przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: “Lalka” w pigułce- powtórzenie wiadomości o powieści B.
Prusa.

Matematyka (przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym)

16.04.2020:
1 godzina: Lekcja on-line: Okrąg opisany na czworokącie
2 godzina: Okrąg opisany na czworokącie - zadania
17.04.2020:
Okrąg opisany na czworokącie - zadania

Język angielski

Termin
oddania prac
22.04.
notes
OneNote
Nic nie
przesyłamy,
rozwiązujemy
zadania na
bieżąco w
notesie One
Note

1. Zadania z książki str 43 włącznie z napisaniem artykułu
2. Zadania str 44 + krzyżówka z dowolnymi 20 wyrazami ze
str. 45 – czytelne zdjęcie
3. Zadania powtórkowe – wysłane na Teams
4. Spotkanie on-line – speech Easter tradition in Poland and
„X” country

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy
Tomasz
Ogrodnik

czat MS Teams

Anna
Leszczyńska

Czwartek 9.50
10.30 (speech)
Piątek 12-12.30
(kończymy
speech i
zrobimy str 44)

Agnieszka Sadaj

15/04 13-13:30
Teams video
17/04 11:5512:25 Teams
video

Marzena
Cichosz

Środa - 14.10 wideokonferen
cja

15.04 Writing – p. 102 (materiał na Teams zdjęcie) an opinion
essay, użycie linking words, ćwiczenie doboru konstrukcji
17. 04 – Revision Unit 8 Powtórzenie materiału z Unitu 8

Język niemiecki

15.04 - T: Jedzenie w mieście.
Wizyta w lokalu gastronomicznym – komunikacja.
Zdania ze spójnikiem “weil” - gramatyka. Praca w oparciu o
stronę 53 w podręczniku. Zadanie domowe strona 53 w
ćwiczeniach.

15.04 poprzednie
zadanie
domowe

16.04.2020,
godz. 10.4511.30

Zadanie na ocenę na następną środę w ćwiczeniach 7/53.
historia
wf
Biblioteka

Dowolne ćwiczenia z tygodnia przedswiątecznego
Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine poetry”

Do 17.04.2020
r.

Anna Arndt
Hanna
Wiśniewska
Marzena
Lewandowska
Sylwia
Tomaszewska

teams
Regulamin
https://bibliote
ka1.wordpress.
com/konkursy/
Piątek 9:50
konsultacje –
MS Teams

Chemia

Temat: Powtórzenie wiadomości – państwo w gospodarce.
Zagadnienia i notatka w notesie zajęć. Dla chętnych, dociekliwych
materiały do analizy i zadania na dodatkową ocenę.

23.04

Język francuski (kontynuacja)

15.04.2020 Le passé composé - l'utilisation.

Zadania
wykonujemy
w notesie
zajęć.

Małgorzata
Lesisz

Lekcja online
14:10- 15:55

Język francuski

16.04 2020 r. Une jambe cassée

Zadania
wykonujemy
w notesie
zajęć.
16.04.2020 nagranie

Małgorzata
Lesisz

16:00-16:45
Lekcja online

Małgorzata
Lesisz

15:05-15:50
Teams, czat

17.04.2020 r. En forme
17.04.2020 r.zadania
wykonujemy
w notesie
zajęć

20.04.2020 czytanie
Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

Teamsy

Nie trzeba
odsyłać :)

Justyna Gudel
Gudel.justyna@
zso8gdynia.pl

Teamsy – czat

Temat: Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności.
Temat: Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności.

17.04

Sebastian Ropel

Spotykanie
Środa 9-10:30

Zestawy ćwiczeń wykonywanych wg przesłanych wcześniej
filmów instruktażowych.

Aktywność
prowadzona
na bieżąco +
potwierdzenie
na czacie i w
Teams

zuk.edyta@zso8
gdynia.pl

Zadania w
Teams

Wychowanie fizyczne
– grupa IV

Dowolne ćwiczenia z tygodnia przedświątecznego

Język niemiecki

15.04: W mieście - opis drogi, miejsca w mieście - zad 1,2,3 str 20
w podręczniku
zadanie domowe po lekcji str 20 w zeszycie ćwiczeń
17.04: Wskazówki - tryb rozkazujący
https://www.youtube.com/watch?v=_rIvRPaDH8o - proszę przed
lekcją obejrzeć tyle razy ile trzeba :)
Zad 1,2,3 str 21 w podręczniku
Zadanie domowe str 21 w zeszycie ćwiczeń

Geografia

WF-dziewczęta

