przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

1. „Żaden ojciec podobno barziej nie miłował. Dziecięcia” – o Trenach
Jana Kochanowskiego.
2.,3. „Żaden ojciec podobno barziej nie miłował. Dziecięcia” – o
Trenach Jana Kochanowskiego.
4. O śmierci ponad epokami – *** [Anka! to już trzy i pół roku]
Władysława Broniewskiego..
5. Treny jako cykl poetycki.
6. Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu.

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie rozszerzonym

Poniedziałek, 27.04
Temat: Przesuwanie wykresu funkcji o wektor
• Omówienie wykresów funkcji (praca w grupach z piątku)
• Wprowadzenie do tematu przesuwanie wykresu funkcji o
wektor
Wtorek, 28.04
Temat: Przesuwanie wykresu funkcji o wektor
Środa, 29.04 i czwartek, 30.04
Temat: Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem
osi układu współrzędnych

Język angielski

W czwartek do wykonania będzie również test opanowania
materiału z bieżącego tygodnia (w godz. 8.00 - 23.59)
1. Książka strona 75 ćw 8, 9 (listening został wysłany
wcześniej) – użyj idiomów w kontekście
2. Książka strona 75 ćw. 11 – prezentacja
3. Książka str 81 – zrobimy razem
4. Obejrzyj film i zrób do niego zadania - Teams
5. Workbook – strona z III conditonalem
6. Kto nie mówił ten przygotowuje Speech

Termin
oddania prac
Zaległe prace
do 30.04

Uczniowie
rozwiązują
zadania
umieszczone
w One Note na
bieżąco, w
notesach
uczniowskich
One Note lub
zeszycie.
Wszystkie
informacje
znajdują się w
One Note.
28.04
2-5 do 30.04

Pon. lub środa

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

Poniedziałek
13.00
Czawrtek 12.00

Tomasz
Ogrodnik

Poniedziałek,
27.04, godz.
14.10 w MS
Teams
Środa, 29.04
Godz. ??*
Informacja
zostanie podana
uczniom w MS
Teams
(kalendarz) dzień
wcześniej

Anna
Leszczyńska

Pon. 15 –15.30
Śr. 10.30-11

7. Sprawdzian z II i III conditional’a
Język angielski

Temat: Powtórzenie materiału unit 4
Student’s book page 50 exercise 1-6

Środa
03.04.

Iwona Hibner

Środa 29.04
10:45

Zaległe prace

30.04

M. Turska

Poniedz. 13.00

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

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

Przygotowanie prezentacji “show and tell” - szczegóły podczas
lekcji online oraz na MS Teams.
Historia
Język francuski

29.04. 2020 r. Mon quartier.
•
•

biblioteka

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

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

29.04.2020 r.
nagranie w
notesie zajęć

Do 10.05.2020 r

29.04.2020 r.
13:05- 13:35
lekcja online

wisniewska.hann
a@zso8gdynia.pl
Lewandowska.M
arzena@zso8gdy
nia.pl

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

-czytamczytaszczytamy....pdf
WF-chłopcy

1.Realizacja programu Trzymaj formę. Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
2.Propozycja zdrowych koktajli
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/zuk_edyta_zso8gdynia_p
l/EebkC8Y1PDpBvIKEpKHWULcB2bWiV46lx0oKTLvniGyYEw?e
=5ATPdA
3.

Wf dziewczęta

wos

potwierdzenie
przez uczniów
na teams na
czacie,
zapoznania się
z materiałem
i realizacji
ćwiczeń

zuk.edyta@zso8
gdynia.pl

Teams

Do 30.04
przesłanie
karty
aktywności
fizycznej za
miesiąc
kwiecień

Anna Arndt

teams

Barbara
Kamińska

Teamsy
Czwartek
godz.11.00

Zapoznanie się z programem Sway w którym do
14.05.2020 trzeba będzie wykonać krótką prezentację
multimedialną. Wykorzystujemy własne doświadczenie,
treningi sportowe i materiały na temat: Zdrowy styl życia
to mój styl

Trening wytrzymałościowy
Naturalne izotoniki

Rada Ministrów:
-sposoby powoływania rządu
-pozycja i zadania rządu

biologia

Chemia

-administracja rządowa
Kartkówka z tematu “Prezydent RP”
Videolekcja “Budowa i działanie enzymów” przydzielona w
zadaniu na Teams. Do obejrzenia przed konsultacjami on-line
Lekcja 7 on-line 14:15
Budowa, nazewnictwo soli. Notatka w notesie zajęć.

Język niemiecki

30.04

Małgorzata
Brodecka

-

Sylwia
Tomaszewska
Justyna Gudel
gudel.justyna@z
so8gdynia.pl

---------------T: Alltag im Fußballinternat - utrwalenie czasu przeszłego Perfekt
Zad domowe str 56 w zeszycie ćwiczeń

Język niemiecki

Religia

Geografia

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: Pierwsze prześladowania chrześcijan.
Odszukaj strony Internetowe mówiące o misjach i napisz , w jaki
sposób możesz pomóc, tym którzy głoszą Jezusa w różnych
miejscach na świecie.

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

Czwartek 14.15
Konsultacje online
Lekcja 7 on-line
14:15
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
wujkehalina@zs
o8gdynia.pl

Konsultacje
czat- Teams

Sebastian Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Środa: 14:1014:40.
Praca Klasowa

29.04.20

Fizyka

Informatyka

Prawa Keplera. Lekcja online.

Podsumowanie wiadomości o HTML i CSS

27.04

Ewa
WernikowskaNarloch

Teams, online

-

Ewelina Sołdan

Konsultacje
online w czasie
trwania lekcji

