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Temat: 
Szanuję swoją i cudzą własność – VII przykazanie 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie VII przykazania Dekalogu 

 

WSTĘP 
Życie społeczne domaga się wzajemnego szacunku.  

Szacunku domaga się także własność- moja i innych. Tego uczy nas to przykazanie 

[zobacz, że nawet nasza szkolna zasada jest oparta o to przykazanie] 

 

KLIKNIJ 

I PRZEJRZYJ 

https://www.youtube.com/watch?v=7-DWrStjxZM  

https://view.genial.ly/5ea84e5edaf49a0d03da4d62/social-action-siodme-przykazanie  

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/01/deklog-VIIa.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=CMrzuvWRq7Q  

 

NOTATKA 

(to, co trzeba 

przepisać  

do zeszytu  

zaznaczam  

na żółto!) 

TRESĆ: NIE KRADNIJ  

WARTOŚĆ – Własność i szacunek do innych 

WARTO NIE WARTO 

• Szanować swoje własne rzeczy  

• Szanować rzeczy innych 

• Przyznawać się do popsucia czegoś  

(w szkole/u znajomych/gdziekolwiek) 

• poszukać właściciela zagubionej rzeczy 

• dbać o rzeczy wspólne – np. siedzenia  

w autobusie 

• Kraść  

• Pożyczać bez pytania  

• Pożyczać i nie oddawać (=kraść)  

• Ściągać nielegalnych plików z inter-

netu (to też kradzież) 

• Ściągać  

 

Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 
 

 

DLA CHĘTNYCH  

 

INFO 

PRZYPOMINAM ŻE WE WTOREK JEST DZIEŃ MATKI – PAMIĘTAJ  

O ŻYCZENIACH I PREZENCIE DLA MAMY I O MODLITWIE ZA NIĄ! 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 

https://www.youtube.com/watch?v=7-DWrStjxZM
https://view.genial.ly/5ea84e5edaf49a0d03da4d62/social-action-siodme-przykazanie
http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/01/deklog-VIIa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CMrzuvWRq7Q
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 
Żyję w prawdzie i mówię prawdę – VIII przykazanie 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie VIII przykazania Dekalogu 

 

WSTĘP 

Kłamstwo ma krótkie nogi. To zdanie stare jak świat.  

Kłamstwo bywa wygodne – dlatego go używamy, ale nie przynosi nic dobrego.  

Wartościowa jest prawda – choć nie raz jest wymagająca 

Ten kto mówi i żyje w prawdzie prowadzi piękne życie – bo nie-za-kłamane  

 

KLIKNIJ 

I PRZEJRZYJ 

https://www.youtube.com/watch?v=oeNEc6dRh-U  

https://view.genial.ly/5eaed1aa7b8ef50d76d2b8c6/social-action-przykazanie-8  

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/01/Dekalog-VIII.pdf  

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

 

NOTATKA 

(to, co trzeba 

przepisać  

do zeszytu  

zaznaczam  

na żółto!) 

TRESĆ: NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU  

WARTOŚĆ – Prawda i szczerość 

WARTO NIE WARTO 

• Żyć tak, by nie trzeba było kłamać  

• Być godnym zaufania – nie kłamać  

i dochowywać tajemnic  

• Mówić prawdę – ale z szacunkiem 

(prawdą można kogoś mocno zranić) 

• Oszukiwać  

• Kłamać  

• Być fałszywym i dwulicowym  

• Oceniać innych  

• Plotkować i obmawiać  
 

Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 
 

 

DLA CHĘTNYCH  

 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 

https://www.youtube.com/watch?v=oeNEc6dRh-U
https://view.genial.ly/5eaed1aa7b8ef50d76d2b8c6/social-action-przykazanie-8
http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/01/Dekalog-VIII.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HpntQTsTOno
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU


 


