
UWAGA: 

Klasa VIII C 

 

Wszystkie lekcje wpisujemy do zeszytów! Temat, data, notatka, praca domowa! 

Prace domowe  na oceny: 

•         (wypracowania) przysyłamy w plikach tekstowych, 
•         rysunki, notatki z zeszytu , 
•         zeszyty ćwiczeń – karty pracy online, 
•         filmiki 

na wskazany wcześniej adres mailowy lub na messengera za pośrednictwem Weroniki Ciuby, 
ściśle według moich wskazań kto, kiedy i co. 

Oceny ze zdalnej nauki wpisujemy na bieżąco do dzienniczków po odkreśleniu falowaną linią 
dotychczas uzyskanych ocen. 

  

31.03.2020 r. 

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. O dylematach poety żołnierza. 

Na początek proszę odpowiedzieć na pytanie, jakie dramaty i rozterki przeżywali młodzi 
ludzie podczas II wojny światowej (wypunktować). 

Następnie proszę wysłuchać recytacji utworu w wykonaniu T. Zięby: 

https://www.youtube.com/watch?v=jEhKnh_RI9M 

Kolejnym zadaniem będzie dokonanie analizy wiersza, tzn. odpowiedź na pytania: 

Ile zawiera strof? 

Czy ma budowę regularną? Jeśli tak, co na to wskazuje? 

Jaki jest układ rymów? 

Kto jest podmiotem lirycznym? 

Jakie uczucia wyznaje? 

Dzięki jakim figurom retorycznym poeta uzyskał takie wyznania? (wypisać  

z przykładami środki stylistyczne) 

Praca domowa: Wykonać ćw. 4 i 6 z podręcznika ze strony 234. 



Pracę na maila poproszę od Mai Wawszczak. 

  

01.04.2020 r. 

Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich. 

Na początek proszę wcielić się w swoich rodziców, opiekunów i na osobnych karteczkach 
wypisać  zasady, jakimi chcielibyście się kierować w stosunku do Waszych dzieci. Następnie 
trzeba przedyskutować z rodzicami, które z tych zasad są najtrudniejsze do realizacji i 
dlaczego? Pozostałe wkleić do zeszytu. 

Teraz proszę przeczytać tekst ze stron 235-237 z podręcznika. 

Na podstawie pozostałych kartek, przeczytanego tekstu oraz własnych życiowych 
doświadczeń należy sporządzić notatkę w punktach, jej temat to: „Życie nie jest łatwe”. 

Zdjęcie notatki prześle mi Dariusz Fogiel. 

  

03.04.2020 r. 

Temat: Zwracam się z uprzejmą prośbą o …, czyli nauka formułowania pism 

urzędowych. 

Proszę przeczytać informacje dotyczące redagowania podania na stronach 244 – 245. 

Proszę też wykonać ćwiczenia z Platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej z 
e-podręczników, oto link: 

https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-podanie/DAX4dFDav 

Następnie wszyscy piszą na komputerze podanie o przyjęcie do wybranej szkoły, wszyscy 
odsyłają prace na mój adres email. 

 


