przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

1,2,3 „Żaden ojciec podobno barziej nie miłował. Dziecięcia” – o Trenach Jana

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

Poniedziałek
9.00
Środa 8.30

Ewelina Sołdan

Wtorek 12.00
Czwartek 11.00

Anna Klein

Grupa 2- ćwiczenia na platformie online, pozostałe ćwiczenia z SB z działu 4 –
formy przyszłe, jedzenie, powtórka do sprawdzianu, słownictwo strona 57

Wtorek godz
10- sprawdzian
w Teamsach
godz
10,czwartek
godz 10.

Historia

Zaległe prace

30.04

M. Turska

Wtorek godz
11, czwartek
godz 11
Poniedz. 11.00

Język
francuski

27.04.2020r. Les prépositions de lieu.
• przyimki miejsca – utrwalenie;
• określamy, gdzie znajdują się poszczególne miejsca w mieście;
• pytamy o miejsca w mieście;

27.04.2020 r.
notatka w
notesie zajęć

Małgorzata
Lesisz

29.04. 2020 r. Mon quartier.

29.04.2020 r.

Kochanowskiego.
4. O śmierci ponad epokami – *** [Anka! to już trzy i pół roku] Władysława
Broniewskiego.

matematyka

Temat: Wykresy funkcji wprost i odwrotnie proporcjonalnych

Język
angielski

Grupa 1- ćwiczenia na czasowniki policzalne i niepoliczalne

Termin
oddania prac
Zaległe prace
do 30.04
Sprawdzian z
twórczości J.
Kochanowskie
go
Wszystkie
zaległe do 3.05

czwartek

27.04.2020 r.
8:00- 8:45
konsultacje
online
29.04.2020 r.

•
•
Projekt

opowiadamy o swoim mieście, o swojej dzielnicy;
lekcja online;

30.04.2020 r. Symulacja biznesowa cz. 10

nagranie w
notesie zajęć
30.04.2020 r.

zakończenie
cz. 10 na
platformie;
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 10.05.2020 r

13:05- 13:35
lekcja online
Małgorzata
Lesisz

30.04.2020 r.
9:00- 10:30
konsultacje
online

wisniewska.hann
a@zso8gdynia.pl

Regulamin
konkursu
https://bibliote
ka1.files.wordp
ress.com/2020/
04/regulaminkonkursufotograficznego
-czytamczytaszczytamy....pdf

Lewandowska.M
arzena@zso8gdy
nia.pl

wos

biologia

Wychowanie
fizyczne dziewczęta.

Władza sądownicza:
-wymiar sprawiedliwości
-sądy powszechne
-trybunały
Videolekcja “Budowa i działanie enzymów” przydzielona w zadaniu na Teams. Do
obejrzenia przed konsultacjami on-line
1. Poznajemy podstawy techniki tanecznej - “Hip Hop”.
https://www.youtube.com/watch?v=-pDw3hCmiGg Nauka rozgrzewki i
pierwszej części układu tanecznego.
(Ćwiczymy 3 x w tygodniu).

Barbara
Kamińska

Teamsy
Środa
godz.10.00

29.04

Małgorzata
Brodecka

Udokumentow
anie ćwiczeń
(przesłanie z

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Środa 14.15
Konsultacje online
Teamsy

2.

•
•
•

Język
niemiecki

Język
niemiecki

Religia

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek trwający od 12-30 minut.
Podczas każdych ćwiczeń wykonać trzy pomiary tętna:
przed wysiłkiem
w trakcie wysiłku
po wysiłku.

T: Alltag im Fußballinternat - utrwalenie czasu przeszłego Perfekt
Zad domowe str 56 w zeszycie ćwiczeń
27.04 T: Moje miejsce na ziemi. Opis miejsca zamieszkania. Przyimki miejsca: in,
an, auf. Praca w oparciu o 46 stronę podręcznika. Zadanie domowe str.46 w
ćwiczeniach
29.04 T: Wady i zalety miejsca, gdzie mieszkam. Lekcja online. Strona 47 w
podręczniku. Opowiadamy o miejscu gdzie chcielibyśmy mieszkać w przyszłości forma czasownika “mochte”.Podawanie adresu. Zadanie domowe str.47 w
ćwiczeniach.
T: Prześladowanie pierwszych chrześcijan.
Odszukaj strony Internetowe mówiące o misjach i napisz, w jaki sposób możesz
pomóc tym, którzy głoszą Jezusa w różnych miejscach na świecie.

tego tygodnia
karty
aktywności
fizycznej wraz
z wynikami
wszystkich
pomiarów
tętna).
Ćwiczenia
wykonywane
3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
dokumentacji
do 15.00
30.04.2020
----------------

Justyna Gudel
gudel.justyna@z
so8gdynia.pl

Konsultacje
online w czasie
trwania lekcji

Poniedziałek w ćwiczeniach
7/44 i ze
strony 45/1-4
Środa str. 46 w
ćwiczeniach

Marzena
Cichosz Teams

Poniedziałek
8.00
Środa 13.05 lekcja online “na żywo”.

30.04.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Konsultacje
czat- Teams

T: Maryja Matka Pięknej Miłości.
Przeczytaj tekst z podręcznika s.115- o Sanktuariach Maryjnych.
Wypisz w zeszycie: Sanktuaria Maryjne na Świecie, podaj 6 przykładów. Napisz
krotką notatkę o jednym Sanktuarium Maryjnym.
Geografia

FIZYKA

EdB

Temat: Praca klasowa z działu procesy wewnętrzne kształtujące litosferę.
Test będzie udostępniony w czasie zajęć online w zakładce zadania (1h)

Prawa Keplera. Lekcja online.

Temat – "Profilaktyka zdrowia – zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne" udzielenie odpowiedzi na pytania do lekcji, dla chętnych > zadanie
dodatkowe na ocenę

28.04.20

Sebastian Ropel

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

27.04

Ewa
WernikowskaNarloch
Leszek
Kaczorowski
(teamsy)

Teams, online

02.05.2020

Teams - zespół

W-F chłopcy

Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:
"Dwudziesto minutowy trening na spalanie" - trening całego ciała, mocna praca
nóg i tułowia
"Sam planuję własny trening sprawnościowy - cz.2"
"Co wiesz o najsłynniejszych, polskich sportowcach- quiz"

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji potwierdzenie
realizacji
teamsy

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

Informatyka

Podsumowanie wiadomości o HTML i CSS

-

Ewelina Sołdan

Konsultacje
online w czasie
trwania lekcji

