamsy

Leszek Kaczorowski
grupa - teamsy

Zadanie dla uczniów
realizują sami – moja
obecność na czacie w
godzinach zajęć

Grupa - teamsy

Uczniowie na czacie
potwierdzają podjęcie
działań.

Karta aktywności +
potwierdzenie na czacie

e-mail nieweglowskawawro.katarzyna@zso8gdynia.pl

epidemii, aby utrzymać się
w dobrej formie.
Trening ogólnorozwojowy
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)
Język niemiecki

Justyna Gudel

Teamsy – piszcie jak coś
potrzeba ;)

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

______________

Fizyka

Grawitacja jako siła
dośrodkowa. I prędkość
kosmiczna

06.04

Ewa Wernikowska-Narloch

Lekcja online – teamsy - w
czasie lekcji z planu

Geografia

Temat: Plutonizm,
wulkanizm i trzęsienia
ziemi.

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

Sebastian Ropel

Teamsy– w razie potrzeby

Gudel.justyna@zso8gdynia.
pl

Religia

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

Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia.pl

