przedmiot

Zadania do wykonania

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

Język polski

Temat: Analiza i interpretacja tekstu.

Praca w
grupach poniedziałek
Karta pracy
26.04
Zaległe prace
26.04

Jowita
Staszczuk

Poniedziałek 9.00
Środa 8.00

Uczniowie
rozwiązują
zadania na
bieżąco w
notesach One
Note wg
instrukcji
27.04

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
konsultacji na
czacie w MS
Teams w
godzinach naszych
lekcji

Iwona Hibner

Piątek 10:45

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

Praca w grupach – prezentacja
Temat: Apoteza boskiego stworzenia w pieśniach J.
Kochanowskiego.
karta pracy załączona w zdaniach Teams na podstawie Pieśni
XXV
https://www.youtube.com/watch?v=WdPaInhUNfE
Temat:. Artystyczna parafraza psalmów.
podręcznik do języka polskiego Ponad słowami 1.2, dział Renesans, s.
53–55

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezykpolski/lektury/jan-kochanowski-psalterz-dawidow
Matematyka (przedmiot w
zakresie rozszerzonym)

Pon 20.04: Wektor w układzie współrzędnych (zadania)
Wt 21.04: Wektor w układzie współrzędnych (omówienie zadań
zgłoszonych w komentarzach na MS Teams)
Śr 22.04: Działania na wektorach w układzie współrzędnych
Czw 23.04: Działania na wektorach w układzie współrzędnych
Pt 24.04: Poznajemy wykresy funkcji.

Język angielski

Temat: Unit 4 – Modals of deduction - ćwiczenia gramatyczne.
Podręcznik strona 43.
Temat: Unit 4 – English in use - ćwiczenia leksykalnogramatyczne. Podręcznik strona 48.
Temat: Test unit 3 – Forms.

Czat Teams w
razie pytań

Język angielski

1. Wysłuchaj nagrania
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_school
s_kill_creativity i napisz krótką refleksję (ok.100 słów)
2. Test wish i II conditional
3. Reading i ćwiczenia str 78-79
4. Przygotować wypowiedź do ćw 11 str 79 plus obecna
sytuacja
5. III conditional str 80 – zrobimy razem, przeczytajcie tekst
i zróbcie ćw 1, 2/80

Anna
Leszczyńska

Pon. 15-15.30
Śr. 10.30-11

22.04

20.04

historia

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

24.04

Marzenna
Turska

Poniedz. 13.00

wos

Uprawnienia prezydenta
Zadanie: Napisz jakie są uprawnienia prezydenta w stosunku do
parlamentu
Karta pracy w forms – limit czasu w trakcie planowej lekcji – link
na teamsach

24.04

Barbara
Kamińska

20.04

Ewa
Wernikowska
-Narloch
Małgorzata
BrodeckA

Czwartek
godz.11.00
Teams
Teams, forms

fizyka

biologia

Wf dziewczęta

1.Obejrzyj video lekcję “Kierunki przemian metabolicznych”
udostępnioną w zadaniu w teamsach. Zrób to do czwartku czyli
do spotkania on-line na którym wyjaśnię wszelkie wątpliwości.
2.Dla utrwalenia wiedzy zapoznaj się z w.w tematem z
podręcznika i dla własnej satysfakcji wykonaj polecenia kontrolne
do tematu
Trening TBC

1. 23.04
2. 24.04

Anna Arndt

Konsultacje online czwartek
14.15

Teams

Co zamiast szynki i sera do kanapki? Przepisy na pasty do
kanapek
WF- chłopcy

“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. 😉

do 24.04
potwierdzenie
zapoznania się
i
wykonywania
zadań na
czacie

zuk.edyta@zs
o8gdynia.pl

Teams

____________

Justyna Gudel
Gudel.justyna
@zso8gdynia.
pl

Teamsy – czat

____________
22.04 T: Was tut dir weh?– lekcja online
Karta pracy na teamsach , na czacie 😊

Język niemiecki

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

Teamsy
lekcja online
ŚRODA 13.00
20.04 str.41 w
ćwiczeniach
22.04 str 42/2
i3w
ćwiczeniach.
Przygotujcie
się do pracy na
stronach 43-

Marzena
Cichosz
Teams

Poniedziałek 8.00
Środa 13.00 lekcja
online na żywo

45 w
ćwiczeniach.
Chemia

Religia

Wtorek Lekcja 7- lekcja on-line 14:15
Temat: Kwasy – właściwości i zastosowanie
Zadania z wodorotlenków i kwasów 27.04
Temat: Z kim rozmawiam w kościele? Liturgia słowa.
Przeczytać 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 podręcznikas.201-203.W zeszycie- napisz jakie
dary Ducha Świętego otrzymali apostołowie?

Sylwia
Tomaszewska
27.04
27.04.2020

Wujke Halina
wujke.halina
@zso8.gdynia
.pl

Wtorek Lekcja 7lekcja on-line
14:15
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:
Środa: 14:1014:40

EdB

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

26.04.2020

Konsultacje - czat
Teams w
godzinach lekcji

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

Leszek
Kaczorowski
grupa teamsy
lewandows
ka.marzen
a@zso8gdy
nia.pl
wisniewska
.hanna@zs

o8gdynia.p
l
Język francuski

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

22.04.2020 r. Les villes du monde.

Temat będzie omówiony na lekcji online.

20.04.2020r.
Zadania należy
umieścić w
notesie zajęć.

22.04.2020 r.
Zadania należy
umieścić w
notesie zajęć.

Małgorzata
Lesisz

8:00-8:45 Teams

13:05-13:35
zajęcia online

