przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat:. Artystyczna parafraza psalmów.
podręcznik do języka polskiego Ponad słowami 1.2, dział Renesans, s.
53–55

Termin
oddania prac
Karta pracy
20.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

Poniedziałek
13.05
Czwartek 11.55

Anna Klein

Wtorek i piątek
godz 10,

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezykpolski/lektury/jan-kochanowski-psalterz-dawidow
Temat: „Żaden ojciec podobno barziej nie miłował. Dziecięcia” – o
Trenach Jana Kochanowskiego.
• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami 1.2, dział Renesans, s.
39–49
https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezyk-polski/lektury/jankochanowski-treny

matematyka
Język angielski

historia

wos

Grupa 1:ćwiczenia z Students Workbook na formy przyszłeprzygotowanie do sprawdzianu strony 36-37
Students Workbook- strony 39-40-41

Wtorek21.04

Grupa 2-ćwiczenia powtórzeniowe-środki językowe, formy
przyszłe, słownictwo-ćw 4-7 Student Book
Ćwiczenia na platformie online
Konspekt pracy (argumenty w pkt) “Zmiany w warunkach życia
człowieka u schyłku średniowiecza”
Kryteria na teamsach, realizacja zagadnień z podręcznika dział VI,
tematy 37-39 (str. 394- 424), propozycje materiałów na teamsach
Rada Ministrów
Praca z tekstem źródłowym- ćw 5 s.147, kartkówka z tematu
“Prezydent RP”

Wtorek 21.04

Piatek24.04
Wtorek i piątek
godz 11

27.04

Marzenna
Turska

Poniedz. 11
Teamsy na
bieżąco

Środa 22.04

Barbara
Kamińska

Środa godz. 11
Teams

fizyka

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

biologia

1.Obejrzyj video lekcję “Kierunki przemian metabolicznych”
udostępnioną w zadaniu w teamsach.
Zrób to do środy czyli do spotkania on-line, na którym wyjaśnię
wszelkie watpliwości.

20.04

1. 22.04
środa
2. 24.04

Ewa
WernikowskaNarloch
Małgorzata
Brodecka

Teams, forms

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

Teams

Justyna Gudel
Gudel.justyna@
zso8gdynia.pl

Teamsy – czat

Konsultacje online środa 14.15

2.Dla utrwalenia wiedzy zapoznaj się z w.w tematem z
podręcznika i dla własnej satysfakcji wykonaj polecenia kontrolne
do tematu
Wychowanie fizyczne
dziewczęta

Język niemiecki

Język niemiecki

1. https://surojadek.com/chlorofil/ Rola zielonej diety.
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.
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 😊

___________

20.04 T: Nowe znajomości. Nawiązywanie kontaktów, tematy
konwersacji, ulubione miejsca spotkań - komunikacja/ praca w

20.04 str.41 w
ćwiczeniach

Teamsy
lekcja online
PIĄTEK 13.00
Marzena
Cichosz
Teams

Poniedziałek
8.00

oparciu o ćwiczenia ze strony 42. Zadanie domowe strona 42/2 i
3 w ćwiczeniach.
22.04 T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.
Praca w oparciu o ćwiczenia strony 43-45.

Chemia

Religia

Piątek Lekcja 7 on-line 14:15
Kwasy – właściwości i zastosowanie
Zadania z wodorotlenków i kwasów 30.04
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?

22.04 str. 42/2
i3w
ćwiczeniach.
Przygotujcie
się do pracy na
stronach 4345 w
ćwiczeniach.

30.04
27.04.2020

Środa 13.00
lekcja online na
żywo

Sylwia
Tomaszewska

Piątek Lekcja 7
on-line 14:15

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Konsultacje –
czat Teams w
godzinach
lekcji.

Geografia

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Procesy
wewnętrzne kształtujące litosferę
Temat będzie omówiony na lekcji online.

-

Sebastian Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Wtorek:
10:45-11:15

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

Konsultacje czat Teams w
godzinach lekcji

W-F chłopcy

Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:
"Lekki trening ogólnorozwojowy po świętach"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.2"
"Sam planuję własny trening sprawnościowy"

Biblioteka

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

Język francuski

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji potwierdzenie
realizacji
teamsy
20.04-10.05
Prace
należy
przesłać na
adres:
biblioteka@
zso8gdynia.
pl

20.04.2020 r. En ville
• Wprowadzenie czasownika “aller”;
• Wprowadzenie słownictwa związanego z miastem;

20.04.2020r.
Zadania należy
umieścić w
notesie zajęć.

22.04.2020 r. Les villes du monde

22.04.2020 r.
Zadania należy
umieścić w
notesie zajęć.

Temat będzie omówiony na lekcji online.

Leszek
Kaczorowski
grupa - teamsy

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

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

Małgorzata
Lesisz

8:00-8:45
Teams

13:05-13:35
zajęcia online

