przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Młoda Polska- wprowadzenie do epoki.

Matematyka (przedmiot w
zakresie rozszerzonym)

Język angielski

Gr. A. Sadaj

Temat: Manifest dekadentyzmu. Kazimierz Przerwa- Tetmajer
“Koniec wieku XIX”
Temat: Koncepcja miłości w erotyku “Lubię, kiedy kobieta...”.
(szczegóły wszystkich zadań w notesie OneNote)
PON 20.04: Okrąg wpisany w czworokąt (2 godz)
WT. 21.04. Okrąg wpisany w czworokąt (1 godz.) /
Podobieństwo. Figury podobne (1 godz.)
CZW. 23.04: Podobieństwo czworokątów (2 godz.)
PT 24.04: Podsumowanie wiadomości z zakresu czworokątów

1. Zapoznaj się z NoRedInk – zrób zadanie
2. Str 48 ćw 4-7 (ćw. 7 zapisać)
3. Wysłuchaj nagrania
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_school
s_kill_creativity i napisz krótką refleksję (ok.100 słów)
4. Test z czasowników modalnych
5. Str 46-47 (listening na Teams)
_____________________________________________________
Unit 9 A place of learning SS book p. 108-109 czytanie tekstu,
wprowadzenie nowego słownictwa, systemy edukacji na świecie.
Vocabulary challenge – phrasal verbs ex. 4/109
Grammar – Conditionals – okresy warunkowe 0,1,2,3 oraz mixed.
Powtórzenie oraz ćwiczenia SS book p. 110-111 + dodatkowe

Termin
oddania prac
kartkówka
(27 kwietnia)

Uczniowie
rozwiązują
zadania na
bieżąco w
notesach One
Note wg
instrukcji

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy

do uzgodnienia

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
konsultacji na
czacie w MS
Teams w
godzinach
naszych lekcji

Anna
Leszczyńska

Czw. 9.50-10.30
Pt. 12-12.30

24.04
23.04

24/04 Piątek
TEST UNIT 8
FORMS/TEAM
S

Sadaj.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Pon 20/04
14:15-14:45
Teams Video
Wt 21/04
13:05-13:35
Teams Video
Pt 24/04 (test)

Historia i społeczeństwo

WF-dziewczęta

karty zadań w Teams ( do samodzielnej pracy w godzinach
środowej lekcji)
Zmiany technologiczne w czasie II wojny św. - notatka w pkt na
teamsach
Bardzo proszę o przysłanie zaległych projektów (jeszcze z
lutego!!) dotyczących broni i umundurowania – po 24.04 wpisuję
nzal
“Trzymaj formę” Dlaczego warto i jak przygotować zielony
koktajl – wybrane przepisy.
https://surojadek.com/chlorofil/
Zielona dieta.
Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy.

wf

Wychowanie fizyczne
-grupa IV

Język niemiecki

11:55-12:40
24.04

Piątek 11.00

zuk.edyta@zso8
gdynia.pl

Teams

Anna Arndt

teams

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

Teams

Justyna Gudel
Gudel.justyna@
zso8gdynia.pl

Teamsy – czat

24.04

do 24.04
potwierdzenie
zapoznania się
i
wykonywania
zadań na
czacie

Trening TBC
Co zamiast szynki i sera do kanapki? Przepisy na pasty do
kanapek
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.
22.04 T: Das Wetter
Praca samodzielna: podręcznik str 22 – zdanie domowe str 22 w
ćwiczeniach. 😉

Marzenna
Turska

___________

24.04 T: Feriengrüße
Praca samodzielna: podręcznik str 23 – zdanie domowe str 23 w
ćwiczeniach. 😉
Zad dom na ocenę: Zaprojektuj kartkę z wakacji - szczegóły na
teamsach – waga 2

24.04 do
17.00

Język niemiecki

20.04 T: Aktywności w różnych etapach życia. Praca w oparciu o
str.58 w podręczniku. Będziemy uczyć się mówić o różnych
etapach życia. Rzeczowniki odprzymiotnikowe. Zad. domowe
str.58 w ćwiczeniach.
22.04 T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. Praca w oparciu
o str. 54 i 55 w podręczniku. Ćwiczenia te będziemy robić na
lekcji, ale przygotujcie się do nich, bo będziemy pracować na
plusy/oceny z aktywności.

20.04 str. 53 w
ćwiczeniach ćwiczenia1-6
22.04 str.58 w
ćwiczeniach

Marzena
Cichosz
Teams

Poniedziałek
8.55
Środa 14.10
lekcja online na
żywo

Geografia

Temat: Struktura zawodowa ludności
Temat: Geografia uwarunkowania stanu zdrowia
ludności świata
Omówimy tematy na lekcji online!

24.04.2020

Sebastian Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
9:00-10:30

Kartkówka z tematu: Zróżnicowanie rasowe i
narodowościowe ludności oraz zróżnicowanie religijne i
kulturowe ludności. Środę 22 kwietnia 9-10:30. (15 minut,
kahoot)
Proszę o wykonie w Maturalnych Kartach Pracy zadań od
49 do 66 str.28-33. Proszę odesłać zadanie w zakładce
zadania do piątku 24 kwietnia.

Proszę o wykonie w Maturalnych Kartach Pracy zadań od
49 do 66 str.28-33. Proszę odesłać zadanie w zakładce
zadania do piątku 24 kwietnia.

Biblioteka

Język francuski (kontynuacja)

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

lewandowska.m
arzena@zso8gd
ynia.pl

20.04.2020 r. Le passé composé - être ou avoir?

20.04.2020 r.
Zadania należy
umieścić w
notesie zajęć.

Małgorzata
Lesisz

22.04.2020 r. L'imparfait
Temat zostanie omówiony na lekcji online.
Język francuski

20.04.2020 r.
Zadania należy
umieścić w
notesie zajęć.

wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl
8:55- 9:30
konsultacje
online.

14:15- 14:45
zajęcia online

