przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski
1.„Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował / Dziecięcia” – Treny
Jana Kochanowskiego.
2. Podsumowanie wiadomości na temat Jana Kochanowskiego.

matematyka

Równania i nierówności z parametrem.

Grupa STEAM- praca badawcza – parabola.
Język angielski
Gr. K. Hołownia

1. Sprawdzian unit 4

Termin
oddania
prac
Zaległe
prace do
30.04
Sprawdzian
z twórczości
J.
Kochanowsk
iego
Sprawdzian
z
nierówności
kwadratowy
ch
środa
1.27.04
godz. 10.4511.30 Forms

nauczyciel

Jowita
Staszczuk

Iwona Różańska

________________________
Gr. A Sadaj

Środa 9.50

Poniedziałek 14: 15
Środa 10:45

Katarzyna
Hołownia

2. Computers and technology str.( 60-61)
3. Quantifiers ( some,any, both.....str. 62

____________________________________________________
Unit 5 Food for thought- SS book p. 54-55 warzywa owoce,
określenia ilości ( a bar, a jar, a tin, a box, a can itp.)
Listening – ss book p. 55 (pliki audio Teams)
Workbook p.44-45

Lekcja on-line

2, 3 podczas lekcji
online
Czwartek 9.00-10.00

____________
Sadaj.agnieszka
@zso8gdynia.pl

______________
Teams Video czat
27/04 13:05-13:35
29/04 11:55-12:20
30/04 09:50-10:20

historia

Grammar: Przedimki a, an the – teoria i ćwiczenia. Ss book p. 56
Polski październik
• Przemiany polityczne i społeczne w Polsce w latach
1953- 1956.
• Początki rządów Gomułki
• Sprawa ,, Po Prostu”.

28.04.2020
Wtorek

Piotr Jóżwiak

Team, czat , w czasie
zajęć
przeznaczonych na
historię.

Proszę obejrzeć film :
https://youtu.be/XtKdKLhjlZg
Język francuski (kontynuacja)

1. 30.04.2020 r. Le futur proche
• poznajemy czas przyszły
2. 01.04.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

30.04.2020
r.
notatka w
notesie zajęć

Małgorzata
Lesisz

30.04.2020r.
8:00- 8:45
konsultacje online

Język francuski

1. 28.04.2020 r. Les prépositions de lieu.
• przyimki miejsca – utrwalenie;
• określamy, gdzie znajdują się poszczególne miejsca w
mieście;
• pytamy o miejsca w mieście;

28.04.2020
r.
notatka w
notesie zajęć

Małgorzata
Lesisz

28.04.2020r.
8:00- 8:45
konsultacje online

2. 28.04. 2020 r. Mon quartier.
• opowiadamy o swoim mieście, o swojej dzielnicy;
• lekcja online;

28.04.2020
r.
nagranie w
notesie zajęć

28.04.2020r.
8:55- 9:25
lekcja online

biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do
10.05.2020 r.

wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl
Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl

wos

System edukacji w Polsce:
-polski system edukacji
-zadania szkoły
-prawa i obowiązki uczniów

biologia

Wykonanie slajdu/infografiki/plakatu - “Biotechnologia
molekularna – szanse i zagrożenia”
Odesłanie zaległych zadań
Lekcja 7 on-line – 14:15
Funkcjonowanie banków komercyjnych. Notatka w notesie
zajęć. Poznaj polskie banknoty w obiegu – link
1. Poznajemy podstawy techniki tanecznej - “Hip Hop”.
https://www.youtube.com/watch?v=-pDw3hCmiGg
Nauka rozgrzewki i pierwszej części układu tanecznego.
(Ćwiczymy 3 x w tygodniu).
2.
Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 12-20 minut.

Podstawy przedsiębiorczości

Wychowanie fizyczne

•
•

Podczas każdych ćwiczeń wykonać trzy pomiary tętna:
przed wysiłkiem
w trakcie wysiłku

Regulamin konkursu
https://biblioteka1.fi
les.wordpress.com/2
020/04/regulaminkonkursufotograficznegoczytam-czytaszczytamy....pdf

Barbara
Kamińska

Teams
środa godz.9.00

07.05.2020

Małgorzata
Brodecka

----------

-

Sylwia
Tomaszewska

Lekcja 7 on-line –
14:15

Udokument
owanie
ćwiczeń
(przesłanie z
tego
tygodnia
karty
aktywności
fizycznej
wraz z
wynikami

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Teamsy

•

po wysiłku.

Jak szybko wypoczywam po wysiłku?

wszystkich
pomiarów
tętna).
Ćwiczenia
wykonywan
e 3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
dokumentac
ji do 15.00
30.04.2020
28.04.2020

W.
Chudyszewicz

Teams czw. 11:4512:00

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

Justyna Gudel
gudel.justyna@
zso8gdynia.pl

Konsultacje online w
czasie trwania lekcji

29.04 T: Moje ulubione miejsce. Uzasadnienie wyboru
ulubionego miejsca. Rzeczownik i zaimek dzierżawczy w
celowniku str. 48 w podręczniku. Zadnie dom. str. 48 w
ćwiczeniach.

Środa strona
47 w
ćwiczeniach,
zadania 1-5.

Marzena
Cichosz
Teams

Środa 16.00

Temat: Gospodarka Morska
Temat będzie omówiony na lekcji online.

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

Sebastian
Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Wtorek: 10.0010:30

29.04

Ewa
WernikowskaNarloch

Online, teams,
forms

Ćwiczenia mm głębokich- jak je wykonywać i dlaczego są
ważne?
Język niemiecki
T: Alltag im Fußballinternat - utrwalenie czasu przeszłego
Perfekt
Zad domowe str 56 w zeszycie ćwiczeń
Język niemiecki

Geografia

FIZYKA

Powtórzenie wiadomości z fizyki jądrowej. (za tydzień
sprawdzian!)

EdB

Informatyka

Temat – "Profilaktyka zdrowia – zdrowie fizyczne,
psychiczne i społeczne" - udzielenie odpowiedzi na pytania
do lekcji, dla chętnych > zadanie dodatkowe na ocenę
Podsumowanie wiadomości o HTML i CSS

02.05.2020

-

Leszek
Kaczorowski
(teamsy)

Teams - zespół

Ewelina
Sołdan

Konsultacje online w
czasie trwania lekcji

