przedmiot

Zadania do wykonania

Sposób ocenienia

termin

Język polski

Podsumowanie wiadomości o epoce średniowiecza. Wykonanie plakatu.

Zdjęcie plakatu
przesłać mail lub
Teams

26. 03.2020

Wprowadzenie do epoki renesansu. Praca z podręcznikiem s. od 12 do 16
i z materiałami w linku. Tematy: O renesansie – nazwa epoki, ramy
czasowe, ważne pojęcia.
Oto link: https://www.dlaucznia.pl/kategorie/jezyk-polski,nauka-oliteraturze,renesans,o-renesansie
Filozofia renesansu. Praca z podręcznikiem s. 17 i z materiałami w
linku. Temat: Filozofia w renesansie. Rozwiązać quiz w linku (jak wyżej).

25. 03. 2020

Kontakt z
nauczycielem
Teams, czat,
zakładka
“zadania”
E- mail

Quiz w linku,
odesłać Teams

Quiz- odesłać
Teams w zakładce
“zadania”

matematyka

Opis lekcji w Teamsach – Zaczynamy nowy dział Funkcje.
Tematy omawiane w tym tygodniu: Co to jest funkcja i własności funkcji.
Lekcja online stream w czwartek o 10.00

Punkty za przesłane
zadania

Język angielski
Grupa Iwona
Hibner

Przerabianie materiału z podręcznika Unit 4 str.40, oraz zeszyt ćwiczeń
str. 34, lekcja z TED.com - ćwiczenia na przymiotniki – dyskusja na temat
podejmowanych wyzwań w następnym tygodniu na lekcji online,
ćwiczenia w MS Forms

Test w Forms, karta
pracy w MS Teams

Język angielski
(gr. p. Katarzyny
Hołownia)

1. termin na przesłanie pracy „My healthy lifestyle”
2. termin „ confusing words”
3. spotkanie online

Zadania online,
forms, chat,

27.03. 2020

Terminy oddania
Teamsy
poszczególnych
zadań znajdują się
w Teamsach
27.03.2020
Iwona Hibner
E-mail, czat na
Teams

Do 20.03
Do 23.03
27.03 (8.30-9.30)

Teams, chat, email, messenger

historia

Podczas,którego zrobimy test w formsach na podsumowanie działu 4
4.prezentacja ( power point)
Present two sporting events in our country. Use the list in ex.3 / 134 SB
to help you . Illustrate your work with photos.
Realizuję tematy według układu podręcznika
Polska Piastów
1. Działania Kazimierza Odnowiciela, Bolesława
Śmiałego, Bolesława Krzywoustego (tematy w podręczniku dział V –
temat 4 i 5
2. Rozbicie dzielnicowe w Polsce

Ćwiczenie 1,2,3 str. 221
wos

Język niemieckipodstawowy /
Marzena Cichosz

Język niemiecki Justyna Gudel

Temat z podręcznika-Sejm i Senat. Proszę zrobić zad.2- Wyjaśnij
znaczenie podanych terminów: mandat poselski, senatorski, immunitet
parlamentarny, klub parlamentarny, kworum. Zad.4 Wymień
kompetencje Zgromadzenia Narodowego RP.
Obejrzeć krótkie filmiki zamieszczone na Teamsach.
Poprawa sprawdzianu “Aktywność obywatelska” dla chętnych.
Dokładny opis lekcji w Teamsach. Będziemy zajmować się wyrażaniem
opinii o innych osobach, opisywać relacje w rodzinie oraz nazywać
uczucia i emocje. (materiał znajduje się na 31 stronie podręcznika)
Wykonamy też ćwiczenia/zadania online.
1) str 76 w ćwiczeniach - Proszę zrobić ćw 1, następnie zeskanować kod
QR i obejrzeć film. Po filmie proszę zrobić zadanie 2,3,5.
2) 27.III o 16.00 widzimy się na lekcji online. Temat: Hier wohne ich.
Proszę mieć podręczniki i ćwiczenia przy sobie

odsyłanie prac z
opisem

Uzupełnienie
zaległego
wypracowania –
mail “Ocena działań
władcy
piastowskiego”

Do 30.03

Ostateczny termin
27.03

Konsultacje,
E-mail
teams

Odesłanie odp. na
mail
Poprawa
sprawdzianu-test w
formsach
25.03.2020 (w
czasie 3 lekcji)

31.03
27.03.2020

Teamsy, email
czat,

Zadania do
przesłania w
Teamsach

25.03.2020

Proszę się podpisać
i przesłać zrobioną
pracę na Teamsach

25.III 12.00

Teams, czat,
służbowy email
–w
ostateczności
Teamsy, chat,
email

fizyka

Karta pracy powtórkowa + prezentacja z wybranego tematu
(od przyszłego tygodnia zajęcia online na teamsach)

online

Karta pracy 23.03
Prezentacja –
30.03

E-mail, czat i
zespół na
teamsach

Biologia

Zadanie do wykonania na teamsach, Spotkanie on-line 26.03 godz. 11.00

Uczestnictwo w
zajęciach, zadanie

23-31.03

Teamsy, chat
On-line

Język francuski

Zadania w notesie zajęć. Nauczyciel dostępny na czacie w czasie całej
lekcji, możliwość wideokonferencji na życzenie uczniów.

Udział w zajęciach i
wykonane zadania,
umieszczone w
notesie zadań.

25 i 27.03

Teamsy, email

EDB

Temat – "Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze" > opracowanie
tematu w oparciu o przygotowany scenariusz lekcji z e-podręcznika > link
do tematu https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-ratownika-jestnajwazniejsze/D1D6p9A44

Teamsy, zadanie –
test sprawdzający
do rozwiązania >
samoocena

26.03 lekcja

Teamsy - w
ramach
zespołu
klasowego na
lekcji, czat,
e-mail

Geografia

Temat: Budowa wnętrza Ziemi. Skały

Zadania do
przesłania w
Teamsach

27.03

Teamsy

religia

Temat: Religie niechrześcijańskie -chrześcijanie wśród innych religii.
Przeanalizuj tekst w podręczniku ze str.137-140.
W zeszycie: Napisz w kilku zdaniach, dlaczego warto być chrześcijaninem.
Temat: Niepełna wiedza i fałszywe przekonania.
Antychrześcijańskie i antykatolickie stereotypy.

Proszę przesłać
pracę na e-maila.

27.03.2020

e-mail
wujke.halina@
zso8gdynia.pl

Przeanalizuj tekst z podręcznika ze str.141-143.
Wykonaj plakat do hasła: ,,Jestem katolikiem. To dla mnie ważne”.
Chemia

Temat1. Metody otrzymywania soli (1)
Temat1. Metody otrzymywania soli (2) lekcja on-line 12:00
Temat1. Metody otrzymywania soli - ćwiczenia (3) lekcja on-line 11:00
Notatki w notesie zajęć. Zadania po lekcji.

Informacja na
teamsach

27.03

Teamsy

Wychowanie
fizyczne - chłopcy

Zestaw ćwiczeń kształtujących mięśnie posturalne do wykonania w
domu.
Przesłane na Teams

Tabela aktywności
działań.

3.04

Teams, e-mail

Wychowanie fizycznedziewczęta

Zestaw ćwiczeń
ogólnorozwojowych.
Trzymaj formę.
Zdrowy styl życia to mój styl
Przesłane na Teams

Teamsy, zadanie

Do końca marca

Teams, e-mail

