Tygodniowy zakres treści - klasa 8
Nauczyciel

Zajęcia

Galewska Ewa

Fizyka

Jarmułowicz Luiza

Język angielski - egz. 8

Kaczmarek Renata

WDŻ

Kołodziński Patryk

Wychowanie fizyczne

Kryściak-Szczukiecka Beata

Matematyka

Renata Mechowska

Ndiaye Anna

11-15 maja

Poniedziałek

Zjawisko załamania światła.
Cele lekcji:uczeń opisuje
jakościowo zjawisko
załamania światła na granicy
dwóch ośrodków różniących
się prędkością rozchodzenia
się światła i wskazuje
kierunek załamania. PP IX.6

Temat: Środek symetrii
figury. Uczeń wyznacza
środek symetrii figury oraz
podaje przykłady figur
środkowosymetrycznych.

typ

Materiały w
Teams

Materiały w
Librusie

czas

Wtorek

typ

czas

25

25

Temat: Symetrie powtórzenie wiadomości.
Uczeń wykorzystuje
posiadaną wiedzę i
umiejetności podczas
rozwiązywani zadań.

Wideolekcja w
Teams

25

Środa

typ

czas

Temat: Załamanie światła w
pryzmacie. Cele lekcji: Uczeń
opisuje światło białe jako
mieszaninę barw i ilustruje to
rozszczepieniem światła w
pryzmacie. Wymienia inne
przykłady rozszczepienia
światła. Opisuje światło lasera
jako jednobarwne i ilustruje
to brakiem rozszczepienia w
pryzmacie. PP IX.10, IX.11.

Materiały w
Teams

25

Temat: Doskonalenie
umiejętności kształtowania
sprawności ogólnej. Uczeń:
zna i wykonuje ćwiczenia w
największym stopniu
kształtujące sprawność
całego ciała.

Wideolekcja w
Teams

25

Temat: Styczna do okręgu.
Uczeń zna cechy stycznej do
okręgu.

Wideolekcja w
Teams

25

Czwartek

Temat: Styczna do okręgu.
Uczeń konstruuje styczną do
okręgu.

typ

Materiały w
Librusie

czas

25

Doradztwo zawodowe

Temat: VII, VIII, IX i X
przykazanie Boże. Uczeń
charakteryzuje obowiązki
wynikające z poszczególnych
przykazań i wykroczenia.

Religia

Nosal Ewa

Język niemiecki

Sobiech-Malinowska Ksenia

Biologia

Sobiech-Malinowska Ksenia

Chemia

język niemiecki powtorzenie
wiadomosci, meble i
urzadzenia domowe, mateiał
do pobrania i zadania
domowe w librusie

Materiały w
Librusie

25

temat: Sport, rodzaje
dyscyplin sportowych, sprzet
sportowy , jakie sportt
uprawiamy najchetniej i
dlaczego, materiały w librusie,
zadania i cwiczenia do
opracowania samodzielnego.

Materiały w
Librusie

Materiały w
Teams

Piątek

typ

czas

Materiały w
Teams

łącznie w
godzinach

50

0h 50min

0

0h 0min

0

0h 0min

25

0h 25min

Temat: Styczna do okręgu.
Uczeń rozwiązuje zadania
tekstowe związane ze
styczną do okręgu.

Wideolekcja w
Teams

25

125

2h 5min

Poszukiwanie pracy. Uczeń
wie jak przygotować się do
szukania pracy, rozumie
wartość pracy, uświadamia
sobie, że szukanie pracy
wymaga wysiłku i nie jest
provcesem łatwym.

Wideolekcja w
Teams

25

25

0h 25min

15

0h 15min

50

0h 50min

0

0h 0min

15

0h 15min

15

25

Temat: Białka Uczeń wymienia
pierwiastki, których atomy
wchodzą w skład cząsteczek
białek; definiuje białka jako
związki powstające w wyniku
kondensacji aminokwasów;

łącznie w
minutach

15

Sofińska Dorota

Zajęcia z wychowawcą

Uczeń zna scenariusz,
dotyczący zakończenia roku
szkolnego

25

0h 25min

Stasiurka Łukasz

WOS

Powtórzenie wiadomości.

0

0h 0min

Stasiurka Łukasz

Geografia

Powtórzenie wiadomości.

0

0h 0min

Stasiurka Łukasz

Historia

T: Europa po rozpadzie
ZSRR. Uczeń: wyjaśnia
przyczyny oraz lokalizuje w
czasie i przestrzeni proces
rozpadu ZSRS na przełomie
lat 80. i 90., a także wyjaśnia
jego następstwa;
charakteryzuje przemiany
społeczno-polityczne w
Europie ŚrodkowoWschodniej w latach
1989–1991; wyjaśnia
przyczyny oraz lokalizuje w
czasie i przestrzeni proces
rozpadu ZSRS na przełomie
lat 80. i 90., a także wyjaśnia
jego następstwa.

Wideolekcja w
Teams

25

25

0h 25min

Taszycka Magdalena

Informatyka

Temat: Projekt.
Rozpoczynamy projekt.

Wideolekcja w
Teams

25

25

0h 25min

Wasieleska Magdalena

Języka polski

Odczytanie nawiązań
biblijnych kluczem do
zrozumienia wiersza P.
Macierzyńskiego.

Materiały w
Librusie

25

125

2h 5min

Wesołowski Bartosz

Język angielski

50

0h 50min

25

0h 25min

Worach Marcin

Uwaga! Liczba minut w kolumnie
"czas" została ograniczona do 25 z
wyłączeniem przedmiotów
egzaminacyjnych dla klasy 8, czyli:
języka angielskiego, matematyki i
języka polskiego, gdzie maksymalny
czas może wynosić 180 minut

Legenda:
typ lekcji
Wideolekcja w Teams
Materiały w Librusie
Materiały w Teams

Brak porozumienia między
ludźmi tematem wiersza "Na
wieży Babel" W.
Szymborskiej.

Materiały w
Librusie

Wideolekcja w
Nieetyczne
zachowania językowe - manipulacja i prowokacja.
25
Teams

Product description (opis
produktu, wymiana towaru i
zwroty). Uczeń dowiaduję się
w jaki sposób opisać dany
produkt, który che kupić oraz
jak dokonać reklamacji już
zakupionego produktu.
Uczeń wzbogaca słownictwo
związane z tematyką
zakupów.

Wideolekcja w
Teams

25

Manipulacja i prowokacja jako
przykłady nieetycznych
zachowań językowych ćwiczenia.

Materiały w
Librusie

25

25

Jak walczyć z
cyberprzemocą?

Materiały w
Librusie

25

Progress test Unit 5. Uczeń
utrwala wiedzę na podstawie
przerobionych zadań
dotyczących temtyki z
rodziału 4 z podręcznika.

Materiały w
Teams

25

Temat: Projekty edukacyjne,
ekstremalne warunki
pogodowe, wypadki i
katastrofy komunikacyjne,
zagrożenie terrorystyczne.
Cele:
- zapoznanie się wybranymi
zagrożeniami, wybranie
konkretnego, dobranie
zespołu, indywidualna praca
w wybranym obszarze,
- efektywna praca
indywidualna nastawiona na
przygotowanie pracy
grupowej,
- ćwiczenie „przesiewania”
odpowiednich treści dla
swojego zagadnienia.

EDB

Wideolekcja w
Teams

Wideolekcja w
Teams

25

25

łącznie w
minutach
100

łącznie w
minutach
100

łącznie w
minutach
115

łącznie w
minutach
90

łącznie w
minutach
175

łącznie w
minutach
580

łącznie w
godzinach
1h 40min

łącznie w
godzinach
1h 40min

łącznie w
godzinach
1h 55min

łącznie w
godzinach
1h 30min

łącznie w
godzinach
2h 55min

łącznie w
godzinach
9h 40min

