przedmiot
Język polski

matematyka
Język angielski

Zadania do wykonania

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

Treny jako cykl poetycki.
Odprawa posłów greckich J.Kochanowskiego - omówienie
lektury.

Jowita Stazzczuk

Poniedziałek
13.00
Czwartek 12.00

Grupa 1 :
Na wtorek: ćwiczenia 5-8 z podręcznika (przyimki a, an, the)

Anna Klein

Worek, piątek
10-11

Na piątek - Guardian article (The biggest myths on fitness) oraz
rozumienie tekstu czytanego podręcznik strona 58-59 ćwiczenia
1-10
Grupa 2
Na wtorek: ćwiczenia na przedimki 4, 6, 7 strona 62 podręcznik
oraz WORKBOOK strona 62

Język niemiecki

Język francuski

Na piątek-ćwiczenia na platformie- przedimki
Oraz przeczytać cześć gramatyczną z podręcznika strona 128
18.05 T: Czas Perfekt – wprowadzenie. Praca w oparciu o
materiały z Internetu.
20.05 T: Czas Perfekt – czasowniki regularne. Podręcznik str.55.
18.05.2020 r. Décrire le chemin - la révision
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

Wtorek, piątek
11-12

18.05 str. 54 w
ćwiczeniach

18.05.2020 r.

Marzena
Cichosz

Małgorzata
Lesisz

18.05 -8.00
20.05 - 13.05
lekcja “na
żywo”
Poniedziałek
18.05.2020 r.
8:00- 8:45
Konsultacje
online

20.05.2020 r. Indiquer le chemin - la révision - lekcja online
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

Projekt

21.05.2020 r. Mamy Głos -start-up, który zmienia świat.

historia

21.05.2020 r. Od zera do game-markera.
Materiały znajdują się w notesie zajęć.
Zaległe prace
Geografia

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i
lądolodów
Temat będzie omówiony na lekcji online.

20.05.2020 r.
(nagranie)

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

…...................

Środa
20.05.2020 r.
13:05 lekcja
online
Małgorzata
Lesisz

Czwartek
21.05.2020 r.
9:00-10:30

M. Turska

Poniedz. 11
Czwartek 13.00
Zapraszam na
lekcje online:
Wtorek: 10:4511:15

Sebastian Ropel

wos

Praca klasowa- ”Organy władzy publicznej w Polsce”

.....................

B.Kamińska

EdB

Temat: Pomoc tonącym – bezpieczeństwo nad wodą –
oglądnięcie materiału informacyjnego i wykonanie zadań

23.05.2020

Leszek
Kaczorowski

W-F chłopcy

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 3
"Quiz sportowy – 20 przekrojowych pytań na temat sportu"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.5"

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji - teamsy
Ćwiczenia
wykonywane

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

Teams

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

Praca z aplikacją na urządzenia mobilne np. Endomondo.
Przygotowania do testu wytrzymałościowego - bieg ciągły
2000 metrów.

Kontynuujemy, jeśli to możliwe wybrane indywidualnie formy

Środa 10.0010.30
Teamsy
Teams - zespół

aktywności na powietrzu (marsze, biegi, jazdę na rolkach, na
rowerze itp.) Wykonanie ćwiczeń dokumentujemy np.
zdjęciami z aplikacji.

3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
dokumentacji
do godz. 15.00
22.05.2020

grupa - teamsy

biologia

Obejrzyj videolekcję “Procesy beztlenowego uzyskiwania energii”
przed lekcją on-line oraz zapoznaj się z tym tematem z
podręcznika

20.05

Małgorzata
Brodecka

Środa 14.15
Konsultacje online

chemia

Piątek - Lekcja 7 on- line 14:00
Hydraty – budowa, otrzymywanie i zastosowanie.
Notatka w notesie zajęć.
Wyzwanie czytelnicze
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdyn
ia_pl/ESHMTg46Uz1FjySr6rnHnr4BOMDbHyMjbaonZlnNLVXRVg?
e=3XOmLH
T: Musicie od siebie wymagać! Wymaganie jako warunek
rozwoju osobowego.
Podręcznik str.166, przeczytaj.
Wybierz jeden punkt z Papieskiego Dekalogu Młodych i na
podstawie fragmentów homilii Jana Pawła II zamieszczonych w
Internecie wyjaśnij jego znaczenie.
PROSZĘ OBEJRZEĆ FILM O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II.
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s
T: Wiara i rozum- dwa skrzydła ducha ludzkiego.

-

Sylwia
Tomaszewska

Piątek - Lekcja 7
on- line 14:00

11.05-21.06

M.Lewandowsk
a H.Wiśniewska

konsultacje w
Teams

1825.05.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Czat Teams

biblioteka

Religia

Przedstaw sylwetkę wybitnego uczonego, który był człowiekiem
wierzącym - napisz krótką charakterystykę. Można wykonać
plakat.
FIZYKA

Sprawdzian - siła dośrodkowa, grawitacja, układ słoneczny,
prędkość kosmiczna, prawa Keplera, ciężar i nieważkość - forms

18.05

Ewa
WernikowskaNarloch

____

Justyna Gudel

Teams, forms

25.05 - poprawy
Język niemiecki

18.05 T: Moja historia. - str 65. Praca samodzielna .
Zadanie dom: str 65 w ćwiczeniach.
22.05 T: Krótki urlop – lekcja online. Czas przeszły Perfekt ćwiczenia

22.05 - piątek
10.00 - lekcja
online

