
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 20 maja 2020 roku - środa 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
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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. J. POLSKI Powtórzenie 
wiadomości 
zamieszczonych w 
rozdziale „Konflikt 
i pojednanie” 
(cd.). 

 Cel: Uczeń utrwala wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy 
programowej. 
1.Przejrzyj materiał zgromadzony w podręczniku s. 270-272. 
2.Przypomnij sobie fonetyczne środki poetyckie z zeszytu ćwiczeń s. 95. 
3.Zrób ćw. 1-4/95-97.  

Podręcznik s. 270-272 

Zeszyt ćwiczeń s. 95-97. 

 

Sprawdzian wiadomości – 21 
maja – czwartek godz. 10. 

 

Joanna Baran 

2. RELIGIA Dzieło Soboru 
Trydenckiego. 

Zapisz temat: 
Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego (kolor żółty) 
 
Około dwa tygodnie temu na katechezach, mówiliśmy o rozłamie wśród 
chrześcijan, czyli o przyczynach reformacji, osobach związanych z reformacją i 
poglądach w kwestach wiary. 
Dzisiaj o odpowiedzi Kościoła na kwestie wiary. 
Notatka do zeszytu: 
W latach 1545-1563 w Trydencie (dzisiejsze Włochy) odbył się sobór 
powszechny zwołany przez papieża Pawła III. Był on nie tylko odpowiedzią na 
poglądy protestantów, ale miał być przede wszystkim próbą pojednania 
walczących se sobą wyznawców Chrystusa. Protestanci jednak na sobór nie 
przybyli. 
 
Zapisz w ZESZYCIE na podstawie podręcznika str. 114 postanowienia Soboru 
Trydenckiego w kwestiach prawd wiary. 
Wykonaj zad 4 s. 58 w zeszycie ćwiczeń. Zad 4 prześlij na moją pocztę. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta Karczewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


3. GEOGRAFIA Warunki naturalne 
Australii i Oceanii 

Materiały na classroom 
 

 Purposegames, Podręcznik, atlas P.Pawlas 

4-5. WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Polska w Unii 
Europejskiej. 

Cel:  
Przedstawienie korzyści wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej dla 
różnych podmiotów (młodych ludzi, przedsiębiorców, pracowników) oraz 
sposobów wykorzystania funduszów unijnych dla poprawy funkcjonowania 
społeczności lokalnej, regionalnej. 
 

 

1. Przeczytaj tekst „Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej” str. 180  a 

następnie odpowiedz na pytania: 

 W którym roku RP wstąpiła do UE? 

 Wymień prawa obywatela Unii Europejskiej. 

 Wymień nazwy funduszy unijnych, z których środki czerpie 

państwo polskie? 

2. Wykonaj ćwiczenie 1/183. 

3. Przygotuj wiadomości z kraju i ze świata (proszę o wiadomości 

dotyczące UE). 

4. Obejrzyj film „10 lat W UE” 

 
https://epodreczniki.pl/a/10-lat-w-ue/Dqq59crll 
 
 

 

 

 Szczegółowa instrukcja 
pracy dla uczniów  
umieszczona na 
platformie Classroom.  

 Podręcznik do wiedzy o 
społeczeństwie „Dziś i 
jutro” 

 Film na portalu 
epodręczniki 

https://epodreczniki.pl/a/10-lat-
w-ue/Dqq59crll 

 

 

 

Agnieszka Wronisz 

6. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 

Rzut oszczepem. I. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.                                                                                                 
1.trucht w miejscu (2 minuty)                                                                                                                  
2.krążenia głowy (10 powtórzeń);                                                                                                    
3.krążenia ramion (po ok. 10 powtórzeń do przodu i do tyłu);                                                   
4.krążenia bioder (po 10 w każdą stronę);                                                                                    
5.krążenia kostek i nadgarstków.                                                                                                          
6.jaskółka (skłony w przód z wyciągnięciem rąk przed siebie i jednej nogi za 
siebie, utrzymać równowagę przez 1-2 sekundy; zrobić po 5 powtórzeń na każdą 
nogę);                                                                                                                                              
7.brzuszki (20 powtórzeń);                                                                                                               
8.rowerek (brzuszki z przyciąganiem łokcia do przeciwległego kolana; 10 
powtórzeń);                                                                                                                                                  
9.grzbiety (leżenie na brzuchu, unoszenie jednocześnie ramion i nóg do góry 

 
 
 
Classroom 

 
https://www.youtube.com/watch?v
=iePc79TDPZw  Halowe 
Mistrzostwa Świata  Toruń 2019 

https://www.youtube.com/watch?

v=bk24fu0DAMw Lekkoatletyczne 

Mistrzostwa Polski 2013 Rzut 

Maryla Staszek 

https://epodreczniki.pl/a/10-lat-w-ue/Dqq59crll
https://epodreczniki.pl/a/10-lat-w-ue/Dqq59crll
https://epodreczniki.pl/a/10-lat-w-ue/Dqq59crll
https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw
https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw
https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw
https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw


ruchem sprężynującym; (10 powtórzeń);                                                                                                
10.pompki (10 powtórzeń)                                                                                                
11.przysiady; (20 powtórzeń);                                                                                                         
12.wykroki z dociąganiem kolan do klatki piersiowej (w staniu dociągnięcie 
kolana do klatki piersiowej, a następnie tę samą nogą duży krok w przód, 
ugięcie kolan, powrót do pozycji wyjściowej, dociągnięcie drugiej nogi i 
powtórzenie całej sekwencji; po 10 powtórzeń na każdą nogę);                                                                                                                                
II. Zapoznaj się z techniką rzutu oszczepem - Classroom.                                                           
Zobacz filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw  Halowe 
Mistrzostwa Świata  Toruń 2019                                                                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw Lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski 2013 Rzut Oszczepem Chmielak 
 

 

 

Oszczepem Chmielak 

 

 

 
 
 
 
 

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 Narodowej 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw
https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw


 


