przedmiot
Wychowanie fizyczne
chłopcy

Zadania do wykonania
Trening ogólnorozwojowy
FULL BODY WORKOUT - 20
min | Szymon Gaś &
Katarzyna Kępka

j.polski

T: Świat myśli Jana
Kochanowskiego, utrwalony
w Pieśniach
• podręcznik do języka
polskiego Ponad słowami 1.2,
dział Renesans, s. 32–38
https://www.terazmatura.pl/stre
fa-ucznia/jezykpolski/lektury/jankochanowski-piesni
Pojęcia i terminy:
• humanistyczny ideał
człowieka
• motywy antyczne i
chrześcijańskie
• renesansowa koncepcja
artysty
• postawa patriotyczna
• pojęcia i terminy:
• pieśń, horacjanizm, cnota,
fortuna, stoicyzm, epikureizm,
patos, ironia

Termin oddania prac
Karta aktywności
Trening 8 tygodniowy.
Uczniowie wybierają
ćwiczenia, które
zaprezentują później
w filmie do 17.05.

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

Lekcja on-line
Uczniowie na czacie
potwierdzają wykonanie
zadania

Kartkówka – 8..04 Renesans
wprowadzenie
8.04- zaległe prace

Jowita Staszczuk

Poniedziałek 9.00

T:Ćwiczenie umiejętności –
interpretacja 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

historia

Język angielski

Język angielski
Anna Leszczyńska

Rola kościoła w
średniowieczu - notatka w
pkt (opis teams)
Temat: Past simole i past
perfect - ćwiczenia
gramatyczne oraz
wypowiedź ustna.
(sprawdzenie wykonanych
zadań)
1. Ćwiczenia 1-6 str. 72
2. Ćw 11-13 – nagraj
wypowiedź do
ćwiczeń
3. Słówka str. 71 –
kartkówka
4. Sprawdź zadania w
podręczniku on-line
5. Strona 74-75 – zrób
ćwiczenia ( bez 5, 7,
10, 11)– napisz
porady do
problemów ze
zdrowiem w ćw. 3
oraz użyj idiomów z
ćw. 8 w kontekście.
Listening do ćw. 8 i
9 jest w Teams
6. Dla chętnych: Opisz
dowolny obraz z
https://www.facebo
ok.com/pg/Museum
sNews/photos/?tab

8.04

Marzenna Jurek-Turska

Poniedz. 13

Nie ma terminu oddania
prac, uczniowie pracują w
swoim tempie

Iwona Hibner
Hibner.Iwona@zso8gdynia.p
l

Wtorek 8:55

Anna Leszczyńska

Spotkanie on-line
pon. 15-15.30
I środa 10.30-11

8.04

Możliwość konsultacji w
razie problemów na MS
Teams w godzinach lekcji

=album&album_id=
2352312438404452
oraz co uważasz o
akcji i zdjęciu do
wybranego przez
siebie obrazu – jak
chcesz zrób
podobne zdjęcie do
jakiegoś obrazu i
wstaw na padlet z
komiksami
(przypominam też o
komiksie)

Język niemiecki

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
sprawdzenia wiedzy zadanie
online.
08.04 -sprawdzenie
poprawności wykonania
zadania domowego.
T: Jedzenie w mieście.
Zadania do wykonania na
stronie 40 podręcznika.

Wszystko poza kartkówką
do po świętach

08.04 - str. 39
15.04 - str. 40

Marzena Cichosz
Teams

Poniedziałek 8.00
Środa 13.05 wideokonferencja online

Zadanie domowe str.40 w
ćwiczeniach. Dla
sprawdzenia wiedzy zadanie
online.
Wychowanie fizyczne
Matematyka (przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym)

biologia

Trening ogólnorozwojowy
Booty workout Pamela Reif
Poniedziałek: (1 godz.)
Pojęcie wektora (lekcja
online 9.50 - 10.35 MS
Teams)
Wtorek i środa (2 godz.)
Wektor. Działania na
wektorach
Utrwalenie i sprawdzenie
wiadomości o komórce.
Wykonaj test udostępniony
w temsach

Karta aktywności +
potwierdzenie na czacie
Zadania realizowane w
notesach One Note (na
bieżąco, każdego dnia)

Anna Arndt

teams

Tomasz Ogrodnik

Poniedziałek 9.50 - 10.35

09.04

Małgorzata Brodecka

Możliwość konsultacji
indywidualnych na czacie w
MS Teams

Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów
książek - Book spine poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Regulamin
https://biblioteka1.wordpre
ss.com/konkursy/

Język francuski

06.04.2020 r.
La description de la maison
• Opis mieszkaniaćwiczenia
leksykalne.

06.04.2020 r.

Małgorzata Lesisz

Konsultacje w razie
problemów na MS Teams w
godzinach lekcji.

Obowiązuje cały materiał z
notesu zajęć.

08.04. 2020 r.

Małgorzata Lesisz

Lekcja online.

08.04. 2020 r.
RESTE A LA MAISON
•

•

Powtórzenie
wiadomości o
czasownikach
regularnych.
Wypowiedź ustna:
“Qu'est-ce que tu
fais à la maison?”.

Obowiązuje cały materiał z
notesu zajęć.

Chemia

Temat: Budowa cząsteczek,
rodzaje, nazewnictwo i
otrzymywanie kwasów.
Zadania z wodorotlenków.

Zadania z wodorotlenków
15.04

Sylwia Tomaszewska

Lekcja on-line
Wtorek 14:15

Język niemiecki

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

______________

Justyna Gudel

Teamsy – piszcie jak coś
potrzeba ;)

Gudel.justyna@zso8gdynia.
pl

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

Religia

Temat: Wielkanoc-nowe
życie w Chrystusie.
Podręcznik str.198-200
przeczytać.
Pomyśl w jaki sposób
przygotujesz się do
Wielkanocy.

Uczniowie pracują w swoim
tempie, nie ma prac
pisemnych.

Halina Wujke
wujke.halina@zso8gdynia.pl

