
Drodzy Uczniowie, 

ostatnie tygodnie upłynęły nam pod znakiem epidemii koronawirusa, który skutecznie nas rozdzielił.

Nasze lekcje były możliwe tylko na odległość i odbywały się zdalnie. Znakomicie poradziliście sobie

w tej trudnej i niecodziennej sytuacji ucząc się samodzielne w domu pod moim kierunkiem.

W czasie nauki zdalnej zapoznaliście się z historią Niemiec po II wojnie światowej, powstaniem NRD

oraz RFN, a także budową muru berlińskiego.

Zapoznaliście się z końcem stalinizmu w Polsce. Pracowaliście z tekstem źródłowym "Przemówienie

Chruszczowa" prawidłowo go interpretując i bardzo dobrze odpowiadając na pytania dołączone do

tekstu.

Na kolejnych lekcjach zajęliśmy  się  historią  Polski  w okresie  czerwca  1956 roku  poprzedzającym

przejęcie władzy przez Władysława Gomułkę. Bardzo dobrze poradziliście sobie z odpowiedziami na

pytania, które Wam zadawałam z wymienionych wcześniej tematów.

W kolejnym okresie przeszliśmy do  powtórzenia materiału z działu omówionego: „Świat po II wojnie

światowej” korzystając z proponowanych przez mnie stron: epodreczniki.pl oraz e-historia.com.pl.

Rozwiązywaliście również quizy i zagadki historyczne.

Poznaliście  również  historię  Europy,  kolejne  etapy  kiedy  wykluwała  się  wspólnota  europejska,

twórców  jedności  politycznej  i  inicjatorów  stosunków  dobrosąsiedzkich.  Oprócz  historii  Polski

i Europy  omawialiśmy  także  historię  Dalekiego  Wschodu  po  II  wojnie  światowej,  w  tym  wojnę

domową w Chinach i powstanie komunistycznego państwa, wojnę koreańską i podział obszaru Korei

na dwa zupełnie różne pod względem ustrojowym państwa.

Zapoznaliście  się  z  przyczynami  rozpadu  systemu  kolonialnego  -  dekolonizacji  Azji  oraz  Afryki.

Przybliżone  zostały  także  okoliczności  konfliktu  na  Bliskim Wschodzie,  powstanie  państwa Izrael,

konflikt palestyński pod konie XX wieku oraz wojna w Zatoce Perskiej.

Następnie przeszliśmy do  rywalizacji między Wschodem a Zachodem w latach 60 i 70-tych, która

zaowocowała wyścigiem zbrojeń oraz rywalizacją na przykład w podboju kosmosu.

Podsumowując naszą pracę mogę szczerze powiedzieć,  że poradziliście sobie,  czego dowodem są

prace, które odsyłaliście do sprawdzenia. Życzę Wam  zatem pięknych, pełnych przygód wakacji. Pełni

energii i chęci do nauki wracajcie do szkoły.
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