przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Dekalog człowieka czasów zagrożenia na podstawie
“Przesłania Pana Cogito”.

Język polski

Temat: Usystematyzowanie wiedzy o literaturze antyku i
średniowiecza.
15.04 -Problematyka i nowatorstwo ,,Sklepów
cynamonowych”Brunona Schulza – napisz streszczenie
opowiadania ( do 16.04.do 10.00)
16.04. Typy błędów językowych; sposoby bogacenia słownictwa.
17.04. Motyw buntu i pokory w kulturze

Termin
oddania prac
na bieżąco w
notesie
OneNote

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy
środa
1700 - 1900
Środa,
piątek

16.04 do 10.00

Dorota Brylska

Nic nie
oddajemy.
Pracujemy w
notesach One
Note

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
konsultacji MS
Teams w
godzinach lekcji
(czat)

Anna Klein

Konsultacjeczat teams
piątek 12
sobczk.malgorz
ata@zso8gdyni
a.pl
Teams

Matematyka (przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym)

15.04 - 17.04
Rozwiązywanie zadań ze statystyki

Język angielski

Repetytorium-dział świat przyrody, państwo i społeczeństwo

j. francuski gr.M.Sobczak

Podsumowanie pracy na lekcjach języka francuskiego.

brak

M.Sobczak

Język francuski (kontynuacja)

Podsumowanie pracy na lekcjach języka francuskiego.

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

Biblioteka

Konkurs „Poezja z grzbietów książek - Book spine poetry”

Do 17.04.2020
r

Małgorzata
Lesisz
Hanna
Wiśniewska

Regulamin
https://bibliote

Marzena
Lewandowska
Sylwia
Tomaszewaska

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

Uczniowie
rozwiązują
arkusze w
domu

W-F chłopcy

Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:
> "Mocny trening interwałowy"
> "Testy, pomiary, wyzwania – 6+6 " ( x 2 h)

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji potwierdzenie
realizacji
teamsy

Leszek
Kaczorowski
grupa - teamsy

Biologia

Omówienie zadań przydzielonych z ewolucjonizmu oraz
trudniejszych zadań z próbnej matury

-

Małgorzata
Brodecka

Matematyka - podstawa

Powtórki do matury -wyjaśnienia problemów podczas lekcji.

Iwona Różańska

Geografia

Powtórki do matury

Nic nie oddajemy

Nic nie
oddajemy
Sebastian Ropel

Język angielski

Powtórki- repetytorium,
transformacje

Nic nie oddajemy- robimy
podczas lekcji online

Joanna Szymańska

ka1.wordpress.
com/konkursy/
Lekcje on-line
środa 10:45,
czwartek 11:55
– analiza
wyników,
rozwiązanie
trudniejszych
zadań
Zadanie dla
uczniów
realizują sami –
moja obecność
na czacie w
godzinach zajęć

Piątek 12.00

Środa 9:50

Środa od 12 do 13
Czwartek 9.30-11.00

