
7 Kl             RELIGIA      

 26.05.2020r.     wtorek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       26.05.20r. 
Temat: Kto rywalizuje o mój czas? Właściwe 
wykorzystanie czasu wolnego (55) 
 
Podręcznik str. 176-178 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 

Notatka do zeszytu: 
Doba zawsze ma 24 h. Pan Bóg tak stworzył świat, że 
jest dzień i noc. Dzień jest przeznaczony dla pracy 
noc dla odpoczynku. Nie powinniśmy mieszać tego 
porządku! Pan Bóg po stworzeniu całego świata 
siódmego dnia odpoczął. Dzisiaj dniami wolnymi są 
niedziele i święta. Od kilku lat weszło też pojęcie 
weekendu,(piątek, sobota, niedziela), ale mamy też 
wakacje i urlopy. Po cieżkiej pracy zawsze należy się 
odpoczynek. Najprostrzą i skuteczną formą 
odpoczynku jest sen, ale jeśli chodzi o dłuższy czas 
wakacje czy urlop, należy go zaplanować, by jak 
najlepiej go spędzić. 

Wypoczynek powinien dawać, przynosić: 
1. Zregenerowanie siły, odespanie zmęczenia, 
2. Spotkanie z Bogiem na Eucharystii, na 

rekolekcjach np.: wyjazdowych, na modlitwę, 
na czytanie dobrej ksiażki, Biblii, 

3. Spotkanie się z bliskimi, przyjaciółmi, 
budowanie więzi 

4. Radość, umacniać nasze ciało poprzez 
uprawianie różnorodnego sportu, góry, woda, 
rower… 

5. Możliwości poznawania świata przez różne 
wycieczki do pięknych miejsc przyrody i 
architektury. 

O nasz czas rywalizuje szatan i chce byśmy jak 
najwiecej go marnowali oddając się lenistwu, 
próżności, i egoistycznym naszym zachciankom. 

 
Zadanie domowe: 
Przy pomocy rodziców wypisz 10 miejsc 
z naszej okolicy (do 60 km), które warto 
zobaczyć w ramach odpoczynku np.: 
niedzielnego. 3 sakralne i 7 świeckich. 
Odpowiedź przysłać do 1 czerwca 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny wpisuję do dziennika.  
Niech Pan Jezus Wam błogosławi+ 

 
 

Pamiętamy dziś o Mamusiach!!! 
Z życzeniami i modlitwą! 
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7 Kl             RELIGIA      

 27.05. 2020r.                  środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       27.05.20r. 
Temat: Powtórzenie wiadomości z VI rodziału;”Moja 
codzienność” 
Podręcznik str. 148-178 i notatki  z zeszytu 

Katra pracy 
1. W czym przejawia się uczciwość? 
2. Jakie są skutki nieuczciwości? 
3. Co to jest obmowa? 
4. Co to jest krzywoprzysięstwo? 
5. Co to są uczucia? 
6. Jakie są rodzaje uczuć? 
7. Co to jest krytyka? 
8. Co to jest krytykanctwo? 
9. Wymień 4 zasady krytykowania? 
10. Co to jest autorytet? 
11. Kto to jest błazen? 
12. Kto to jest idol? 
13. Jakie mogą być przyczyny konfliktów? 
14. Jaka jest mądrość według św. Jakuba? Jk 3,13-18 
15. Co warto zrobić, aby szybko rozwiązać konflikt? 
16. Co to jest wolność? 
17 . Co to jest samowola? 
18. Czym jest tolerancja, jaka to postawa, właściwa czy nie? 
19.  Co to jest akceptacja? 
20. Czym jest seksualność? Do czego służy? 
21. Wymień 4 miejsca z naszej okolicy, do których warto 
pojechać w ramach odpoczynku? Saktralne i świeckie. 
 

 
Zadanie domowe: 
 
Odpowiedź przysłać do 1 
czerwca 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotr
kowice.pl  
 
Oceny z karty pracy wpisuję  
do dziennika jak ze 
sprawdzianu! 
 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi+ 

 

 
Na miesiąc czerwiec: 
Codziennie wspólnie  
w domu modlić się  

Litanią do Najświętszego  
Serca Pana Jezusa. 
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