przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Analiza i interpretacja tekstu.
• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami 1.2, dział Renesans, s.
113–115

Matematyka (przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym)

Język angielski

15.04.2020 (środa): VIII.3.1 Wektory w układzie współrzędnych
16.04.2020 (czwartek): VIII.3.1 Wektory w układzie
współrzędnych
17.04.2020 (piątek): VIII.3.2 Wektory w układzie współrzędnych
(lekcja on-line)
15.04 - Temat: Technology in education – rozumienie tekstu
czytanego. Przed lekcją online proszę przeczytać tekst w
podręczniku na stronie 44 oraz zrobić ćwiczenie 4 .

Termin
oddania prac
Praca w
grupach
20.04
Nic nie
przesyłamy,
zadania do
rozwiązywania
- OneNote
17.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

środa

Tomasz
Ogrodnik

17.04.2020 (pt)
godz. 11.5512.40

Iwona Hibner

Piątek 10:45
Pozostałe dni –
konsultacje
Teams w czasie
lekcji

16.04 - Temat: Vocabulary challange unit 4 - podręcznik strona
45 ćwiczenie 7-8, strona 110 unit 4 ćwiczenie 1-3.
17.04 - Temat: Technology in education - słownictwo. Lekcja
online podczas której sprawdzimy ćwiczenia ze strony 44-45 oraz
110.
Język angielski

Język niemiecki

historia

1. Str. 76 – na spotkaniu – II okres warunkowy i „wish”
2. Słuchanie ze zrozumieniem str 77 – i odpowiednio w
książce on-line
15.04 - T: Idziemy do kina.
Zadania do wykonania na stronie 41 w podręczniku. Zadanie
domowe strona 41 w ćwiczeniach.

Anna
Leszczyńska

15.04 -str.40

Marzena
Cichosz

Spotkanie Środa 10.30-11
Teams, czat,
mail
Środa - 13.05 wideokonferen
cja

wos

Temat :Pozycja prezydenta w ustroju RP
Obejrzenie kilku filmików ilustrujących niektóre z prerogatyw
prezydenta RP. Wypisanie w zeszycie prerogatyw (każdy filmik
jedna prerogatywa).
https://www.youtube.com/watch?v=d1sjb_FnE1Q

B.Kamińska

Teamsy- w
czasie lekcji na
czacie

Anna Arndt
Hanna
Wiśniewska
Marzena
Lewandowska

teams
Regulamin
https://bibliote
ka1.wordpre
ss.com/konkurs
y/
Lekcja online
13:05-13:50
Teamsy – w
razie potrzeby

Nic nie
przesyłamy.
17.04

https://www.youtube.com/watch?v=jPdgjdhMxss
https://radioszczecin.pl/1,390136,podczas-uroczystosci-wurzedzie-wojewodzkim-wrec
Wf dziewczyny
Biblioteka

Dowolne ćwiczenia z tygodnia przedświątecznego
Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine poetry”

Język francuski

15.04.20 Décrire son logement - la révision.
• Wypowiedź ustna- opis mieszkania

Geografia

Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi.
Proszę obejrzeć prezentacje: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia

Do 17.04.2020
r.

17.04. 2020 r.

Małgorzata
Lesisz
Sebastian Ropel

ziemi.pptx
Język niemiecki

15.04: Moje 4 ściany –
zadanie domowe po lekcji str 49 w zeszycie ćwiczeń
LEKCJA ONLINE!

Nie trzeba
odsyłać :)

Justyna Gudel
Gudel.justyna@
zso8gdynia.pl

15.04 środa
Teamsy
13.00-13.45
lekcja online

Biologia

Test on-line komórka na ocenę

17.04.2020
Do godz. 20.00

Małgorzata
Brodecka

Teamsy – w
razie potrzeby

Religia

Temat: W jaki Kościół wierzę? Przymioty Kościoła.
Podręcznik str.91-93-proszę przeczytać.
Zadania w Teams
Zadanie: Napisz, dlaczego jesteś odpowiedzialny za Kościół.

20.04.2020

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl
Teamsy-czat

WF-chłopcy

Zestawy ćwiczeń wykonywanych wg przesłanych wcześniej
filmów instruktażowych.

Aktywność
prowadzona
na bieżąco +
potwierdzenie
na czacie i w
Teams

zuk.edyta@zso8
gdynia.pl

Zadania w
Teams

