przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat:
„Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował. Dziecięcia” – o Trenach
Jana Kochanowskiego.

Termin
oddania prac
Sprawdzian J.
Kochanowski
7.05

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita Staszczuk

Poniedziałek
13.00
Czwartek 12.00

11.05

Ewelina Sołdan

Wtorek: 12.00
- 12.30

Temat:
O śmierci ponad epokami – *** [Anka! to już trzy i pół roku]
Władysława Broniewskiego.
Temat:Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu
TemaT:Treny jako cykl poetycki

Temat: Funkcje - zadania
matematyka

Czwartek:
11.00 - 12.00
Piątek: 12.00 12.30
Język angielski

Grupa 1- przesłany artykuł “ Love it or hate it Marmaite’ćwiczenia i punkty do dyskusji

Piątek 8 maja podczas lekcji
online

Work Book ćwiczenia ze strony 44- rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne.

Wtorek 5 maja

Wtorek 5 maja
Grupa 2- powtórzenie do sprawdzianu formy przyszłe, Workbook
strony 48-49 oraz ćwiczenia na platformie Focus.

Piątek 8 maja.

Anna Klein

Wtorek 5 maja
Grupa 1- godz
10, Grupa 2
11.15

Piątek 8 maja
Grupa 1 godz.
10,
Grupa godz 11

Język niemiecki

Język francuski

Ćwiczenia na rozumienie tekstu Workbook strony 50-51
04.05 T: Moje ulubione miejsce. Uzasadnienie wyboru
ulubionego miejsca. Rzeczownik i zaimek dzierżawczy w
celowniku str. 48 w podręczniku. Zadnie dom. str. 48 w
ćwiczeniach.
06.05 T: Test wiadomości z rozdziału 3. Brak zadania domowego.
04.05.2020 r. Décrire le chemin.

04.05 strona
47 w
ćwiczeniach,
zadania 1-5
06.05 str. 48 w
ćwiczeniach.
04.05.2020 r.

08.06.2020
• Wskazujemy i pytamy o kierunek.
nagranie ćw.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania, które znajdują się w
11 /54
notesie zajęć.

06.05. 2020 r. L'impératif - lekcja online.
• Poznajemy tryb rozkazujący

Marzena
Cichosz
Teams

04.05
06.05 lekcja “na
żywo”

Małgorzata
Lesisz

04.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje
online

06.05. 2020 r.
13:05 –13:55
lekcja online

06.05. 2020
r.

Uczeń wykonuje wszystkie zadania, które znajdują się w
notesie zajęć.

Projekt

05.05.2020 r. Symulacja biznesowa runda 11

13.05.2020 r.
potwierdzeni
e
zakończenia
rundy11

Małgorzata
Lesisz

9:00-10:30
konsultacje
online

historia

Temat: Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego

4.05

M. Turska

Poniedz. 11.00

Zadanie - przygotować informacje na temat władcy (faktografia)
Test utrwalający wiedzę z epoki średniowiecze (forms)

Czwartek 13.00
Forms piątek
8.05 do 23.59

wos

Temat: Organy kontroli państwowej

Geografia

Temat: Wietrzenie. Procesy krasowe.
Temat będzie omówiony na lekcji online.

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

Sebastian Ropel

Fizyka

Ciężar i nieważkość. Wideokonferencja.

6.05

Teams, online

Chemia

Piątek - Lekcja 7 on-line 14:00
Budowa, nazewnictwo soli. Notatka w notesie zajęć.

-

Ewa
WernikowskaNarloch
Sylwia
Tomaszewska

Biologia

Videolekcja “Regulacja aktywności enzymów” przydzielona w
zadaniu na Teams. Do obejrzenia przed konsultacjami on-line

06.05

Małgorzata
Brodecka

biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/04/regulaminkonkursu-fotograficznego-czytam-czytasz-czytamy....pdf

do 10.05. r

08.05 T: Dyscypliny sportowe - lekcja online (karta pracy na
lekcję na Teamsach)

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

Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl
wisniewska.han
n
a@zso8gdynia.p
l
Justyna Gudel

Środa 14.15
Konsultacje
online
konsultacje
online na
bieżąco

Język niemiecki

B. Kamińska

Środa 10.00
Teamsy
Zapraszam na
lekcje online:
wtorek: 10:4511:15

Piątek - Lekcja 7
on-line 14:00

08.05 piątek
15.00 - lekcja
online

04.05 T: Drużyny sportowe - praca samodzielna. Podręcznik str
58 + zadanie domowe: str 58 w zeszycie ćwiczeń
Religia

Wychowanie fizyczne

T: Święty Jan Paweł II.
Proszę obejrzeć video prezentacje:
https://www.youtube.com/watch?v=oZjR7U6EMkA
1. Poznajemy test Ruffiera–Dicksona aby ocenić swoją
wydolność fizyczną.
Zadanie na ocenę:
• przeczytaj informacje i instrukcję do testu Ruffiera
https://jestesfit.com/zdrowie/test-ruffiera-ocen-swojawydolnosc-fizyczna/
• wykonaj test Ruffiera
• Wykonaj obliczenie wg wzoru:

IR= [(P+P1+P2) -200]:10
• wyślij wyniki i ich interpretację (ocenę wydolności).

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

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Czat - Teams

Ćwiczenia
wykonywane
3 razy w
tygodniu.

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Teams

Leszek
Kaczorowski

Teamsy –
on-line
czwartek

Przesłanie
dokumentacji
zadania do
godz. 15.00
08.05.2020

2. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 12-30 minut. Przynajmniej raz w tygodniu
doskonalimy rozgrzewkę i część układu tanecznego “Hip
Hop” https://www.youtube.com/watch?v=pDw3hCmiGg
EdB

Temat – Spotkanie organizacyjno-informujące – celem
omówienia tematów bieżących, ocen, terminów, indywidualnych
problemów technicznych

07 maja

14.30-15.00
W-F chłopcy

Temat – Spotkanie organizacyjno-informujące – celem
omówienia tematów bieżących, ocen, terminów, indywidualnych
problemów technicznych

04 maja

Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:
"Sam planuję własny trening sprawnościowy – cz. 3"
"Moja aktywność fizyczna poza domem"

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji - teamsy

Leszek
Kaczorowski

Teamsy –
on-line
poniedziałek
12.00-12.30
Teams - zespół

