przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

1.Treny jako cykl poetycki.
2.O śmierci ponad epokami -W.Broniewski.
3.Odprawa posłów greckich-lektura.

matematyka
Język angielski

Funkcja liniowa - powtórzenie
Sprawdzian z funkcji
Rozwiązywanie równań kwadratowych
Grupa 1:
Na wtorek-Student Book- ćwiczenia 5-7
Workbook-strona 46- wstęp do przedimków a, an, the- uczniowie
zapoznają się z zasadami stosowania
Na piątek- SŁOWNICTWO Z ARTYKUŁU GUARDIAN oraz ways
of eating TEST
artykuł z Guardian o sporcie i fitness- wykonanie ćwiczeń i
punkty do dyskusji;

Termin
oddania prac
Zaległe prace
do 15.05

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

Poniedziałek
13.00
Środa 12.00
Czwartek 12.00

Ewelina Sołdan

Wtorek 12:00
Czwartek 11:00
Piątek 12:00
Wtorek godz 10
Piątek 10

14.05
Anna Klein

Grupa 2
Na wtorek- Student Book, ćw 10 / 61 Workbook strony 60-61wyrażenia związane ze środowiskiem naturalnym
Na piątek-TEST- słownictwo ( jedzenie )Student Book strona 57

Język niemiecki

11.05 T: Wyposażenie domu. Opisywanie pokoju, praca w
oparciu o str.49 w podręczniku. Zad. domowe str. 49 w
ćwiczeniach. Opis pokoju na ocenę. Przygotujcie się do lekcji
powtórkowej.

Wtorek i piątek
godz 11

11.05 1 do 6
ze strony 48 w
ćwiczeniach
13.05 str. 49 w
ćwiczeniach

Marzena
Cichosz
Teams

11.05
13.05 o 13.05
lekcja “na
żywo”

Język francuski

13.05 T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. Praca w oparciu
o strony 51, 52 i 53 w ćwiczeniach. Praca na plusy/oceny z
aktywności.
11.05.2020 r. Les verbes: aller, prendre et sortir.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

11.05.2020 r.
Czytanie (ćw.
9/49 (zeszyt
ćwiczeń) do
15.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

11.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje
online

13.05.2020 r. Les nombres ordinaux.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

13.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

Projekt

14.05.2020 r. Symulacje biznesowe runda 12.

14.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

historia

Polska pod rządami Andegawenów.
Władysław Jagiełło królem Polski.
Propozycja pracy dla chętnych (do wyboru)
1. Władysław Łokietek władca wybitny czy piastowski
awanturnik?
2. Córki Kazimierza Wielkiego
Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek.
Temat będzie omówiony na lekcji online.
Zapraszam na lekcje online: Wtorek: 10:45-11:15

13.05.2020 r.
13:05 lekcja
online.
9:00- 10:30
konsultacje
online
Poniedz. 11.00
Czwartek 13.00

14.05

M. Turska

----------------

Sebastian Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Wtorek: 10:4511:15

B. Kamińska

środa godz.
10.00
Środa 14.15

Geografia

wos
biologia

Powtórzenie wiadomości z działu “Organy władzy publicznej w
Polsce”
Obejrzyj videolekcję “Oddychanie komórkowe. Oddychanie
tlenowe” ( w zadaniu na Teams) przed konsultacjami on-line

13.05

Małgorzata
Brodecka

fizyka

Karta pracy – grawitacja, siła dośrodkowa, kepler, ciężar i
nieważkość - forms. Oceny proponowane.
(Za tydzień 18.05- sprawdziań z powyższego działu)

11.05

Ewa
WernikowskaNarloch

Poniedziałek
15.05-15.50

Chemia

Piątek - Lekcja 7 on-line 14:00
Metody otrzymywania soli. Notatka w notesie zajęć.
Wyzwanie czytelnicze – Regulamin:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdyn
ia_pl/EQ1VzfVP6VFInxOmOupio_UBRjllfxoi4RPTnt2jXo3bLA?e=0t
yB0T

-

Piątek - Lekcja 7
on-line 14:00
Konsultacje na
bieżąco w
aplikacji Teams

11.05 T: Nasza podróż do Wiednia - praca samodzielna –
podręcznik str 63. Zadanie domowe - zeszyt ćwiczeń st r63

___________

Sylwia
Tomaszewska
Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl
Justyna Gudel

biblioteka

Język niemiecki

15-21.06

15.05 T: Planujemy wakacyjną podróż– lekcja online
Religia

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

T: Wniebowzięta Królowa Świata.
Podręcznik str.150 - przeczytać
Odszukaj i wypisz przynajmniej pięć miejscowości, w których
znajdują się kościoły pod wezwaniem wniebowzięcia NMP.
T: Ile i czego zarabia misjonarz? Rozwój misji katolickich do
początków XX wieku
Wypisz jednego z patronów misji chrześcijańskich i napisz,
dlaczego wybrano właśnie tę osobę.
1. https://www.medonet.pl/zdrowie,napoj-izotoniczny--wlasciwosci--zastosowanie-rodzaje,artykul,1729886.html Napoje izotoniczne ich
rola i właściwości.

18.05.2020

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Na bieżąco - do
15. 05.2020.
Tygodniowe
karty
aktywności.

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro
grupa - teamsy

10.00 piątek lekcja online
Czat Teams

Teams

2. Dlaczego warto i jak przygotować naturalny napój
izotoniczny– 8 przykładowych przepisów.
3. Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy, jeśli to możliwe korzystamy z ładnej
pogody i ćwiczymy na powietrzu.

W-F chłopcy

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 2
"Quiz sportowy – 15 prostych pytań ze sportu"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.4"

EdB

Opracowanie wybranego zagadnienia, tematu z rozdziału
"Edukacja prozdrowotna" > praca obowiązkowa na ocenę

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji - teamsy
22 maja 2020

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

