
Klasa 8 
 

1. W zeszycie zapisz temat…. Czy kocham swoje życie. 
Na podstawie prezentacji odpowiedz sobie na ponadczasowe i ważne 
dla każdego pytanie, czy każdy kto jest zadowolony w życiu, kocha 
swoje życie? Prezentacja – kliknij tu w plik-1. 
 

2. W zeszycie zapiszcie temat… Żyjcie moją miłością. 
Na podstawie artykułu Zaskoczenie, z podręcznika str.120 znajdź 
odpowiedź na pytanie… Co zauważył i czym był zaskoczony angielski 
dziennikarz będąc w Kalkucie ? 
 

Klasy 6-7 

1.Przeczytaj uważnie tekst Wierność aż do śmierci, str. 114-115 

podręcznik mówiący o początkach chrześcijaństwa i Polski w historii. 

Zwróć uwagę, w którym dokładnie miejscu zginął św. Wojciech. 

Odpowiedz sobie na ważne pytanie… Za co podziwiał św. Wojciecha, 

król Bolesław Chrobry. W zeszycie zapisz tylko temat nr 49 z 

katechizmu. 

2.Z podręcznika str.98-99, przeczytaj artykuł Świadectwo Winicjusza 

/jest to fragm.. Quo vadis/ i odpowiedz na pytanie… Winicjusz zauważył, 

że chrześcijanie śpiewają na nabożeństwie, zastanowił się i spostrzegł 

dlaczego to czynią. Znajdź tę ważną i ponadczasową dla każdego 

odpowiedź na to samo pytanie, w tym tekście Quo vadis, str.98-99.  W 

zeszycie zapisz tylko temat nr 41 z katechizmu. 

 

Klasy 4-5 

1.Napisz w zeszycie temat z podręcznika, numer 42, ze str.120 oraz 

następujący tekst… Prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa 

stanowi fundamentalną i niezmienną treść wiary chrześcijan. Pamiątką 

zmartwychwstania Jezusa jest niedziela.  

2.Napisz w zeszycie temat …Wierzę w życie wieczne z Jezusem. 

Przepisz /tylko/ ze słownika na końcu podręcznika, co oznacza słowo 

paruzja. 

Klasa 3 
 

1.Przepisz z podręcznika do zeszytu temat numer 46. A teraz przeczytaj 

ze zrozumieniem piękną historię o rzymskim żołnierzu ze strony 124 w 

żółtej ramce /Mt8,5-10,13/. 
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2.Przepisz z podręcznika do zeszytu temat numer 48. Pan Jezus jest 

rzeczywiście obecny w Komunii Świętej. Pomyśl teraz… Kogo już 

wnet przyjmiesz do swego serca. Jaki to wielki dar. A teraz przeczytaj ze 

zrozumieniem żółtą ramkę ze strony 126. 

 

Klasy 1-2 
 

1.Przepisz temat katechezy nr 43 ze strony 100. Przeczytaj ciekawą 

historię o chrzcie w… Przeczytajmy razem, strona100-101. Pamiętaj, że 

nikt nie wymaże znaku przynależności do Chrystusa otrzymanego w 

momencie Chrztu. 

2.Przepisz temat nr 44 z podręcznika, strona 102 oraz to co jest na dole 

strony 103 w niebieskiej ramce. 

 

 

 

 

 

 

 

 


