Witajcie. Poniżej, zanim przejdziecie do bieżących tematów na ten tydzień,
znajdziecie listę z której wyczytacie z czego będziecie (już w sumie jesteście)
oceniani. Lista zawiera 4 punkty, bo 4 oceny każdy z was otrzyma zanim
przejdziemy do etapu wystawienia proponowanych ocen. W punkcie
„OCENA1 i 2” macie po kilka tematów – to oznacza, że w dzienniku w tych
zagadnieniach będziecie mieli wystawione „+” oraz „-” – w zależności, czy
dostałem zdjęcie notatki czy też nie. Im więcej plusów, tym ocena wyższa. W
punkcie „OCENA 3” był do napisania list w nawiązaniu do Opatrzności –
czyli że Bóg się nami opiekuje. Z tego tematu nie będzie plusów i minusów,
tylko od razu ocena. Podobnie ocenię wam estetykę zeszytu (OCENA 4).

UWAGA!!!

Termin NIEPRZEKRACZALNY wysyłania tych zagadnień i
zdjęć to 22 MAJA. Jeśli nie otrzymam do tego czasu notatek, jest to
równoznaczne z wstawieniem minusów i, w przypadku listu, oceny
niedostatecznej (1). Mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie i wszyscy
bez problemów zakończymy ten czas wysokimi ocenami.

OCENA 1
Kody QR (zagadnienie nr 2 ze strony szkoły) – tutaj osoby, które to wykonały
w terminie otrzymywały oceny celujące. Jednak teraz, po ponad miesiącu,
takich ocen już nie będzie, jedynie plusy.
Tak żyć, aby nie okazać się zbyt lekkim – rzeczy ostateczne
Jezus – Król inny niż wszyscy
Lekcja o Triduum Paschalnym (40 – minutowe nagranie; notatka opisująca
każdy dzień Triduum)

OCENA 2
Jezu ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia
Majówki – „i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję” – tutaj UWAGA!
Początkowo nie mieliście wysyłać do mnie tych notatek, ale nastąpiła zmiana
planów – z tego też proszę mi podesłać swoje zapiski.
Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka

OCENA 3
Oko Opatrzności – nieustanna opieka wszechmogącego Boga (LIST)

OCENA 4
Ocena z zeszytu – estetyka wykonywanych notatek

A teraz lekcje na ten tydzień:
Temat: Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka
Link:
https://drive.google.com/open?id=1tSfBkeIXdH54_DUpnWc0yzGrk5wc4LjN

I druga lekcja
Temat: Pozdrowienie Chrystusa – okazywanie religijności
Link:
https://drive.google.com/open?id=1gvUw6Vu4aLS5m0V_SpWr1rYG_m1Lcd
Za
Tego tematu mi nie wysyłacie, wystarczy wam to, co już macie wyznaczone.
Udanego tygodnia, z Bogiem!

