przedmiot
Język polski

matematyka
Język angielski
Grupa Iwona Hibner

Gr. A.Sadaj

Język francuski

Język francuski (kontynuacja)

Zadania do wykonania

Termin
oddania prac

Ignacy Krasicki, Monachomachia
Franciszek Karpiński, Laura i Filon
(szczegóły w notesie ONENOTE)
W poniedziałek nauczyciel na szkoleniu klas 8
W wtorek, środa, czwartek nauczyciel na egzaminie klas 8
Temat: Boost for bikes – a video based lesson.
Materiał dostępny na Teams.

nauczyciel
Iwona
CzerwińskaDołhy

--------

Unit 5 Omówienie i poprawa testu
Speaking session - wyrażenia do wyrażania i uzasadniania opinii
Unit 6 Good Helath ss book p. 74/75

16.06.2020 r. La fréquence.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

16.06.2020 r.

16.06.2020 r. Czasowniki II grupy.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

16.06.2020 r.

18.06.2020 r. Les magasins et les aliments.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

18.06.2020 r.

Małgorzata
Znosko
Iwona Hibner

Lekcja on-line
środa
1200-1300
czwartek 1200-1300
---------Lekcja online
piątek 9:00

Sadaj.agniesz
ka@zso8gdyn
ia.pl

16/06 10:45-11:15
17/06 09:50-10:20

Małgorzata
Lesisz

16.06.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online.
16.06.2020 r.
8:55 lekcja online.

Małgorzata
Lesisz

18.06.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online.
19.06.2020 r.

19.06.2020 r. Faire les achats - la révision.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

19.06.2020 r.

historia

Lekcji nie ma –nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny

16.06.2020
Wtorek
19.06.2020
Piątek

Chemia

Temat : Polska po 1989 roku.
• Problemy gospodarcze i społeczne okresu transformacji
• Cele polityki zagranicznej po 1989 roku
Wtorek - Lekcja 8 on-line -15:00
Substancje uzależniające. Prezentacje w ogłoszeniach
Czwartek - Lekcja 2- MS Teams 8:55
Rodzaje tworzyw sztucznych. Informacje o lekcji w notesie zajęć.

-

Sylwia
Tomaszewska

biblioteka

Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach>
aplikacji Teams

15-21.06

wos

Temat: Podróżowanie po Europie i świecie

…...................

M.Lewandow
ska
H.Wiśniewsk
a
B.Kamińska

WF-chłopcy

Praca z aplikacją na urządzenia mobilne np. Endomondo.
Przygotowania do testu wytrzymałościowego - bieg ciągły
2000metrów.

Kontynuujemy, wybrane indywidualnie formy aktywności na
powietrzu (marsze, biegi, jazdę na rolkach, na rowerze itp.)
Wykonanie ćwiczeń dokumentujemy np. zdjęciami z aplikacji.

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.
Potwierdzenie
na Teams

14:10 lekcja online

Piotr Jóżwiak

Lekcja on-line, w
czasie zajęć.

Edyta Żuk

Wtorek - Lekcja 8
on-line -15:00

Lekcja on line
środa godz.8.00
Teams

Religia

Temat: Wiara jako odpowiedź na miłość Boga.
Podręcznik str.58-proszę przeczytać.
Pomyśl, czy ufasz Bogu w każdej sytuacji. Ułóż modlitwę
osobistą, w której wyznasz Bogu swoją ufność wobec Niego.
Pomocny może się okazać Psalm 91.
Temat: Nadzieja ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego.
Podręcznik str.62- proszę przeczytać.
Pomyśl. W jaki sposób okazujesz zaufanie Bogu?
• Co robisz, aby pomóc załamanym, smutnym, wątpiącym?
• W jaki sposób możesz podnieść na duchu człowieka,
który stracił nadzieję?

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

Wujke Halina
wujke.halina
@zso8gdynia
.pl

Czat-Teams

Język niemiecki

Moi drodzy! ten tydzień w dalszym ciągu spędzam w komisjach
maturalnych , ale Wy możecie trochę samodzielnie
popracować/powtórzyć/utrwalić to, czego przez cały rok się
nauczyliście
Poproszę byście w ramach powtórzenia (podręcznik/materiał
klasy 1 w całości przerobiliśmy) zrobili zadania , które Wam
przesyłam na Teamsach

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

Justyna
Gudel

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

J. niemiecki

Temat 16.06,2020: Podsumowanie pracy w I klasie.
Lekcja online - omówienie ocen, poprawa prac.
Temat: 19.06.2020 - Quizy językowe.
Temat: Test sprawdzający z zakresu udzielania I pomocy

D.
Gorzejewska

Wtorek godz. 9.10

Leszek
Kaczorowski
Anna Arndt

Teamsy - grupa

EdB
W-f dziewczęta

Geografia, GW, Projekt

Indywidualne formy aktywności fizycznej poza domem
“Bezpieczne wakacje”

Temat: Jeziora
Temat będzie omówiony na lekcji online.
Temat: XLVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA.

17 czerwca
Przypominam
o info o
aktywności
fizycznej w
maju do 17.06
-------------------

Sebastian
Ropel

teams

Zapraszam na
lekcje online środa
10.45-11:55

Obecność obowiązkowa!
fizyka

informatyka

Ćwiczenia powtórzeniowe. Wystawianie ocen końcowych.

Programowanie w Pythonie

15.06

Ewa
Wernikowska
-Narloch
Ewelina
Sołdan

Teams, edziennik

Poniedziałek
12.00

