przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Omówienie i ocena prac (przesłanych w ciągu miesiąca mailem,
Teams czat, zakładka). Możliwość poprawy w terminie od 20-24
kwietnia tylko w Teams - zakładka.

matematyka
Język angielski

Języka angielski
Gr.p. K. Hołownia

Termin
oddania prac
24.04

Rozpacz, zwątpienie, ukojenie... “Treny” Jana Kochanowskiego.
Podręcznik s.39-52 (przed lekcją online we wtorek - 21.04 przeczytaj “Treny”).

21.04

Człowiek wobec Boga w twórczości Jana Kochanowskiego “Psałterz Dawidów”. Podręcznik s.53-54, Pytania i polecenia
zad.3 s.55. Pracę prześlij w Teams - zakładka.

23.04

Temat: Unit 4 – Space travel - omówienie zadanych ćwiczeń
podczas lekcji online.
Temat: Unit 4 – English in Use - ćwiczenia leksykalnogramatyczne. Podręcznik strona 48
Temat: Unit 4 – Step by step – speaking. Podręcznik strona 49.

27.04

1. Gramatyka ( do, make, take, would rather,had better)
Podczas lekcji online
2. “ Alternative living”- rozumienie tekstu czytanego
Str. 54-55 ,

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Poniedziałek
20.04 - godz.
12:00-12:30
lekcja online
Wtorek 21.04 godz. 09:0010:00
-2 lekcje on-line
z możliwą
przerwą na
prośbę uczniów

Iwona Hibner

Poniedziałek
15:00 lekcja
online
Czat Teams w
razie pytań

1.podczas
lekcji online

2.do 24.04

Hołownia
Katarzyna

Poniedziałek
14.15-15.15

Ćw. 3,4,5,6 - odpowiedzi
3. Sprawdzian gramatyczny unit 5

historia

wos

fizyka

biologia

Wychowanie fizyczne
chłopcy

3.piatek 24.04
8.55-9.40

Praca pisemna – Cechy kultury średniowiecza w Europie
(forma dowolna – wypracowanie, notatka, prezentacja
multimedialna) Kryteria na teamsach
Bardzo proszę o dosłanie zaległych prac, szczególnie “Ocenę
władcy piastowskiego” - po 24.04 wpisuję nzal
Uprawnienia prezydenta
Zadanie: Napisz jakie są uprawnienia prezydenta w stosunku do
parlamentu

24.04

Marzenna
Turska

Środa 10.00

24.04

Barbara
Kamińska

Piątek
godz.11.00
Teams

Karta pracy w forms – limit czasu w trakcie planowej lekcji – link
na teamsach

22.04

Ewa
WernikowskaNarloch
Małgorzata
Brodecka

Teams, forms

Katarzyna
Niewęgłowska

Teams

1. Rozwiązanie i przesłanie zadań przydzielonych 16.04 z
beztelnowych sposobów uzyskiwania energii w Teams praca własna ucznia
2. Powtórzenie przed lekcją on-line wiadomości o
oddychaniu tlenowym i beztlenowych sposobach
uzyskiwania energii (ponowne zapoznanie się z
prezentacjami z notesu zajęć, filmami z przydzielonych
wcześniej zadań, powtórzenie wiadomości z podręcznika)
- praca własna ucznia
3. Uczniowie piszą na czacie przed lekcją on-line pytania do
nauczyciela w celu omówienia niejasności
1. https://surojadek.com/chlorofil/ Rola zielonej diety.

23 .04
Zadania należy
wykonać przed
lekcjami online

Czwartek 11.00
- 12.00
2 lekcje on-line
z możliwą
przerwą na
prośbę uczniów

2. “Trzymaj formę”. Dlaczego warto i jak przygotować
zielony koktajl – 5 przykładowych przepisów.
3. Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy z pomiarem tętna przed i po wysiłku.
WF-dziewczęta

“Trzymaj formę” Dlaczego warto i jak przygotować zielony
koktajl – wybrane przepisy.
https://surojadek.com/chlorofil/
Zielona dieta.
Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy.

Język niemiecki

20.04 T: Heute haben wir gespielt.
Praca samodzielna: podręcznik str 55 – zdanie domowe str 55 w
ćwiczeniach. 😉
24.04 T: Was tut dir weh?– lekcja online
Karta pracy na teamsach , na czacie 😊

Język niemiecki

20.04 T: Wyjście do kina. Umawiamy się na wyjście do kina,
kupujemy bilet online. Praca w oparciu o 41 stronę w
podręczniku. Zadanie domowe str. 41 w ćwiczeniach.
22.04 T: Nowe znajomości. Nawiązywanie kontaktów, tematy
konwersacji, ulubione miejsca spotkań - komunikacja/ praca w

-Wawro

do 24.04
potwierdzenie
zapoznania się
i
wykonywania
zadań na
czacie

zuk.edyta@zso8
gdynia.pl

Teams

___________

Justyna Gudel
Gudel.justyna@
zso8gdynia.pl

Teamsy – czat

___________

20.04 -str. 40 z
zeszytu
ćwiczeń
22.04 - str.41 z
zeszytu
ćwiczeń.

Teamsy
lekcja online
PIĄTEK 13.00
Marzena
Cichosz Teams

Poniedziałek
16.05
Środa - 11.55 lekcja online –
na żywo

oparciu o podręcznik ze str. 42. Zadanie domowe strona 42/2 i 3
w ćwiczeniach.
Chemia

Projekt

Godzina wychowawcza
Religia

Geografia

Poniedziałek Lekcja 2 on-line - 8:55
Temat: Podsumowanie wiadomości o rodzajach związków
nieorganicznych – Maturalne Karty Pracy (1)
Zadania powtórzeniowe (1) 24.04
Wtorek Lekcja 5 on-line - 11:55
Temat: Podsumowanie wiadomości o rodzajach związków
nieorganicznych Maturalne Karty Pracy (2)
Zadania powtórzeniowe (2) 24.04
Środa Lekcja 8 on-line - 15:10
Temat: Mol i masa molowa.
Zadania – mol, masa molowa 27.04
Piątek Lekcja 6 on-line 13:05
Promieniotwórczość sztuczna i naturalna - zadania
Zadania z promieniotwórczości
30.04
Środa Lekcja 4 10:45 Spotkanie z klasą on-line
Link do materiałów
Temat: Z kim rozmawiam w kościele? Liturgia słowa.
Przeczytaj tekst z podręcznika s.103-105.W zeszycie- wymień
przykładowe intencje wezwań modlitwy wiernych.
Temat: Poszli na cały świat-Zesłanie Ducha Świętego.
Przeczytaj tekst z podręcznika s.201-203.W zeszycie-napisz,jakie
dary Ducha Świętego otrzymali apostołowie?

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Procesy
wewnętrzne kształtujące litosferę.

Sylwia
Tomaszewska

Pon. Lekcja 2
on-line - 8:55

24.04
Wtorek Lekcja
5 on-line 11:55
24.04
Środa Lekcja 8
on-line - 15:10

27.04
Sylwia
Tomaszewska

Piątek Lekcja 6
on-line 13:05

27.04.2020

Sylwia
Tomaszewska
Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Środa Lekcja 4
10:45
Konsultacjeczat Teams w
godzinach
lekcji.

-

Sebastian Ropel

Zapraszam na
lekcje online:

30.04
-

Temat będzie omówiony na lekcji online.
EdB

Temat - "Kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową?
"Zapoznanie się z materiałem, wykonanie zadań + praca dla
chętnych

25.04.2020

Leszek
Kaczorowski
grupa - teamsy

biblioteka

Ogłoszenie konkursu fotograficznego “Czytam, czytasz,
czytamy...”
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/wisniewska_hanna_zso
8gdynia_pl/EbsRxSnJqLdBpFVO0SXQn5IBcQThcgifvAsU0cPA
0kW30A?e=BDBlGp

20.04-10.05
Prace należy
przesłać na
adres:
biblioteka@zs
o8gdynia.pl

lewandowska.m
arzena@zso8gd
ynia.pl
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl

Środa: 13:1013:40
Konsultacje czat Teams w
godzinach lekcji

