
Katecheza 44 

 

Temat: Spotkanie w godzinie Apelu. Apel Jasnogórski. 

  

Temat 32 w podręczniku na  str.104 – 106.  

 

1. Przypominam Wam Robaczki, że w ramach przygotowania do Bierzmowania 

robimy w tym tygodniu streszczenie kazania ks. Krzysztofa (tekst jest do 

odtworzenia na YOUTubie, odnośnik jest na stronie parafii). Proszę Was, 

aby streszczenia nie ograniczać do jednego zdania. Wszyscy, którzy walczą o 

ocenę celującą ślą streszczenie również i pod mój adres.  

 

2. W ubiegłym tygodniu mieliście podjąć jakiś trud w trosce o życie duchowe. 

Modlitwa w domu, w kościele, pójście na Mszę Świętą. Zapraszam 

odważnych do podzielenia się – czyli do dania świadectwa – na co się 

zdecydował i czy jest z siebie dumny. Może ktoś potrzebuje dopingu. 

Zapraszam do pisania.  

 

3. A propo pisania e – maili – w naszym kraju Rzeczypospolitej Polsce – 

obowiązują z tego co wiem – jeszcze ze szkoły podstawowej – pewne zasady 

grzecznościowe. Wielu z was przysyła mi zdjęcie i nic poza tym. Więc ja 

często muszę się domyślać kto jest nadawcą i o co chodzi.  

Bardzo proszę, abyście wysyłając zadania do mnie lub do innych nauczycieli 

używali form grzecznościowych:  

Szczęść Boże lub do Pań/Panów:  Dzień dobry. 

W załączniku przesyłam zadanie. 

Proszę o sprawdzenie. 

Pozdrawiam. 

Anna Kowalska.  

 

Otrzymanie od Was takiej wiadomości robi bardzo dobre wrażenie. Aż miło 

sprawdzać wtedy zadanie.  

Wiem, że macie dużo nauki, a to dodatkowy wysiłek, ale dla nas nauczycieli 

to też jest wysiłek odpisać 200 razy dziennie Szczęść Boże lub Dzień dobry.  

 

4. Dzisiejsza lekcja o Maryi, o Jasnej Górze i obrazie Matki Bożej 

Częstochowskiej oraz Apelu Jasnogórskim jest bardzo ważna dla nas 

Polaków i ludzi wierzących. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu powinien 

być na Jasnej Górze oraz zaśpiewać Apel.  

 

ZADANIE 

 

Proszę przeczytać tekst z podręcznika na wyżej podanych stronach i wybrać 

to uznacie za najważniejsze . Kluczem wyboru niech będą słowa: KAŻDY 

POLAK POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻE …. 

 

Ilość odpowiedzi – zależy od oceny, którą chcecie otrzymać. 

Czyli na 6 – 6 informacji 

      na 5 – 5 informacji  itd.  



Proszę, aby odpowiedzi zapisać w zeszycie pod tematem i ładnym 

nagłówkiem: KAŻDY POLAK POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻE … 

 

Tym razem możecie odpowiedzi zapisać w formie pięknej prezentacji pt.: 

KAŻDY POLAK POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻE … 

Na ocenę celującą ( minimum 7 slajdów – strona tytułowa + 6 info).  

 

Za formę prezentacji – BONUS – dodatkowa ocena celująca. 

 

ZADANIE DO 22 MAJA 2020.  

 

 DO 15 MAJA 2020 ocena 6 – dla tych którzy pomodlą się Koronką i wyślą 

do mnie informację .  

 


