
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 06.04. 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

Nr. Lekcji 
wg. 

planu 

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do wykorzystania, 
linki do stron edukacyjnych i ćwiczeń 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1.  Historia  Droga ku wspólnej 
Europie. Praca na 6 
kwietnia 2020 r. 

Droga ku wspólnej Europie – zapisz temat w zeszycie. 
Przeczytaj tekst str. 144- 147. 
W zeszycie napisz co oznaczają skróty i kiedy te organizacje 
powstały? 
a. kraje Beneluksu 
b. E W W i S 
c. EWG 
d. Euratom 
 e. UE 
Na podstawie ćwiczenia str. 61 ćwicz. Wpisz do zeszytu kto wraz z 
Polską znalazł się w 2004r. w UE? 

Wyślij zdjęcia wykonanej pracy  na adres mailowy 
tera.ups@o2.pl lub na nowy 
teresalasz19@gmail.com 
 

Teresa 
Szkodzińska 
 
 
 
 

8. j. niemiecki Wohin soll ich das tun? 
Akkusativ oder Dativ. 
Praca na 6 kwietnia 2020 
r. 

Praca na 6 kwietnia 2020 r. 
Wohin soll ich das tun? Akkusativ oder Dativ. – Przepisz temat do 
zeszytu.  Przepisz czasowniki z karty  otrzymanej do zeszytu ze 
znaczeniami i z którym przypadkiem się łączą.  
Wykonaj ćwiczenia 2, 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń str. 62- 63. 
 
 

Wyślij zdjęcia wykonanej pracy  na adres mailowy 
tera.ups@o2.pl lub na nowy 
teresalasz19@gmail.com 
 

Teresa 
Szkodzińska 

 

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)           i 
możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowe j z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze i opiekuńcze. 
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