
KLASA 6C

Witaj, 
Wysyłam Ci ostatnią „ściągawkę” do wykonania zadań w zeszycie ćwiczeń. Proszę skorzystaj z niej
(przepisz do zeszytu). Program przewidziany na klasę 6 został już całkowicie zrealizowany. 
Dziękuję tym, którzy ze mną pracowali a innych zachęcam do systematyczności. 

A teraz jeszcze ostatnie strony z zeszytu ćwiczeń.

Str. 118 – 119 masz 7 kolorowych prostokątów. 
Przy prostokącie OKRES W CIĄGU ROKU powyżej na liniach napisz:

• Czcimy Maryję, Matkę Boga
• Cieszymy się radością świętych
• Modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych
• Nasz Bóg – naszym Królem

Przy prostokącie OKRES ADWENTU napisz:
• Wpatrujemy się w Maryję pełną wiary i miłości
• Maryja uwolniona od grzechu pierworodnego – 8 XII

Przy prostokącie OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO napisz:
• Witamy Jezusa
• Modlimy się o świętość rodzin
• Głosimy swoim życiem miłość Boga
• wspominamy własny chrzest

Przy prostokącie OKRES WIELKIEGO POSTU napisz:
• Rozpoczynamy czas nawrócenia
• Staramy się poprawić własne życie „Rekolekcje wielkopostne”
• Witamy Chrystusa Króla wjeżdżającego do Jerozolimy

Przy prostokącie TRIDUUM PASCHALNE napisz:
• Dziękujemy za dar Eucharystii
• Dziękujemy za mękę i śmierć Jezusa
• Dziękujemy za ogromna miłość Jezusa do nas

Przy prostokącie OKRES WIELKANOCNY napisz:
• Cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa
• Modlimy się za naszych kapłanów
• Duch Święty nieustannie obecny pośród nas.

I ostatnie strony 120-121
Przy OKRESIE ADWENTU napisz: Radosny czas oczekiwania na powtórne przyjście Pana
Przy OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO napisz: Witamy Dziecię Jezus :ACH WITAJ ZBAWCO”
Przy OKRES WIELKIEGO POSTU napisz: Czas pokuty, refleksji, nawrócenia, przemiany
Przy TRIDUUM PASCHALNE napisz: Jezus oddaje swoje życie za mnie, abym mógł przebywać z
                                                                 Nim w Jego Królestwie
Przy OKRES WIELKANOCNY napisz: „ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, PIEKŁA I SZATANA”
                                                                  – dziękuję Panie za Twoją miłość do mnie
Przy OKRES W CIĄGU ROKU/OKRES ZWYKŁY napisz: „Trwajcie w nauce mojej”.



ŻYCZĘ WAM ZDROWYCH, 

RADOSNYCH, PEŁNYCH 

SŁOŃCA WAKACJI.

ODPOCZNIJCIE PO 

TRUDNYM ROKU I PEŁNI 

ZAPAŁU POWRÓĆCIE DO 

SZKOŁY – ufam, że lekcje 

będą już prowadzone w         

budynkach szkoły :) 

Pamiętaj w czasie wakacji nie jesteś zwolniony z myślenia! 

Pamiętaj o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej i pomocy bliźniemu.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś coś powiedzieć, przekazać, opowiedzieć …. pisz na adres: 

aagnieszkarscj@wp.pl


