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Zaczynamy Nowy Rok Szkolny i wracamy do szkoły!!! 
Kto się cieszy ręka w górę  Nowy rok to nowe doświadczenia, nowe 
przygody, nowe koleżanki i koledzy… Mnóstwo nowej wiedzy i ciekawych 
zadań… Nasza gazetka także się troszkę zmienia…  
W Nowym roku szkolnym będziemy Wam przedstawiać wydarzenia 
biblijne, wyjaśniać fragmenty z Pisma Świętego i słowa, które 
wypowiadacie podczas modlitwy, a także przybliżymy Wam sylwetki 
świętych. Zatem do dzieła kochane dzieci… Czas na nową porcję wiedzy… 

Zaczynamy!!! 

 

PIERWSZE ZADANIE: Pan Bóg w 6 dni stworzył nasz świat. Czy 
potrafisz wymienić co każdego dnia Pan Bóg stworzył? Wypisz poniżej 
wszystko co pamiętasz (podpowiedź na kolejnej stronie gazetki): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 



2 
 

WYDARZENIE BIBLIJNE 

Stworzenie świata i ludzi  
Na początku Bóg stworzył świat z 
niczego. Powstały niebo i ziemia, 
słońce i księżyc, wody i lądy, 
rośliny i zwierzęta, czyli to, co nas 
otacza. Pan Bóg nadał temu 
nazwy. Wszystko było dobre i 
Bóg cieszył się ze swojego dzieła. 
Pan Bóg wiedział, że na świecie brakuje jeszcze ludzi. Postanowił 
stworzyć mężczyznę. Dał mu na imię Adam. Ale sam człowiek był smutny, 
więc dobry Bóg uczynił również kobietę o imieniu Ewa. Odtąd Adam i 
Ewa mieszkali razem w raju wśród zwierząt, pięknych roślin i byli bardzo 
szczęśliwi. Niestety, złamali Boży zakaz i za namową węża zjedli owoc z 
zakazanego drzewa. Musieli opuścić raj. To była ich kara za 
nieprzestrzeganie zasad ustalonych przez Pana Boga w raju. A czy Ty 
jesteś posłuszny swoim rodzicom? Oni tez mogą się gniewać na Ciebie 
kiedy jesteś niegrzeczny, ale nawet wtedy kochają Cię najbardziej na 
świecie. Tak samo jak Pan Bóg każdego z nas!!! 

 

UWAGA!!! ZADANIE KONKURSOWE:  Jak myślisz, jak wyglądał 

Raj, w którym żyli pierwsi ludzie? Zrób pracę dowolną techniką i na 
dowolnym formacie. Może to być opowiadanie, rysunek, wyklejanka. 
Pracę dostarcz do Zakrystii do 26.09.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu 
03.10.2021 r. Twoja praca ozdobi kościelną gazetkę. Nagrody czekają!!! 
 

FRAGMENT Z PISMA ŚWIĘTEGO 

W tym miejscu będziemy Wam omawiać co Pan Jezus mówi do Ciebie i 
każdego z nas w swoich naukach. To fragmenty, które możesz usłyszeć w 
kościele podczas Mszy Świętej. Być może słyszałeś już go kiedyś, ale nie 
do końca zrozumiałeś co oznacza. Poniższy fragment pochodzi z 
Ewangelii Św. Mateusza Mt18, 15-20. 
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"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w 
imię moje, tam jestem pośród nich"  

 
Kto z nas nie chciałby zobaczyć Pana 
Jezusa na własne oczy? Kto by nie chciał 
usiąść koło Niego i porozmawiać? Jest na 
to sposób. Wystarczy zaprosić rodziców,  
rodzeństwo lub kolegów i zgromadzić się 
w Jego imię, a wtedy On obiecał przyjść 
do nas. Po czym poznamy, że już jest? 
Powie nam o tym nasze serce. Ono jest jak 
najlepszy czujnik. Potem przekonacie się, że nagle nasze zmartwienia i 
kłopoty zaczną maleć, a nawet nas śmieszyć. Bo tylko Jezus potrafi 
przemieniać smutek w radość i lęk w odwagę. I tylko On potrafi zabrać 
wszystkie nasze kłopoty. 
 

DEKALOG CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH 
Znacie 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH? To te, które kiedyś Pan Bóg 
dał Mojżeszowi na górze Synaj. Były to dwie kamienne 
tablice, na których Pan Bóg wypisał prawa dla wszystkich 
ludzi. W każdym numerze gazetki będziemy Wam wyjaśniać 
znaczenie jednego.  

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ 

BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ 
 
Pan Bóg w pierwszym przykazaniu nakazuje, 
abyśmy tylko samemu Bogu oddawali cześć 
Boską. Panu Bogu oddajemy cześć, jeśli w 
Niego wierzymy, ufamy Mu i kochamy Go. 
Cześć Bogu oddajemy w szczególny sposób 
przez modlitwę, uczestnictwo we Mszy 

Świętej, czytanie Pisma Świętego czy naukę religii. Wtedy, kiedy Pan Bóg 
jest Nas najważniejszy, a nie gry, zabawy, wróżby czy inne zabobony. 
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UWAGA!!! ZADANIE SPECJALNE: Zbieraj obrazki odnoszące się 

do każdego Przykazania Bożego (pierwszy to Bóg na podium). Na koniec roku 
szkolnego wkleisz je na specjalną tablicę, którą otrzymasz wraz z gazetką! 
Jeśli zbierzesz wszystkie 10 obrazków otrzymasz na koniec roku nagrodę!!! 
 

PYTANIE: Zastanów się co w Twoim życiu jest na pierwszym miejscu? 
Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na gry komputerowe, oglądanie bajek 
i inne zajęcia? Czy znajdujesz czas na spotkanie z Panem Bogiem? 
 

 

 

 

 
 

ŚWIĘTYM BYĆ…  
Teraz przybliżymy wam Świętego Dominika 
Savio, który jest patronem dzieci i młodzieży, 
ministrantów i małżeństw, które chcą mieć 
potomstwo, a także chórów chłopięcych.  
 
Św. Dominik Savio urodził się 2 kwietnia 1842 
roku we Włoszech. Już w wieku 5 lat został 
ministrantem i aby uczestniczyć w porannej 
Mszy Świętej chodził na pieszo kilka kilometrów. 
Zapytany czy nie boi się chodzić sam tak daleko, 
odpowiedział: „Nie jestem sam. Jest ze mną 

Najświętsza Maria Panna i mój Anioł Stróż.” Swoich kolegów uczył, jak 
dobrze czynić znak krzyża. Dominik był zawsze pogodny i otwarty, by 
udzielić pomocy. Zapragnął zostać świętym, kiedy usłyszał słowa kapłana, 
że wszyscy powołani są do świętości i że świętość jest możliwa do 
zrealizowania przez każdego. Głęboko w swoim sercu nosił pragnienie, 
by zostać kapłanem. Inne były jednak plany Pana Boga. Pewnego dnia w 
wyniku dotkliwego zimna rozchorował się i po długiej chorobie zmarł 
mając tylko 15 lat. Dominik Savio został beatyfikowany w 1950 roku a 
cztery lata później kanonizowany. Ten młodziutki Święty mówił, że bycie 
świętym wcale nie jest takie trudne. Wystarczy być zawsze radosnym i 
wypełniać swoje obowiązki. 


