
Tematyka godzin lekcyjnych-  klasa VIIIa

Czwartek- 26.03. 2020

Język niemiecki- Temat: Opisujemy osoby. Użycie słownictwa.

Chemia- Temat: Porównanie właściwości alkanów. 
Adres kontaktowy  klasa8ach@interia.eu

 
Język polski- Temat: Poznajemy balladę o pannie z jeziora-Świtezianka A. Mickiewicza.
Adres kontaktowy baza.wiedzy78@gmail.com 

Biologia- Temat: Oddziaływania między populacjami – konkurencja. 
Mail do kontaktu bmppacyna@gmail.com

Wychowanie fizyczne- Temat: Bądź odpowiedzialny za siebie- jak ustrzec się przed    koronawirusem? (chłopcy)
Adres kontaktowy: ewarozycka6@gmail.com
Temat: Bądź odpowiedzialny - jak ustrzec się przed koronawirusem?
Kontakt: marialidiastępniak@gmail.com

Matematyka- Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – równania. 
Adres do kontaktu: irtree.samcro@gmail.com   i_trebacz@pacyna.mazowsze.pl 

  Wiedza społeczeństwie- Stan epidemii w Polsce a demokracja. Projekt.   jaroslawkomar1@wp.pl

SKS – Ćwiczymy według własnej inwencji i możliwości na świeżym powietrzu.

Piątek- 27.03. 2020

Historia- Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.

Język angielski- Temat: Czytanie ze zrozumieniem  - ćwiczenia.             
mail do kontaktu angielski8sppacyna@gmail.com
Język angielski- Temat: Słuchanie ze zrozumieniem. Listening exercises.
klasa8pacyna@gmail.com

Język polski- Temat: O czym należy pamiętać, pisząc opowiadanie twórcze?

 Fizyka- Temat: Konstrukcja obrazów w soczewkach. 
Adres do kontaktu: irtree.samcro@gmail.com   i_trebacz@pacyna.mazowsze.pl 

Wiedza społeczeństwie- Stan epidemii w Polsce a demokracja. Projekt.   jaroslawkomar1@wp.pl

Poniedziałek- 30.03. 2020

Wychowanie fizyczne- Temat: Sprecyzuj podstawowe zasady higieny w czasie epidemii(chłopcy)

Język angielski- Temat: Słuchanie ze zrozumieniem - zadania różnego typu.
Język angielski- Temat: Czytanie ze zrozumieniem. Reading comprehension.

Język polski- Temat: Piszemy opowiadanie twórcze na motywach Świtezianki A. Mickiewicza.

Język niemiecki- Temat: Dialog w sklepie odzieżowym. 
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Matematyka- Temat Zadania tekstowe- zadania historyczne.

Historia- Temat: Walka ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym.

Informatyka- Temat: Tworzenie bazy danych. Open office.

Wychowanie fizyczne- Temat: Zasady higieny i izolacji w czasie epidemii koronawirusem. ( dziewczęta)

Wtorek-31.03. 2020

Wychowanie fizyczne- Temat: Ćwiczymy przy wybranej muzyce – ćwiczenia rozciągająco-wzmacniające mięśnie 
posturalne( dziewczęta).

Edukacja dla bezpieczeństwa- Temat: Jak chronić siebie i innych przed koronawirusem. Projekt.
   Więcej  informacji po napisaniu na adres jaroslawkomar1@wp.pl

Chemia- Temat: Szereg homologiczny alkenów i alkinów.

Matematyka- Temat: Zadania tekstowe- zadania dotyczące wieku.

Fiyka- Temat: Powtórzenie wiadomości- Jednostki układu SI

Język polski- Temat: Motyw winy i kary w poznanych utworach.

Religia- Temat: Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 
Adres do kontaktu: anusiasal@wp.pl

Wychowanie fizyczne- Temat: Ćwiczenia wzmacniające różne partie mięśniowe -przy wybranej muzyce 
(chłopcy).

Środa- 01.04.2020

Język angielski-Temat: Znajomość środków i funkcji językowych.
Język angielski- Temat: Ćwiczenia gramatyczne. Grammar exercises.

Wychowanie fizyczne- Temat: Dbamy o zdrową dietę- planujemy jadłospis ( chłopcy).
Wychowanie fizyczne- Temat: Dbamy o zdrową dietę- planujemy jadłospis ( dziewczęta).

Religia- Temat: Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Język polski- Temat: Przeżycia utrwalone w Sonetach krymskich A. Mickiewicza.

Geografia- Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

Godzina z wychowawcą- Temat: Świat bez nałogów- przyczyny i skutki używania środków uzależniających.

Matematyka- Temat: Zadania tekstowe z arkuszy egzaminacyjnych.

Czwartek- 02.04. 2020

Język niemiecki- Temat: Odmiana przymiotnika po rodzajnikach określonych i nieokreślonych- utrwalenie.
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Chemia- Temat: Właściwości alkenów i alkinów

Język polski- Temat: Środki stylistyczne i ich funkcja w tekście- ćwiczenia.

Biologia- Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.

Wychowanie fizyczne- Temat: Dbamy o higienę umysłu: w dzień pracuj - w nocy śpij. ( chłopcy)
Wychowanie fizyczne- Temat: Dbamy o higienę umysłu- w dzień pracuj w nocy śpij. (dziewczęta)

Matematyka- Temat: Podsumowanie działu: Zadania tekstowe.

Wiedza o społeczeństwie- Temat: Stan epidemii w Polsce a demokracja. Projekt.   jaroslawkomar1@wp.pl

SKS (dziewczęta)-Temat: Dobieramy ćwiczenia rozwijając szybkość.

Piątek- 03.04. 2020

Historia- Temat: Powojenna odbudowa.

Język angielski- Temat: Redagowanie krótkiej wiadomości tekstowej - ćwiczenia
Język angielski- Temat: Krótka wiadomość tekstowa. Writing.

Język polski- Temat: Echa historii w Reducie Ordona i Śmierci Pułkownika A. Mickiewicza.

Fizyka- Temat: Powtórzenie wiadomości o właściwościach materii.

Wiedza o społeczeństwie- Temat: Stan epidemii w Polsce a demokracja. Projekt.   jaroslawkomar1@wp.pl
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