16 kwietnia 2020 r.
Dziękuję Wam za dotychczasową pracę. Wielu z Was zaangażowało się w zdalną naukę.
Przysyłacie regularnie wykonane przez siebie zadania. Zawsze możecie do mnie zadzwonić, czy
też porozmawiać na platformie za zgodą rodziców. Może być do zoom, facebook, skype.
Pamiętajcie aby raczej nie podawać tam w wyświetlanych nazwach nazwiska i imienia. Dlatego
też mail powinien być utworzony specjalnie do tego zdania, ale o tym muszą zdecydować
rodzice, bo bez ich zgody nie możecie tworzyć kont. Mam nadzieję, że w końcu spotkamy się
jednak w szkole ale pamiętajcie, że nie jest to okres wakacji. Za Wasze przesyłane prace są
stawiane oceny. Niektórzy mają ich już bardzo dużo. Zwracam uwagę na Waszą aktywność,
zainteresowanie, staranność wykonania zadań. Błędy też będziemy zawsze robić Gdyby ktoś z
naprawdę ważnych powodów nie mógł przesłać jakiejś pracy to niech się kontaktuje ze mną
telefonicznie. Jeżeli macie problemy, nie rozumiecie czegoś to kontaktujcie się z nauczycielami.
Nikt Wam na pewno nie odmówi pomocy.

Temat: Wojna pozycyjna. Niegraniczona wojna podwodna.
Na dzisiejszej lekcji poznacie dwa pojęcia związane z I wojną światową:
1) Wojna pozycyjna
2) Niegraniczona wojna podwodna.
Praca na czas czwartkowej lekcji:
O wojnie pozycyjnej przeczytajcie na stronach 164 – 165 podręcznika.
O niegraniczonej wojnie podwodnej opowiada tekst źródłowy na stronie 166.
Przeczytajcie uważnie oba te teksty. Znajdzie również na stronie epodreczniki.pl lekcję: Na Zachodzie
bez zmian. Działania na froncie zachodnim do 1916 roku. Przeczytajcie szczególnie materiały
dotyczące wojny pozycyjnej i ciekawostki. O niegraniczonej wojnie podwodnej przeczytacie również
w lekcji: W samą porę…
Teraz zadanie dla Was.
Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem, który obserwuje zmagania wojenne w czasie I wojny
światowej. Przygotujcie artykuł dla swoich czytelników, w którym przedstawicie te dwa zagadnienia.
Pamiętajcie, że artykuł nie może być zbyt długi i powinien jasno i precyzyjnie wyjaśnić czytelnikowi
czym jest wojna pozycyjna i niegraniczona wojna podwodna. Niech pomocą będą dla Was zadania
pod każdym z tych materiałów. Nie zapomnijcie o nadaniu Waszemu artykułowi przyciągającego
uwagę tytułu. Nie przepisujcie tekstu podręcznika. Premiuję własne zdania i myśli – choćby były
nieporadne.
Proszę przesłać mi artykuł do 21 kwietnia 2020 do godziny 14:00

