
Drogi Uczniu! 

W związku z istniejącą sytuacją- nie znam warunków w jakich obecnie się znajdujesz i z jakiego 

sprzętu możesz korzystać, przedstawiam długofalowy plan zajęć z wos i bardzo go indywidualizuje. 

Tydzień od 23- 25.03.2020r. 

Poniedziałek 23.03.2020r. 

Temat: Podsumowanie projektów edukacyjnych. 

Wszystkie grupy przedstawiły mi wyniki swojej pracy w ostatnim tygodniu nauki (wiem jakie obiekty 

wybraliście i jak je opisaliście ( książki zwrócicie mi w szkole jak się spotkamy po okresie 

kwarantanny)- na tej podstawie w przyszłym tygodniu wstawię oceny. 

Projekt: ,,Białystok- miasto wielu kultur”- czeka Was w maju prezentacja wyników na specjalnie 

ufundowanej przez rodziców mapie administracyjnej Białegostoku 

Projekt: ,,Rodzina- podstawowa komórka życia rodzinnego”- do końca kwietnia przygotowujecie 

prezentację multimedialną krzyżówki 

Środa 25.03.2020r. 

Temat: Młodzi Głosują 

Projekt ,,Młodzi głosują”- opracowano wizytówkę szkoły, możecie zgłaszać do lidera Szymona 

propozycje działań informacyjnych w zmienionych warunkach nauczania (skontaktuję się z 

Szymonem w stosownym czasie). 

Zapraszam na stronę CEO projekt Młodzi Głosują- zobaczcie jak to wygląda, poczytajcie o zasadach- 

jeżeli nie pamiętacie ich z poprzedniej edycji. Przypominam, że do udziału w głosowaniu potrzebna 

jest legitymacja szkolna- chyba, że zasady głosowania ulegną zmianie. Zachęcam do przypomnienia 

sobie kompetencji prezydenta. Wierzę, że śledzicie ważne wydarzenia w kraju i na świecie. Nie 

sądziłam, że to napiszę, ale- oderwijcie się od wiadomości, poczytajcie książki, zadzwońcie do 

kolegów, korzystajcie z propozycji szkolnego psychologa ( dotychczasowe zasady prasówki przestają 

obowiązywać). 

Co czeka nas w przyszłości- do przerwy wielkanocnej: do zrealizowania mamy 4 tematy- Unia 

Europejska; Polska w Unii Europejskiej; Problemy współczesnego świata; Konflikty zbrojne na świecie 

Proszę zapoznajcie się z treścią podręcznika- strony:174-194, możecie zajrzeć do epodręczników, 

materiałów CEO, dostępnych na stronie CEO podręczników KOSS i do maja napiszcie pracę na temat: 

,,Integracja czy niezależność”- zadanie z podręcznika strona 198 (wykorzystajcie wskazane źródła lub 

tylko teksty publicystyczne z podręcznika strona 198). Prace prześlijcie na moją pocztę służbową: 

kszczesnowicz@sp49.bialystok.pl 

W razie pytań jestem do Waszej dyspozycji w poniedziałki i środy- pod wyżej wskazanym adresem, 

kontaktujcie się jeżeli możecie w godzinach zajęć lekcyjnych z wos.  

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć od 25.03.2020 r. na stronie szkoły.   

W następnym tygodniu wstawię oceny z popraw i dodatkowych prac pisemnych.  
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