
Drodzy Uczniowie! 

Ważna informacja! Podręcznik do religii dla klasy VII nosi tytuł 

Spotkanie ze Słowem (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, 

Wydawnictwo św. Wojciech (okładka pomarańczowa). 

Przypominam, że podręczniki kupujecie  we własnym zakresie.  

 

UWAGA! Na 3 stronie są zdjęcia: podręcznika, poznańskiej piątki 

oraz obraz przedstawiający św. Jadwigę (do obejrzenia). 
 
Wprowadzam również pomocnicze zdjęcia w Teams.  

 

Powtórzenie. Sprawdź, czy pamiętasz! Co to jest kanonizacja? Gdzie i w jaki sposób zginął 

święty Stanisław ze Szczepanowa. 

 

Religia 6e  

Katecheza 

09.06.2020 

Temat. Święta Jadwiga Śląska – wzór troski o ludzi potrzebujących. (temat 45 ze str. 142-

145 w podręczniku) 

Opis zajęć. Módlmy się za wszystkich ósmoklasistów zdających w przyszłym tygodniu 

egzaminy oraz o ustanie pandemii „Ojcze nasz”. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest poznanie świętej Jadwigi Śląskiej. Żyła na przełomie XII 

i XIII wieku. Była osobą skromną, kochała swoją rodzinę, ale również poddanych. 

 

Polecenie. 

Napisz, kiedy ludzie czują się szczęśliwi? 

 

Przeczytaj teraz tekst: „Jak żyć szczęśliwie?” oraz tekst biblijny. Czy umiałbyś ustnie 

odpowiedzieć na pytania:  

- O co bogaty młodzieniec zapytał Pana Jezusa? 

- Co odpowiedział mu Pan Jezus? 

- Dlaczego młodzieniec odszedł zasmucony? 

 

Dziś poznamy kobietę, dla której stokroć ważniejsze od pogoni za dobrami materialnymi, za 

pozycją, pieniędzmi i sławą było… No właśnie! Co? Przeczytaj teksty ze str.143-145. Jak 

myślisz, czego możemy się od niej uczyć? 

 

Święta Jadwiga podejmowała wiele dzieł, by pomóc potrzebującym. Była niezwykle 

troskliwa, ale również wymagająca. Inaczej niż bogaty młodzieniec, ona potrafiła 

zrezygnować z wygodnego życia, bo dla niej ważniejszy od materialnych dóbr był drugi 

człowiek. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU.  

Święta Jadwiga ze Śląska uczy twórczej pomysłowości w przychodzeniu drugiemu 

człowiekowi z pomocą. Jej wspomnienie obchodzimy (kiedy?) ……..… 

 



Religia 

Katecheza 

10.06.2020 

Temat. Poznańska Piątka – piękno przyjaźni i heroizm czynów. (temat 46 ze str. 146-149 

w podręczniku) 

Opis zajęć. Celem dzisiejszej katechezy będzie poznanie pięciu młodych mężczyzn, którzy 

wykazali się wielką wiarą i odwagą. Pogodni, wrażliwi, gorliwi, z głowami wypełnionymi 

marzeniami, zginęli w czasie II wojny światowej. Mięli niezwykle silnego ducha. Zobaczycie, 

zwłaszcza Wy, chłopcy na czym polega prawdziwe męstwo. O ich heroizmie świadczą listy, 

których fragmenty znajdują się także w podręczniku. Wszyscy uczęszczali do salezjańskiego 

oratorium. I to miejsce sprawiało, że jeden drugiego piął do góry. Przyjaźnili się. W życiu 

niestety bywa, że kolega sprowadza nas na złą drogę. Ci chłopcy żyli z młodzieńczym 

zapałem i blisko Pana Boga. Z radością wypełniali codzienne obowiązki. Szli na śmierć 

z pokojem w sercu. Napisz do mnie, jakie pytanie chciałbyś im zadać.         
 

Najpierw przeczytajcie fragment „Iść pod prąd”. Chrześcijanin także idzie pod prąd, kroczy 

do źródła trudną drogą (bo wiele od siebie wymaga). 
 

Przeczytaj tekst biblijny Flp 4,4-7-9. Zastanów się, jakich rad udziela autor? 
 

Przeczytaj pozostałe teksty, w których zapoznasz się z sylwetkami Jarogniewa, Czesława, 

Franciszka, Edwarda i Edwarda (str. 147-149). Zwróć uwagę na ich pasje – sport, chór. 

I łączyła ich przyjaźń! Założycielem salezjanów (a uczęszczali do prowadzonego przez nich 

oratorium) był św. Jan Bosko, a on drogę do świętości widział między innymi w tym, by być 

radosnym. Dlatego nasi dzisiejsi bohaterowie byli pogodni.  Przeczytaj uważnie listy. 

Zastanów się, czego możemy się od nich nauczyć. Jakie przesłanie zostawili dla nas? 
 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Rozwiąż krzyżówkę. Jeśli masz kłopot z przerysowaniem, wpisz tylko hasła obok liczb. 
 

1. chciał nim zostać Franciszek 

2. miesiąc śmierci chłopców 

3. Jan Paweł II w 1999 roku wyniósł 

chłopców do rangi … 

4. chłopcy nazywani są „poznańską…” 

5. imię najmłodszego z piątki 

6. roznosili je potajemnie chłopcy 

7. wszyscy bardzo go lubili (zwł. piłkę nożną) 

8. z nich dowiadujemy się, co chłopcy czuli 

przed śmiercią 

9. dwóch chłopców miało tak na imię 

10. na pewno lubił ten przedmiot Czesław 

11. chciał nim zostać Kaźmierski 

12. widzieli go chłopcy przed śmiercią 

13. w tym miejscu przy ulicy Wronieckiej 

spędzali dużo czasu 
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HASŁO: …………………………………. 
 

Filmik, tylko dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę, jest w stylu młodzieżowym z elementami muzycznymi: 

ZA WOLNOŚĆ - POZNAŃSKA PIĄTKA // Jarogniew Wojciechowski 

https://www.youtube.com/watch?v=H7wfrbiDAUU   i dalej, jeśli komuś podoba się ten styl, znajdziecie już sami

https://www.youtube.com/watch?v=H7wfrbiDAUU


 
 

 


