przedmiot
Wychowanie fizyczne
dziewczęta

Zadania do wykonania
Trening dla dziewcząt
wzmacniający mięśnie ud i nóg
Booty Pump Workout 👍🏼10
mins Booty Burn | Hourglass
Program

Termin oddania prac
Karta aktywności
Trening 8 tygodniowy
do 17.05. Po tym terminie
uczniowie przysyłają film.

nauczyciel
Edyta Żuk
e-mail
zuk.edyta@zso8 gdynia.pl
Zadania na Teams
Karta aktywności

Lekcja on-line
Uczniowie na czacie
potwierdzają
wykonywanie zadania

8.04
8.04
6.04 ( poniedziałek )3
godzina lekcyjna

M. Jurek-Turska
M. Jurek-Turska
Iwona Sowińska

Wtorek 10.30
Wtorek 14
Teams,czat

Małgorzata Brodecka

Nie odbędzie się przerwa świąteczna

35 days Booty Challenge 🍑
With or Without Resistance
Bands

Historia i społeczeństwo
historia
Język polski

biologia

Zaległe prace
Zaległe prace
Temat : Poprawa
sprawdzianu z “ Lalki “
Zalegle prace:
1.Poprawa streszczenia
“Lalka I perła”
2.Rozprawka
argumentacyjna –temat na
temsach
3.Zadania na temsach (
wprowadzenie do
modernizmu )
Temat: Modrenistyczna
koncepcja sztuki i artysty.
Gąbki - zwierzęta
beztkankowe. Zapoznaj się z
tematem z podręcznika

08.04 ( środa)

09.04

Matematyka (przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym)

str.260 a następnie wykonaj
zadania 1,2 i 4 z kart pracy
Poniedz. 6.04 i Wtorek 7.04
VII.3 Równoległoboki
Temat w OneNote

Realizacja zadań w
notesach One Note na
bieżąco

Tomasz Ogrodnik

Środa 8.04 - praca
klasowa w godzinach
lekcji

Środa 8.04
VI.12 Praca klasowa wyrażenia wymierne (w
godzinach lekcji)
Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów
książek - Book spine poetry”

Do 17.04.2020 r.

Hanna Wiśniewska
Marzena Lewandowska

Regulamin
https://biblioteka1.wor
dpress.com/konkursy/

Język francuski

09.04. 2020 r.
WIOSENNA PRZERWA
ŚWIĄTECZNA

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

Małgorzata Lesisz

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

10.04. 2020 r.
WIOSENNA PRZERWA
ŚWIĄTECZNA
Język francuski
(kontynuacja)

06.04. 2020 r.
Une drôle de coïncidence ! praca z tekstem.
Obowiązuje cały materiał z
notesu zajęć.

----------------------------------06.04.2020 r.

Małgorzata Lesisz

08.06.2020 r.

Małgorzata Lesisz

----------------------------------Konsultacje w razie
problemów na MS
Teams w godzinach
lekcji.

Lekcja online.

08.04.2020 r.
Une drôle de coïncidence !ćwiczenia gramatyczne.
Obowiązuje cały materiał z
notesu zajęć.
W-f

Treningi – zadania ruchowe
do realizacji w domu na
bieżąco:
> "Siatkówka w domu - quiz"
> "Trening gimnastyki z
elementami jogi dla
początkujących"

Na bieżąco - do
następnego dnia po
zaplanowanej lekcji potwierdzenie realizacji
teamsy

Leszek Kaczorowski
grupa - teamsy

Zadanie dla uczniów
realizują sami – moja
obecność na czacie w
godzinach zajęć

Chemia

Temat : Powtórzenie
wiadomości - Gospodarka
rynkowa. Zapoznanie z
zagadnieniami do testu
umieszczonymi w notesie
zajęć.
1. Matura
podstawowa
2. Książka - reading
str.135 Ćw.6-7
przygotować na
wypowiedź ustna na
spotkanie on-line
3. Książka str. 116
4. Zadania dodatkowe
– komiks, zdjęcie

-

Sylwia Tomaszewska

Konsultacje w razie
problemów na MS
Teams

08.04

Anna Leszczyńska

Lekcje on-line
wt. 10.40-11.20
Czw. 10.40.11.20

J.angielski
Anna Leszczyńska

08/14.04

1. Test unit “DOM”
Język angielski
Gr. K. Hołownia

6.04 (12.00-13.00) teams w zadaniach

Holownia.katarzyna@zso8gdynia.pl

2. Omówienie testu na
lekcji online+
zaliczenie zaległych
prac
3. School -ćwiczenia
( uzupełnij ćwiczenia ze str.
34-37, których nie robiliśmy)
4. Easter Time
Materiały w zadaniach na
Teams
Wychowanie fizyczne – grupa
IV.

Instruktarz postępowania,
ćwiczenia w czasach
epidemii, aby utrzymać się
w dobrej formie.
Trening ogólnorozwojowy
FULL BODY WORKOUT - 20
min | Szymon Gaś &
Katarzyna Kępka
W cyklu tego treningu pracę
możemy zaczynać od 15

Lekcja online
Środa 8.04 ( 12.0013.00)

Do 20.04

Dla chętnych
Happy Easter !!!!
Karta aktywności +
potwierdzenie na czacie

Trening 6 tygodniowy.
Uczniowie wybierają
ćwiczenia, które będą
mogli zaprezentować
w filmie do 17.05.

Grupa - teamsy
e-mail nieweglowskawawro.katarzyna@zso8gdynia.pl

Uczniowie na czacie
potwierdzają podjęcie
działań.

sekund na wybranych
ćwiczeniach (minimum 16)
Język niemiecki

Język niemiecki

T: Nach Amsterdam –
stopniowanie przymiotnika.
Teoria w wiadomości na
Teamsach
Zad 1,2,3 w podręczniku str
19 + zad dom str 19 w
ćwiczeniach
06.04 - sprawdzenie
poprawności wykonania
zadań domowych.
T: Czynności w kuchni.
Będziemy redagować
przepisy na ulubione
potrawy i mówić o kuchni
krajów
niemieckojęzycznych.
Zadania do wykonania na
stronie 51 podręcznika.
Zadanie domowe str. 51 w
ćwiczeniach. Napisanie
przepisu na ulubioną
potrawę. Gdybyśmy byli w
szkole robilibyśmy jakieś
fajne niemieckie jedzonko. :)
08.04 - sprawdzenie
poprawności wykonania
zadania domowego.

______________

Justyna Gudel
Gudel.justyna@zso8gdynia.pl

Teamsy – czat

08.04 - str.51
15.04 - przepis, str.52

Marzena Cichosz
Teams

Poniedziałek 8.55
Środa 14.10
wideokonferencja
online

T: Wyrażanie opinii na
temat potraw.
Zadania do wykonania na
stronie 52 podręcznika.
Zadanie domowe str.52 w
całości, w ćwiczeniach.
Matematyka

Wielomiany - powtórzenie

Geografia

Temat: Rzeźbotwórcza
działalność wiatru (Temas)

Zadania w Teams
Termin oddania po przerwie
świątecznej
do 10.04

Iwona Różańska

Lekcja online 7.04.2020
Godz. 14:45

Sebastian Ropel

Środa 8:15-9:00

