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Chrzest Polski
- potrzebny?
Kilka informacji.





 
Alfabet, opracowanie języka, literatura

 
To, że Zenek może pisać dziś piosenki i

wypuszczać hity...
 

To, że możesz dziś ukochanej osobie napisać
piękny list miłosny...

PISMO POLSKIE



To, że możesz kształcić się i kiedyś podjąć
wymarzone studia, zawód...



To, że możesz bronić się w sądzie, gdy zostaniesz
niesłusznie oskarżony...

JESTEM NIEWINNY!



Cywilizacja...



A PRZEDE
WSZYSTKIM...
To, że Niebo się dla Ciebie otwarło.
Możesz mieć czyste serce, spokojne
sumienie, prowadzić radosne i
szczęśliwe życie, a na końcu być w
Niebie z dobrym Bogiem.



To tylko niektóre owoce Chrztu
Polski

Dziś popracuj z podręcznikiem - str. 121-123.
Potem obejrzyj :) 
https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk oraz  
https://www.youtube.com/watch?v=cs9X2RiKb2E
 
...a na koniec ćwiczenia do wypełnienia :)



Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko
dobrze. 

 
Modlę się za Ciebie i Twoją Rodzinę +

Diakon Jakub

DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ



 „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – karty pracy dla klasy VII szkoły podstawowej 

Karta pracy nr 4 zestaw A 
Rozdział V – „Ojczyzna” 

Imię ……………………………………………… 
Nazwisko ……………………………………… 
Klasa I …………… 

 

1. Dopisz działania Polaków, z których możemy być dumni. 
a) bitwa pod Grunwaldem 

b) obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego 

c) …………………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………………………………………………… 

f) walka z okupantem niemieckim i sowieckim w czasie II wojny światowej, Powstanie Warszawskie 

g) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą początków państwa polskiego. 
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1) Przydomek Bolesława – pierwszego króla Polski. 

2) Kraj, z którego pochodziła chrześcijańska żona Mieszka I. 

3) Imię żony Mieszka I, dzięki której przyjął on chrześcijaństwo. 

4) Siedziba pierwszej metropolii w Polsce. 

5) Imię biskupa zamordowanego podczas misji ewangelizacyjnej 23 kwietnia 997 roku. 

6) Tereny, na których zginął biskup podczas misji ewangelizacyjnej. 

7) Imię cesarza Niemiec, który przybył do Gniezna w 1000 r. 
 

3. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami: świetności, konfliktu, zdradę, uciekać, klasztorów, 
Stanisław, Bolesławem, Eucharystii, chrześcijańskiego. 
Okres, w którym żył biskup ………………………… ze Szczepanowa, był czasem przywracania 

……………………… państwa Piastów. Między ………………………… Szczodrym a biskupem 

Stanisławem doszło jednak do ………………………. Król potraktował upomnienia biskupa jako 

……………… i skazał na śmierć. Zabito go w czasie…………………………. Za swoją porywczość 

król musiał ………………………… z kraju i do końca życia przebywał w jednym  

z ……………………………… na terenie dzisiejszej Austrii. Choć św. Stanisława ocenia się w różny 

sposób, wszyscy się zgadzają, że jego zachowanie wynikało z poczucia obowiązku stawania w obronie 

godnego i …………………………… postępowania.  

 
 
 
 
 
 


