
7 Kl             RELIGIA      

 29.04.2020r.     wtorek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       29.04.20r. 
Temat: Mowić prawdę i dotrzymać słowa. 
Wykroczenia  przeciw prawdzie.(47) 
 
Podręcznik str. 151-153 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 

Notatka do zeszytu: 
VIII Przykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa 
przecie bliźniemu swemu” 
Grzechy przeciwko prawdzie: 

1. Obmowa – ujawnianie wad i błędów innych 
bez konieczności. Rodzi uprzedzenia. 

2. Oszczerstwo – wypowiedź sprzeczna z prawdą, 
wypowiedź padawana za prawdziwą, ale nie 
sprawdzona czy faktycznie tak było? 

3. Krzywoprzysięstwo – przysięga sprzeczna z 
prawdą. Może skazać, ukarać osobę niewinną 
lub odwrotnie: winną osobę uniewinnić. 

4. Wiarołomstwo – łamanie wiary, czyli 
niedotrzymanie przyrzeczenia. 

 
Zadanie domowe: 
Z rubryki „Zastanów się”:  
Dlaczego wykroczenia przeciw prawdzie 
domagają się naprawienia krzywd? 
Odpowiedź przysłać do 4 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny wpisuję do dziennika.  
Niech Pan Jezus Wam błogosławi+ 
 
 

 

7 Kl             RELIGIA      

 30.04. 2020r.                  środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       30.04.20r. 
Temat: Raz lubi, raz nie. Ambiwalencja uczuć. (48) 
 
Podręcznik str. 154-156 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
 

Notatka do zeszytu: 
Uczucia to psychiczny stan człowieka. Mogą być pozytywne - 
przyjemne lub negatywne – nieprzyjemne 
Uczucia pozytywne to np.: miłość, radość, pokój, zadowolenie, 
pewnośc siebie, lekkość, 
Uczucie negatywne to np.: nienwiść, gniew, smutek, strach, 
niezadowolenie, wstręt,  
Uczucia powinniśmy wyrażać, czyli informować o tym co 
przeżywam w sercu. Gromadzenie uczuć w sobie przowdzi do 
zamknięcia się w sobie, izolacji, smutku, przygnebienia, 
choroby, depresji a nawet samobójstwa. Mowiąc o swoich 
negatywnych uczuciach otwieramy się na innych, którzy mogą 

Zadanie domowe: 
 
Zadanie 1/156 
Odpowiedź przysłać do 4 maja 
2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotr
kowice.pl  
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 
 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi+ 

Na miesiąc maj: 
Zrobi w domu ołtarzyk poświęcony  
Matce Bożej, udekorować kwiatami 

i codziennie wspólnie w domu 
modlić się Litanią Loretańską do 
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nam pomóc. Pan Bóg dał nam oprócz uczuć rozum i z niego też 
powinniśmy korzystać. Nie co ja czuję, ale co należy uczynić?  
 
Np.: Uczucie mówi: jestem zmęczony, nie chce mi się modlić! 
Rozum: (Pan Jezus)Nieustannie się módlcie! Pomodlę się! 
 
Uczucie mówi:nie lubię jej, bo jest niepoważna! 
Rozum: Miłuj bliźniego swego! Będę uprzejmy! 
 
Uczucie mówi:Denerwują mnie moi rodzice! 
Rozum:Czcij ojca i matkę swoją! Będę ich szanować! 

Matki Bożej. Przesłać foto 
ołtarzyka! 

 

 


