Moi Drodzy.
Nie udało nam się przeprowadzić testu z działu III, wobec czego gdy wrócimy do szkoły
zrobimy sobie w dwa kolejne piątki zaległy test i test z działu IV, czyli:
IV. Tajemnice Królestwa Bożego – przypowieści Jezusa
23. Słowo zasiewem Królestwa – przypowieść o siewcy - plik pdf, strony od 2 do 17 przyporządkować opisy do obrazków (do 16 punktów);
24. Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebowy – siła wzrostu i moc przemiany - strona 3 pytania, strony 6 i 7 - można pokolorować i wyciąć puzzle (5 punktów za pytania, do 20
punktów za staranne pokolorowanie obu rysunków i do 10 punktów za wycięcie puzzli);
25. Dom na skale – solidny fundament - pytania ze strony 9 (do 10 punktów);
26. Talenty – mądre gospodarowanie - strony 1 - 3, odpowiadamy na pytania (do 20
punktów);
27. Darowany dług – zdolność przebaczania - strona 2 (do 10 punktów - za odpowiedzi i
wymyślenie dodatkowej sytuacji z mądrą odpowiedzią);
28. Lampy oliwne – roztropne czekanie - strony 3, 5, 7 (odpowiednio do 10, 20 i 12
punktów);
29. Denar – hojna sprawiedliwość - strona 6, liczę na Waszą fantazję (do 12 punktów);
30. Kąkol i sieć – dla kogo niebo? - strona 9 (do 8 punktów).
Spokojnie sobie przeczytajcie. Do prawie każdej lekcji macie do pobrania prezentację i
ćwiczenia, które uzupełnią Waszą wiedzę. Opisy i punktacja powyżej, przy każdym temacie.
Wobec tego w załącznikach macie kilka zadań uzupełniających informacje, które znajdziecie
w podręczniku. Gdyby ktoś nie miał dostępu do drukarki może zrobić ćwiczenia "odręcznie".
Pozdrawiam i życzę przede wszystkim zdrowia, udanej nauki ale i wypoczynku w gronie
Najbliższych - nie tylko przed ekranem komputera lub telefonu.
Karol Goc

P.S. WAŻNE!!!
TRADYCYJNIE, JAK TO NA RELIGII, BRAK ZROBIONYCH
ZADAŃ NIE SKUTKUJE ANI MINUSAMI, ANI ZŁĄ OCENĄ.
JEDNAK ZDOBYTE PUNKTY MOGĄ POPRAWIĆ WASZĄ
OCENĘ Z AKTYWNOŚCI, KTÓRĄ OTRZYMACIE W
KWIETNIU
I
POPRAWIĆ
MIEJSCE
W
WEWNĄTRZKLASOWEJ KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ (A
DO ZDOBYCIA MACIE ŁĄCZNIE 153 punkty).
MOŻE KOMUŚ SIĘ ZECHCE PO NIE SIĘGNĄĆ?

