przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Sprawdzian ze znajomości treści lektury pt. “Odprawa posłów
greckich” Jana Kochanowskiego. Lekcja online Teams – zadania.

matematyka

Język angielski
Gr. K. Hołownia

Język angielski

Termin
oddania prac
27.04

Powinności wobec Ojczyzny ukazane w “Odprawie posłów
greckich” J. Kochanowskiego. Tekst literacki.

28.04

Poznanie przedstawienia teatralnego w reżyserii Zbigniewa
Zapasiewicza “Odprawa posłów greckich”:
https://vod.tvp.pl/video/odprawa-poslow-greckich,odprawaposlow-greckich,47368857
Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że Jan Kochanowski jest
człowiekiem renesansu (przedstaw trzy argumenty, odwołując się
do pieśni, trenów i tragedii). Prześlij w pliku Word w Teams –
zadania do 11 maja.
Temat: Wykresy funkcji wprost i odwrotnie proporcjonalnych

30.04

Wszystkie
zaległe do 3.05

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

Temat: Powtórzenie materiału unit 4

03.05

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Poniedziałek
27.04 - godz.
12:00-12:30
Wtorek 28.04 godz. 09:0010:00

Ewelina Sołdan

Wtorek 13.00
Czwartek 10.00

Katarzyna
Hołownia

1,2 podczas
lekcji online
poniedziałek
14.15-15.00

Iwona Hibner

Czwartek 30.04

Gr. I. Hibner

Student’s book page 50 exercise 1-6

15:00

Temat: Test practice 1-4.
Student’s book page 52-53 exercise 1 (nagranie umieszczone na
MS Teams), 3,4,5.
Przygotowanie prezentacji “show and tell” - szczegóły podaczas
lekcji online oraz na MS Teams.
Historia
Język francuski

biblioteka

Zaległe prace
1.
•
•
•
2.

29.04.2020 r. En ville
wprowadzenie czasownika “aller”;
Wprowadzenie rodzajnika ściągniętego
nazywanie miejsca w mieście;
01.05.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

30.04

M. Turska

Środa 10.00

29.04.2020 r.
notatka w
notesie zajęć

Małgorzata
Lesisz

29.04.2020 r.
13:05-13:35
lekcja online

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hann
a@zso8gdynia.pl

Regulamin
konkursu
https://bibliote
ka1.files.wordp
ress.com/2020/
04/regulaminkonkursufotograficznego
-czytamczytaszczytamy....pdf

Lewandowska.M
arzena@zso8gdy
nia.pl

biologia

Chemia

Lekcja wychowawcza

Zapoznaj się z tematem “Inne procesy metaboliczne” z
podręcznika oraz materiałami przydzielonymi w zadaniu w teams
przed zajęciami on-line
Lekcja 2 on-line - 8:55
Obliczenia związane z pojęciem mola i masy molowej. Notatka w
notesie zajęć. Zadania – ćwiczę więc wiem. 28.04
Lekcja 5 MS Teams 11:55
Praca klasowa – Systematyka związków nieorganicznych

30.04

Lekcja 8 on-line - 15:10
Objętość molowa gazów - prawo Avogadra. (1)
Notatka w notesie zajęć. Zadania – ćwiczę więc wiem. 30.04

30.04

Lekcja 4 Spotkanie on-line – 10:45

-

Sylwia
Tomaszewska

-

Justyna Gudel
gudel.justyna@z
so8gdynia.pl

Poniedziałek 2
i 3/42 w
ćwiczeniach
Środa - str.46
w ćwiczeniach

Marzena
Cichosz
Teams

Poniedziałek
16.00
Środa 11.55
lekcja online “na żywo”

potwierdzenie
przez uczniów
na teams na
czacie,
zapoznania się

zuk.edyta@zso8
gdynia.pl

Teams

Język niemiecki

28.04

T: Alltag im Fußballinternat - utrwalenie czasu przeszłego Perfekt
Zad domowe str 56 w zeszycie ćwiczeń
Język niemiecki

WF-dziewczęta

27.04 T: Moje miejsce na ziemi. Opis miejsca zamieszkania.
Przyimki miejsca: in, an, auf. Praca w oparciu o 46 stronę
podręcznika. Zadanie domowe str.46 w ćwiczeniach
29.04 T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. Praca na
plusy/oceny z aktywności w oparciu o strony 43 do 45 z ćwiczeń.
Zad. Dom. - ćwiczenie, których nie zdążymy wykonać na lekcji.
1.Realizacja programu Trzymaj formę. Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
2.Propozycja zdrowych koktajli

Czwartek 11.00

Sylwia
Tomaszewska

Lekcja 2 on-line
- 8:55

Lekcja 5 MS
Teams 11:55
Praca klasowa
Lekcja 8 on-line
- 15:10

Lekcja 4
Spotkanie online – 10:45
Konsultacje
online w czasie
trwania lekcji

https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/zuk_edyta_zso8gdynia_p
l/EebkC8Y1PDpBvIKEpKHWULcB2bWiV46lx0oKTLvniGyYEw?e
=5ATPdA
3.

Wychowanie fizyczne - chłopcy

Zapoznanie się z programem Sway w którym do
14.05.2020 trzeba będzie wykonać krótką prezentację
multimedialną. Wykorzystujemy własne doświadczenie,
treningi sportowe i materiały na temat: Zdrowy styl życia
to mój styl

1. Pompki – walory tego ćwiczenia. Poznajemy 22 rodzaje
technik wykonywania pompek.
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/klatkapiersiowa/22-rodzaje-pompek-wideo-i-opisy-aa-v63t-pUfmHPY5.html
Wybieramy 3 rodzaje pompek do swojego treningu.
2.

•
•
•

z materiałem
i realizacji
ćwiczeń

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 12-30 minut.
Podczas każdych ćwiczeń wykonać trzy pomiary tętna:
przed wysiłkiem
w trakcie wysiłku
po wysiłku.

Udokumentow
anie ćwiczeń
(przesłanie z
tego tygodnia
karty
aktywności
fizycznej wraz
z wynikami
wszystkich
pomiarów
tętna).
Ćwiczenia
wykonywane
3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
dokumentacji
do 15.00
30.04.2020

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Teamsy

Religia

T: Prześladowanie pierwszych chrześcijan.
Odszukaj strony Internetowe, mówiące o misjach i napisz w jaki
sposób możesz pomóc tym, którzy głoszą Jezusa w różnych
miejscach na świecie.

30.04.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

konsultacje
czat-Teams

Geografia

Temat: Praca klasowa z działu procesy wewnętrzne
kształtujące litosferę.
Test będzie udostępniony w czasie zajęć online w
zakładce zadania 1h

29.04.20

Sebastian Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Środa: 13:1013:40
PRACA
KLASOWA

Fizyka

Ciężar i nieważkość. Lekcja online.

29.04

Teams, online

EdB

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

Ewa
WernikowskaNarloch
Leszek
Kaczorowski
(teamsy)

Informatyka

Podsumowanie wiadomości o HTML i CSS

Ewelina Sołdan

Konsultacje
online w czasie
trwania lekcji

02.05.2020

-

Teams - zespół

