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str. 1 

 

 

kl. VIII 
 

środa 27 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Articles – Przedimki. 

 

Postaraj się wykonać dwie karty pracy. Obie dotyczą przedimków. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 j.niemiecki Temat: Fokus – Wiederholung. (Powtórzenie wiadomości). 

 

NaCoBeZU: 

• utrwalam poznane słownictwo z działu Alle Wege führen zum Ziel – wszystkie drogi powadzą do celu; 

• potrafię powiedzieć co gdzie kładzie; 

• potrafię wskazać kierunek i drogę w mieście i swoim miejscu zamieszkania. 

 

Notatka – ćwiczenia 

Ćw. 1 str. 70 

1. Brücke          6. Rathaus  

2. Park               7. Kreuzung 

3. Friedhof        8. Ampel 

4. Schule            9. Bank 

5. Straße            10. Marktplatz 

 

Ćw. 2 str 70 

A 5, B 3, C 6, D 2, E 4, F -, G1 

1E, 2B,3D,4C 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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Ćw. 3 str 70 

1. Wohin 

2. Wohin 

3. Wohin 

4. Wo 

5. Wo 

6. Wohin 

7. Wo 

8. Wohin 

 

Zadanie domowe 

Dokończ zdania, aby były poprawne i miały sens. (ćw. 4 str. 71 w ćwiczeniach). 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 28.05.2020 do godziny 20:00 

3 biologia Temat: Parki krajobrazowe Warmii i Mazur. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem co to jest park krajobrazowy; 

• znam rośliny i zwierzęta tam występujące; 

• potrafię wymienić parki krajobrazowe w najbliższej okolicy; 

 

Obejrzyj  film:  https://www.youtube.com/watch?v=318GEYuZs1c 

Na podstawie filmu wypisz w zeszycie:  

1. Nazwy Parków krajobrazowych. 

2. Rośliny, zwierzęta lub ciekawe obiekty na terenie poszczególnych parków. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 02.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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4  geografia Temat : Powtórzenie wiadomości –Australia i oceania oraz Obszary okołobiegunowe. 

 

Wykonaj "Sprawdź czy potrafisz"  str.78,79,86. 

Następnie sprawdź swoją wiedzę rozwiązując Quizy: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-8-dzial-4-australia-i-oceania-planeta-nowa 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-8-dzial-5-obszary-okolobiegunowe-planeta-

nowa 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 02.06.2020 do godziny 20:00 

 

3 czerwca praca klasowa – Australia i oceania oraz Obszary okołobiegunowe 

Zakres treści w podręczniku str. 152 – 185. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 historia Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym było ludobójstwo w Rwandzie  

• znam niebezpieczeństwa wynikające  z władzy absolutnej 

 

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=d0YD8uWDRrM  oraz tekstu źródłowego str. 243 

opisz okoliczności ludobójstwa w Rwandzie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

6 j.angielski Topic: Articles 2 – Przedimki 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem użyć przedimków; 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-8-dzial-4-australia-i-oceania-planeta-nowa
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Wykonaj zadania D i E ze strony 111 w podręczniku. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

7 religia Temat: Eucharystia ucztą miłości. 

 

Posłuchaj pieśni „Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało”. Spróbuj zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 zaj. z wych Temat: Co dalej? Rekrutacja do szkoły. 

 

Na stronie naszej szkoły w zakładce doradca zawodowy lub na stronach poszczególnych szkół 

ponadpodstawowych znajdziesz oferty edukacyjne na rok 2020/2021. Poszukaj daty i sposób rekrutacji do 

szkół z Twojego otoczenia. Zastanów się, czy masz przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty? 

 

messenger 

discord 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE
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