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                     Biuletyn wydawany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach                

Numer 4/marzec - kwiecień 2018(45)           semestr II 2017 /2018 

 
Witamy Was ! 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich 
w Poddębicach 

DRODZY CZYTELNICY! 
 

Witamy Was  
w wiosennym numerze Podlotka.  

Jest w nim wiele ciekawych informacji  
i artykułów, np. o Dniu Kobiet, Dniu Teatru, 

Wielkanocy, Dniu Ziemi, a także galeria  
nowych nauczycieli, sukcesy naszych uczniów 
oraz wiersze, wiosenne zagadki i ciekawostki. 

 
Redakcja PodLOTka 

Pytania o Wiosnę 

Powiedz mi, bocianie, 
Który gniazdo wijesz na wysokim drzewie,  
Jaka jest Wiosna, 
Bo ja tego nie wiem? 

Jak wygląda Wiosna? 
Czy ma jasne włosy? 
Czy lubi chodzić boso, 
Jak to mówią kosy? 

Ma przepiękną suknię 
Z płatków tulipana? 
Pije nektar z frezji 
Na śniadanie z rana? 

Powiedz mi, bocianie, 
Boś ty wykształcony, 
Z której tym razem, 
Wiosna przyjdzie strony? 

Wiktoria Rykowska, kl. IVd 
 III miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim ,,Wiosene pisanie” 

Fot. Wioleta Rykowska 
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Nazywam się Jolanta Kacprzak. 
Obecnie uczę wychowania fizycznego, a na 
początku mojej pracy zawodowej uczyłam  
w klasach młodszych ( I-III). 
Mój ulubiony sport : jazda figurowa na lodzie  
i taniec towarzyski. 
Lubię wszystkie dyscypliny sportowe i zawsze 
kibicuję Reprezentacji Polski. 
Mój znak zodiaku to Bliźnięta. 
Jako dziecko marzyłam, by zostać nauczyciel-
ką. 
Jestem osobą wymagającą - tak twierdzą inni. 
Moje ulubione kolory to odcienie fioletu, różu, 
szarości i granatu.   
Moja ulubiona potrawa - zupa pomidorowa z 
ryżem. 
Mój ulubiony zespół: ABBA. 
Moje hobby: czytanie książek i gra na pianinie. 
Moje ulubione książki: nie mam jednej, lubię 
książki autorstwa Marii Czubaszek, Kryspina 
Krystka, Wirginii Andrews. Jako dziecko lubi-
łam opowiadania Hanny Ożogowskiej. 
Moje ulubione zwierzę: lubię wszystkie, mia-
łam kiedyś psa, a na dzień dzisiejszy mam trzy 
koty. 
 

Nazywam się Iwona Kabacińska. 
Uczę geografii. 
Mój znak zodiaku to Panna. 
Jako dziecko marzyłam, by zostać nauczycielką. 
Lubię podróże nie tylko palcem po mapie. 
Mój ulubiony kolor to niebieski. 
Trzy rzeczy niezbędne na bezludnej wyspie: okula-
ry, książka, wygodny fotel. 
W wolnym czasie najchętniej czytam lub gotuję. 
Moja ulubiona potrawa to schab. 
Moja ulubiona muzyka: lubię różne gatunki mu-
zyczne, łącznie z muzyką klasyczną. 
Moje ulubione książki : biograficzne i historyczne. 
Mój ulubiony film: jest ich wiele. 
Moja największa zaleta: optymizm. 
Moje życzenie do złotej rybki: to, co najważniejsze 
–zdrowie. 

Nazywam  się Kamila Kaliszka. 
Uczę plastyki. Dawniej uczyłam  techniki i etyki.  
Mój znak zodiaku to Skorpion. 
J a k o  d z i e c k o 
marzyłam, by zostać 
fryzjerką. 
Mój ulubiony kolor 
to  szary,  a le 
podobają mi się 
wszystkie kolory. 
W wolnym czasie 
najchętniej czytam i 
słucham muzyki. 
Mo ja u lub io na 
potrawa to zupa pomidorowa z makaronem. 
Moja ulubiona muzyka: lubię różne gatunki mu-
zyczne, często słucham zespołu Lao Che.  
Mój ulubiony film: kryminał. 
Moje ulubione zwierzę: lubię wszystkie zwierzę-
ta. 
Potrawy, których nie lubię, to: nie ma takich. 
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   8 marca 2018 roku odbył się apel z okazji Dnia Ko-
biet, przygotowany przez uczniów klasy IVb  
i IVf pod kierunkiem pań: Małgorzaty Ludwiczak  
i Doroty Sęczkowskiej.  
 Przedstawienie miało uświadomić wszystkim, 
jak ważną rolę w świecie pełni kobieta. Występ młod-
szych kolegów, to strzał w dziesiątkę. Dzieci świetnie 
potrafiły ze sobą współpracować - śpiewać, tańczyć  
i recytować. 
       Na zakończenie akademii popłynęła moc gorą-
cych życzeń dla wszystkich PAŃ i DZIEWCZĄT, 
a chłopcy wręczyli kwiaty. 
 

 

Rozwiąż krzyżówkę. 

1. Kwiat z Holandii. 
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 
3. Kotki na wierzbie. 
4. Fioletowy zwiastun wiosny. 
5. Budzi się z zimowego snu. 
6. Wyrastają z pączków na drzewach. 
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grec-

ka. 
8. Wielkanocne kolorowe jajka. 
9. Topimy ja 21 marca. 
10. Pierwszy wiosenny miesiąc. 
11. Żółty motylek. 

Jakie hasło tworzą literki w żółtej kolumnie?  
Czy wiesz co oznacza ten wyraz? 

 

                                                Nina Galoch, kl.Va 
                                            Jakub Kacprzak, kl. Va 
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Sprawdź, co wiesz o 
… prima aprilis? 

 
 Prima aprilis (łac. Pierwszy Kwietnia), dzień żartów – 
obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obcho-
dzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu 
żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, kon-
kurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w 
coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach poja-
wiają się różne żartobliwe informacje. 
 
OBCHODY NA ŚWIECIE 
    W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest nazywany 
„Dniem Głupców”. W Wielkiej Brytanii, Australii i 
RPA wzajemne żartobliwe oszukiwanie jest uprawiane 
tylko do południa. W innych krajach germańskojęzycz-
nych dzień ten jest nazywany po prostu "1 kwietnia", a 
żart zrobiony tego dnia Aprilscherz lub np. Aprilskämt 
(szw.). We Francji Prima aprilis jest określany jako 
„Dzień kwietniowej ryby” a pierwszokwietniowe żarty 
nazywane są „kwietniowa ryba”. 
W Szkocji znany jest jako „polowanie na głupca”, na 
Litwie „Dzień kłamcy”, w Portugalii „Dzień kłamstwa”. 
W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę „Dzień śmiechu”. 
    Pierwszy pierwszokwietniowy żart miał w Rosji 
miejsce w Moskwie w 1703 roku. Wtedy to heroldowie 
na ulicach zapraszali mieszkańców Moskwy na 
"niesłychane przedstawienie". Kiedy ludzie masowo 
przybyli na wskazane miejsce, uniosła się kurtyna, od-
słaniając napis "Pierwszy kwietnia – nie wierz niko-
mu!" Na tym przedstawienie się zakończyło. 
 
OBCHODY W POLSCE 
     Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej 
przez Niemcy w epoce nowożytnej w XVI wieku.  
W XVII został już uznany za „modę staroletnią”, zaczął 
on być wtedy obchodzony w podobnej formie, w jakiej 
występuje do dzisiaj. Przeświadczenie to przeniknęło 
nawet do najwyższych kręgów państwowych – przykła-
dowo sojusz antyturecki z Leopoldem I Habsburgiem 
podpisano 1 kwietnia 1683, ale antydatowano go na 31 
marca, aby na dokumencie nie widniała data prima apri-

lis 
 
  

 Mamy już kwiecień i nieśmiało lecz sukce-
sywnie wiosna wkracza w nasze codzienne życie. 
Pogoda, jak to w kwietniu, jest zmienna i kapryśna, 
ale każdy zmienił już swoje zimowe obuwie i kurtki 
na coś lżejszego.   
 A co robić wiosną? Wszystko! Wiosna działa 
pozytywnie na  ca ły nasz orga nizm,  
a także psychikę. Każdy chyba czuje się lepiej, gdy 
za oknem świeci słońce, a rośliny budzą się do życia. 
Sam fakt, że będzie coraz cieplej i piękniej na dwo-
rze działa na człowieka pozytywnie.  
 Dlatego to wymarzony czas na spacery :). 
Teoretycznie można spacerować też zimą, ale jednak 
przy lepszej pogodzie jest znacznie przyjemniej. 
Zresztą wiemy  to podświadomie, gdyż na ulicach i 
w parkach jest coraz więcej ludzi, którzy się na tako-
we spacery wybierają. Wiosna to też czas gdy można 
się ,,wziąć bardziej za siebie".  
 Bieganie, rower, rolki, deskorolki- dla każ-
dego coś miłego. Ja, jeśli tylko weekendy są ładne, 
jeżdżę na rowerze.  
     Wiosna to też czas wiosennych porządków. 
Kto ma dom jednorodzinny, ten wie to najlepiej. Sam 
dom to jeszcze pół biedy, ale, jeśli jest i ogród, na 
pewno ma się pełne ręce roboty. Ale za to na powie-
trzu jest wtedy bardzo przyjemnie.   
     Na osiedlach też większy ruch. Przycina się  
i sadzi drzewa. Do tego pełno dzieciaków oblega 
place zabaw. Mimo, że drzewa jeszcze nie wypuściły 
liści, wokół słychać coraz więcej ptaków.  
I od razu weselej!  
 Wiosna coraz bardziej wkracza w nasze życie, 
więc korzystajmy  z tego. Podobno to najpiękniejsza 
pora roku.   
                                                Wioleta Rykowska 
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Wiosna 
 
Wiosna to najpiękniejsza  
pora roku. 
O tej porze,  
wszystko się zieleni.  
Ptaki powracają 
z ciepłych krajów. 
Bociany klekoczą 
kle, kle. 
Wszystko się rodzi 
na nawo. 
Pierwiosnek, żonkile 
w ogrodzie kwitną.  
Forsycja do 
wazonu idealna… 
 
Natalia Grubska, kl. Va 
  
  

Rozskakana wiosna 
 
Skacze sobie tu i tam. 
Piękna wiosna - mówię wam. 
Pola, trawy są zielone, 
A pączki robią się czerwone. 
Wszystko wiosną pięknie lśni. 
Wiosną są piękniejsze dni. 
 
 
                                 Witek Adamczyk kl.Va 

Nadchodzi wiosna 

Kiedy po zimie natura się budzi, 
Uśmiech na twarzy mam. 

Zakwitną kwiaty, przylecą ptaki, 
Wiosenną melodię zagram. 

 

Jej nuty rozwiną pąki drzew, 
Ciepło słońca ogrzeje cały świat, 

A moje ręce w ten cudny takt, 
Rozwiną wiosny najpiękniejszy kwiat. 

 

Bo jak nazwać ten czas radosny, 
Kiedy wszystko do życia się rwie? 

To wiosna- najwspanialsza i radosna! 
To wiosna, która do życia rozbudza i mnie! 

 

Wiktoria Adamczyk, kl.Vc 

Wiosna 

Nadchodzi wiosna 
piękna i radosna. 

Rosną śliczne kwiatki, 
przebiśniegi i bławatki. 

Ptaszki śpiewają, 
dzieci w piłkę grają. 

Słoneczko ładnie grzeje. 
Oj, wiele się dzieje! 

Wszyscy są zadowoleni, 
bo się trawa uroczo zieleni. 

Topi się bałwanek 
i jest wiele niespodzianek. 

Wiosna jest piękną porą. 
Ludzie  od zimy ją wolą. 
Ale gdyby zimy nie było, 
To by się nam do wiosny 

                     nie tęskniło… 

 
Aleksandra Cieślak, kl.Vc 
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Obchody Wielkanocy  

w Kościele Rzymskokatolickim 

      Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący 
okres wspominania najważniejszych dla wiary 
chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wiel-
kim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego 
tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki 
Piątek,  Wielka Sobota i Niedzie la 
Zmartwychwstania znane są jako TriduumHY-
PERLINK "https://pl.wikipedia.org/wiki/
Triduum_Paschalne" Paschalne (Triduum Pas-
chale). 

     Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w 
sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją Wigi-
lia Paschalna, podczas której zapala się paschał – 
wielką woskową świecę, która symbolizuje zmar-
twychwstałego Chrystusa. Świętowanie Wielka-
nocy rozciąga się na kolejne osiem dni – oktawę 
wielkanocną, a szerzej na cały Okres wielkanoc-
ny, trwający 50 dni, a którego zakończeniem jest 
dzień pięćdziesiątnicy – Niedziela Zesłania Du-
cha Świętego. W 40. dniu (czwartek) obchodzona 
jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 
W tym okresie używa się w liturgii białego koloru 
szat liturgicznych. 

 

                                                Dariusz Piaseczny 

 Wielkanocne  zwyczaje i tradycje  
 

 Wielkanoc to prawdopodobnie święta, z którymi 
związana jest największa ilość zwyczajów i tradycji.  
Święta Wielkanocne poprzedza Wielki Tydzień. Rozpo-
czyna się w Niedzielę Palmową. Następnie obchodzony 
jest Wielki Czwartek na pamiątkę ustanowienia sakra-
mentów Kapłaństwa i Eucharystii (rozpoczyna Triduum 
Paschalne). W Wielki Piątek nie odprawia się mszy tyl-
ko liturgię na cześć Męki Pańskiej. Wielka Sobota to 
dzień skupienia. W tym dniu święci się pokarmy. Po Tri-
duum Paschalnym rozpoczyna się Wigilia paschalna i 
Niedziela Wielkanocna. Poniedziałek Wielkanocny 
zwany jest Śmigusem-dyngusem, Lanym Poniedziałkiem, 
Polewanką oraz dniem świętego Lejka. Tradycja nakazu-
je tego dnia polewać się wodą (symbolizuje budzenie się-
przyrody do życia).  

 Wielkanoc to prawdopodobnie święta, z którymi 
związana jest największa ilość zwyczajów i tradycji. 
Wszystkim znane są: 

- Pisanki wielkanocne ( malowanie jaj)  
- Palmy wielkanocne (święcenie palm w Niedzielę Pal-
mową) 
- Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę  
- Topienie Judasza w Wielką Środę 
- Grzechotanie (obdarowywanie dzieci grzechotkami w 
Wielki Tydzień) 
- Wieszanie śledzia (znak końca postu) 
- Śniadanie Wielkanocne (dzielenie się święconym jaj-
kiem) 
- Śmigus - dyngus , Lany Poniedziałek 

Symbole ukryte w koszyczku ze święconką  
 Jajka (Pisanki, Kraszanki) - symbol życia i odrodze-
nia 
 Baranek (cukrowy, z masła bądź z ciasta) - Symbol 
Jezusa Chrystusa (Agnus Dei - Baranek Boży) 
 Chleb - także symbolizuje Ciało Chrystusa, jest ozna-
ką dostatku 
 Chrzan - wg Neweraniego, wraz z masłem jest sym-
bolem goryczy i słodyczy po śmierci i zmartwychwsta-
niu. 
 Sól - symbol dostatku i gościnności 
 Wędliny - symbolizują kończący się Wielki Post. 
Ponadto w koszyku znajdować się mogą także inne pro-
dukt jak np. rzeżucha, ser i ciasto. Inne symbole wielka-
nocne to np. zajączek, kurczaczek, rzeżucha, gałązki 
wierzby (kotki, bazie). 
                                                                                                       
Wyszukała: Aleksandra Cieślak, kl. V c 
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JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE PISANKI? 

 Pięknie zdobione jaja od wieków zdobią polskie 
stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie powinno ich 
zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez 
lata sposoby barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, 
ale tradycja pozostała. 

Tak jest najprościej! 
Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich 
w gorącej wodzie, w której rozpuszczony został barw-
nik. Intensywność koloru zależy od tego, ile czasu jajo 
jest zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Tą 
metodą można również barwić tylko fragmenty skorup-
ki, kładąc jajo w naczyniu wypełnionym taką ilością 
rozpuszczonego barwnika, by skorupka była w nim za-
nurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też pamię-
tać, że kolor możemy utrwalić, zanurzając jajka w occie 
lub spryskując pisanki lakierem do włosów. 

Przepis na wydmuszkę 
Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. 
Dmuchaj w jedną dziurkę. Poproś rodziców, żeby ci 
pomogli. Jak wyleci z jajka żółtko, to możesz pokoloro-
wać. 

Barwniki z natury 
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując natu-
ralne barwniki roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko za-
kwaszony sok z buraka barwi pisankę na różne odcienie 
różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z 
suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie cieplej 
żółci aż do rudawego brązu, zaś woda, w której gotował 
się szczypiorek lub świeża zielona trawa – na zielono. 

Woskowanie 
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopione-
go wosku, a następnie zanurzymy jajo w roztworze 
barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty 
skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią kolo-
ru. Po wyjęciu jajka z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk 
miękką ściereczką. 

Baranek z futerka 
Mały rulonik ze sztywnego papieru oklejamy kawał-
kiem białego futerka. Z jednej strony przymocowujemy 
niezbyt duży pompon z białej puszystej włóczki (głowa) 
i 2 maleńkie pomponiki (uszy). Doklejamy oczy z kora-
lików i pyszczek wycięty z paseczka czarnego lub brą-
zowego materiału. Z drugiej strony rulonika przymoco-
wujemy ogonek z pomponika. Nóżki baranka możemy 
zrobić z cienkich patyczków lub zapałek oklejonych 
skrawkami białego futerka. 

                                     

Koronkowe wzory 
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdo-
bić misternymi wzorkami. Metoda jest prosta: wystar-
czy szpilką lub ostro zakończonym nożem „wydrapać” 
dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest tak 
subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda 
dla wytrwałych. 

Pisanki – oklejanki 
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy 
zwłaszcza dzieciom. Mogą one z barwnego papieru, 
cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej 
samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy, a po-
tem nakleić je na skorupkę tak, jak podpowiada im wy-
obraźnia. 

Malowanie lakierem do paznokci 
W sklepach można kupić lakier do paznokci we wszyst-
kich niemal kolorach tęczy. Mając do wyboru taką pale-
tą barw, nawet małe dziecko będzie mogło bez proble-
mu namalować na pisance żółtego kurczaczka, błękitne 
niebo czy zieloną trawkę. Lakier należy nanosić na sko-
rupkę cienkim pędzelkiem, dołączonym do buteleczki z 
lakierem. Uwaga: małe dzieci nie lubią długo czekać na 
efekt swojej pracy. Ucieszą się, jeśli będą mogły użyć 
lakieru szybko schnącego. 

Jak zrobić kurczaczka z waty? 
Z 2 kulek zabarwionej na żółto waty, drucika (najlepiej 
w czerwonej osłonce), 2 czarnych koralików i kawa-
łeczka dość sztywnego czerwonego materiału można 
błyskawicznie zrobić sympatycznego kurczaczka. W 
kuleczki z waty (jedną mniejszą – główkę, drugą więk-
szą – tułów) wkłuwamy drut. Wyginamy go tak, by 
główka była pod odpowiednim kątem do tułowia. Koń-
ce drucika zaginamy, by wata się nie zsuwała. Dokleja-
my oczka z koralików i dziobek z czerwonego materia-
łu. Nóżki kurczaczka robimy z drutu owiniętego czer-
woną przędzą lub materiałem. 

                                                           

     Uczniowie kl. VIa 
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Wojewódzki Konkurs Religijny 

„ PALMA WIELKANOCNA”  
- roztrzygnięty 

        Celem konkursu było pro-
pagowanie tradycji i folkloru 
związanego ze Świętami Wiel-
kanocnymi, pogłębienie wiedzy 
na temat symboliki i znaczenia 
palmy w obrzędowości ludo-
wej. Konkurs stworzył okazję 
do indywidualnej działalności 
artystycznej dzieci oraz wymia-
ny wiedzy na temat zanikające-
go zwyczaju własnoręcznego 
robienia palm. 

      W konkursie tym brali 
udział również uczniowie  na-
szej szkoły, którzy odnieśli 
ogromny sukces. Wykazali się 
oni  pomysłowością, kreatywnością i estetyką prac. Bogactwo 
użytych materiałów wprawiło jury w zachwyt. Z wielkim 
trudem udało się wyłonić zwycięzców. 

Oto nasi zwycięzcy w kategorii klas IV: 

I miejsce ex aequo - Wiktoria Rykowska  kl. IVd,     
                                  Natalia Plewińska  kl. IVd   
                                  Wiktoria Janiak  kl. IVa 
II miejsce - Hubert Piaseczny kl.IVd 

W kategorii klas V: 
 I miejsce - Patrycja Kwiecień kl.Vc 
 III miejsce  ex aequo - Dawid Głuszek kl.Vd   
                                      Zuzanna Łozińska kl.Vc 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów! 

                                                                                             

                                                                Dariusz Piaseczny 
                                                                  Agnieszka Matusiak 

   VIII Archidiecezjalny Konkurs  
Wiedzy Religijnej  

,,Bierzmowanie sakramentem w drodze  
ku dojrzałości chrześcijańskiej" 

 
   Celem konkursu jest ukazanie sakramentu bierzmowania  
z perspektywy dojrzałego chrześcijanina,poszerzenie wiedzy 
religijnej z zakresu dokumentów Kościoła Katolickiego,  
a przede wszystkim inspirowanie uczniów do rozwijania oso-
bistej relacji z Duchem Świętym. 
    W konkursie wzięli udział uczniowie klas VII naszej szko-
ły. Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów za-
kwalifikowała do etapu archidiecezjalnego, który odbędzie 
się w kwietniu następujące osoby: 
Aleksandrę Walczak VIIA, Joannę Wilk VIIB i Ninę 
Leśniak VIIB.                                   
                                                                    

Szkolny Konkurs Plastyczny  
,,Stacje Drogi Krzyżowej" 

 Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej do-
wolną techniką do wybranej stacji Drogi Krzyżowej. 
Dla wielu uczniów udział w konkursie był okazją do wyraże-
nia wdzięczności Bogu za dar zbawienia, danie świadectwa 
swojej wiary, pogłębienie wiedzy na temat Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania Jezusa. 
 
Lista laureatów  w kat. klas I-II             Wyróżnienie 
I m. Paulina Pawlak I a                    Aniela Bechcińska II a 
II m. Filip Krasiński I c                        Jakub Głowacki I c 
III m.  Klaudia Bedlińska I c 
 
 
Lista laureatów w kat.klas III                Wyróżnienie 
I m. Łukasz Gosławski III b                Oliwia Pawlak III e 
II m. Michał Filipczak III e 
III m. Weronika Nazdrowicz III d 
 
Lista laureatów w kat.klas IV                 Wyróżnienie 
I m. Wiktoria Rykowska IV d            Maciej Zagozda IV e  
         Alicja Terlecka IV d 
II m. Julia Piotrowska IV e 
III m.Natalia Plewińska IV d 

Katecheci: Agnieszka Matusiak 
Anna Korczak 

Dariusz Piaseczny 
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 27 marca obchodziliśmy  Międzynarodowy 
Dzień Teatru. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły 
wystąpili  dla przedszkolaków. Grupa teatralna ,którą 
tworzą uczniowie klas Va i VI a zaprezentowali  dwa 
przedstawienia, pt. „Bazyliszek” i „Paweł i Gaweł”, a 
występ podziwiały 6-latki  z grupy „A” i „B” Publicz-
nego Przedszkola przy ul. Przejazd w Poddębicach 
wraz z wychowawczyniami.  

 Duże zaangażowanie naszych  uczniów w zor-
ganizowanie strojów i rekwizytów, perfekcyjne opa-
nowanie kwestii, umiejętności aktorskie oraz … serce 
włożone w przygotowanie sztuk zdecydowały o suk-
cesie. Występ został nagrodzony gromkimi brawami 
przez licznie zgromadzoną publiczność – przedszko-
laki, które chcą zostać aktorami  tak jak ich starsi ko-
ledzy.  

 W ten ciekawy i oryginalny sposób uczczono 
Dzień Teatru. 

                                                  Bożena Piaseczna 

27 marca  
Międzynarodowy Dzień Teatru 

  Uczniowie klas VII 
postanowili uczcić Międzynaro-
dowy Dzień Teatru, wybierając 
się na epopeję A. Mickiewicza pt. 
„ Pan Tadeusz” do Teatru Małe-
go w łódzkiej Manufakturze. 
Przedstawienie w reżyserii Ma-
riusza Pilawskiego obejrzało 54 
uczniów naszej szkoły. 
      Twórca zadbał o ciekawą 
formę ze względu na podział 
tekstu. Narratorami uczynił nie-
mal wszystkich aktorów, którzy nierzadko sami opowiadali 
swoje historie. 
 Tekst Mickiewicza został mocno okrojony. Spośród 
mnogości wątków zawartych w dwunastu księgach „ Pana Ta-
deusza” Pilawski najmocniej zaakcentował ten miłosno- oby-
czajowy. W spektaklu nie brakowało epizodów komicznych, 
czego najlepszym przykładem jest Telimena podskakująca z 
piskiem w celu pozbycia się kąśliwych mrówek. 
Wątki Jacka Soplicy, walki narodowo – wyzwoleńczej czy 
sporu o zamek zostały ukazane jedynie cząstkowo, przez co 
tekst traci przypisany mu patos. 
    Miejsce akcji w małej sali teatru zostało ograniczone do mi-
nimum. Część sceny zamieniono w dodatkowe miejsca dla 
widowni, zaś aktorzy zajmowali niewielki obszar pośrodku. 
Podczas spektaklu przemieszczali się między obecnymi na sali. 
Zabieg ten zamazał granice pomiędzy sceną a widownią.   
    Aktorzy z powodzeniem posługiwali się trzynastozgłoskow-
cem, tekst płynął naturalnie i nie sprawiał młodzieży trudności 
w odbiorze. 
Ci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z dziełem Mickiewicza, 
mogli mieć problem ze zrozumieniem fabuły, ale dla znających 
epopeję  przedstawienie było doskonałą okazją do powtórzenia 
i utrwalenia treści oraz porównania go z oryginałem.        
                                              
                                                             Beata Bednarek 

Uczniowie klas VII uczcili  
Międzynarodowy Dzień Teatru 
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 14 i 19 marca br. w naszej szkole odbyły się 
Gminne Potyczki Ortograficzne dla uczniów klas IV- 
VII. Komisje w składzie: Wioleta Rykowska, Beata 
Bednarek, Bożena Piaseczna, Agnieszka Dąbrowska, 
Małgorzata Kowalczyk, Dorota Sęczkowska, Emilia 
Porczyńska, Anna Rokoszewska wyłoniły spośród  
uczestników klas IV - VI oraz VII - II i III gimnazjum 
mistrza i dwóch wicemistrzów.  
 Rywalizacja była zacięta, gdyż do etapu powiato-
wego mogło przejść tylko 3 uczestników z najwyższą 
liczbą punktów w danej kategorii wiekowej. 
Wyniki uczniów naszej szkoły: 
 
Kategoria kl. IV-VI 
I miejsce-Kuba Kałużniak kl. VI c 
II miejsce-Julita Łuczak kl. VI b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria kl. VII i II-III gimnazjum 
II miejsce-Łucja Kowalczyk kl. VII a 
Uczniowie ci będą reprezentować naszą gminę w po-
wiatowych eliminacjach, które odbędą się w Uniejowie. 

 

  Lubimy teatr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 kwietnia br. wybraliśmy się z kl.Va  i Vb wraz 
z wychowawczyniami panią Barbarą Matusiak                      
i Dorotą Janiak na przedstawienie teatralne pt.,,,Złodziej 
C z a s u ” .  S p e k t a k l  b y ł  w y s t a w i o n y  
w  T ea t r z e  L a l k i  Ar l ek i n  w  Ł o d z i .  
 Po zajęciu miejsc, czekaliśmy zniecierpliwieni 
na rozpoczęcie przedstawienia. Wielu z nas było  scep-
t y c z n i e  n a s t a w i o n y c h  d o  t e a t r u ,  
p r z ed k ł a d a j ą c  k i n o  n a d  j e g o  d es k i .  
 Kiedy rozbłysły światła reflektorów i na scenie 
pojawili się aktorzy i lalki, odczuwaliśmy prawdziwą 
magię teatru. Zobaczyliśmy nietypowo ubranych akto-
rów i lalki. Efektom świetlnym towarzyszyła ciekawa 
oprawa muzyczna, co podobało się nam, bo piosenki 
pomagały zrozumieć uczucia postaci, wprowadzały  
o d p o w i e d n i  n a s t r ó j . 
  ,,Złodziej Czasu" to klasyczna baśń z wszystkimi 
atrybutami przynależnymi temu gatunkowi, czyli czara-
mi, magią, walką złego charakteru z dobrym, ale przede 
wszystkim "Złodziej Czasu" jest ponad czasową opo-
wieścią o przemijaniu, walce z upływającym czasem, 
gubieniu i szukaniu szczęścia.      Naszym zdaniem 
spektakl dzięki atrakcyjnej formie inscenizacji jest zna-
komitą propozycją zarówno dla dzieci jak i  dorosłych. 
        To przedstawienie na długo pozostanie w naszej 
pamięci. 

Anita Adamczyk, kl. Va 
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Jak przygoda to tylko w Warszawie 
- sprawozdanie z wycieczki"... -  

      24 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy VIa wraz  
z  wychowawczynią Bożeną Piaseczną udali się na wycieczkę 
do Warszawy. Wcześnie rano zebraliśmy się przed szkołą, by 
w yr u sz yć w p odr óż   do n a sz e j  s t ol i c y. 

 Zwiedzanie  Warszawy rozpoczęliśmy  od spotkania z 
przewodnikiem, a następnie udaliśmy się na Stare Miasto, 
gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Następnie 
pomaszerowaliśmy pod Zamek Królewski. Podziwialiśmy 
piękno budynku, który został zbudowany w stylu barokowo - 
klasycystycznym.  Po zapoznaniu się z historią tego miejsca 
znów pośpieszyliśmy na Rynek Starego Miasta. Każdy miał 
okazję zaopatrzyć się w pamiątki z wycieczki.  Nadszedł też 
czas na smakowitą niespodziankę, bo oto znaleźliśmy się w 
Manufakturze Cukierków, w której  można zobaczyć w jaki 
sposób powstają małe, słodkie arcydzieła. Karmelki tworzone 
są na oczach widowni od momentu wylania cukru na stół po 
złożenie cukierka i jego skrojenie. Pychota!!! Polecamy to 
miejsce wszystkim łasuchom! Zaopatrzeni w torebeczki z wła-
snoręcznie zrobionymi słodyczami, ruszyliśmy dalej. Następ-
nym miejscem jakie zwiedziliśmy  było Centrum Nauki Koper-
nik, mogliśmy tam poznać tajemnice otaczającego nas świata. 
Mogliśmy wszystko dotknąć, zbadać oraz sprawdzić jak działa-
ją tajemnicze eksponaty. Wielką zabawą, ale i nauką były prze-
prowadzone eksperymenty. Miło było patrzeć na uśmiechnięte 
i ….pełne zaciekawienia twarze dzieci, gdy mogły doświadczać 
same wielu zjawisk ze świata nauki jak i przyrody. Szybko 
zrobiło się ciemno, ale też i czas naszego pobytu w stolicy 
dobiegł końca. Pożegnaliśmy przewodnika i podziękowaliśmy 
za ciekawe opowieści. Następnie wróciliśmy do autokaru   i 
w y r u s z y l i ś m y  w  d r o g ę  p o w r o t n ą . 
 Uważamy, że wycieczka była udana. Zobaczyliśmy 
wiele interesujących miejsc. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych 
zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń 
byliśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, iż ponownie odwiedzimy 
to wspaniałe miasto. 

                                                                   Uczniowie kl.VIa 

Podróż do wnętrza Ziemi 
 
   15 marca 2018r.  uczniowie klasy VIa i Vd pod 
opieką wychowawców  Bożeny Piasecznej  
i Tomasza Wójcika wybrali się na wycieczkę  
d o  K o p a l n i  S o l i  w  K ł o d a w i e .  
 Powstała  ona w latach 50-tych XX w. To głównie z 
niej pochodzi sól jadalna oraz drogowa,  a roczne wydoby-
cie sięga miliona ton. Naturalna sól  kamienna o barwie 
białej oraz unikalnej różowej, powstałej w okresie cechsz-
tyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz 
i oceanów. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastoso-
wanie jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, 
d l a  r o l n i c t wa ,  p r z e m ys ł u  c h e m i c z n e g o ,  
w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg.  
 Po dotarciu na miejsce wszyscy udali się po kaski 
ochronne, które miały chronić głowy przed ewentualnymi 
zagrożeniami. Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej 
rozpoczęło się prelekcją nt. historii powstania złóż kłodaw-
skich oraz zastosowania soli. Następnie uczniowie zjechali 
windą na poziom 600 m pod powierzchnię ziemi (zjazd 
windą z prędkością 6 m/s pozostawia  niezapomniane wra-
żenia). Później wraz z przewodnikiem przeszli  wyrobiska-
mi korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi -
 opiekunki górników solnych. Następnie obejrzeli  wyeks-
ploatowane komory solne,  maszyny używane w podziem-
nym górnictwie. Wysłuchali  wiele ciekawych  legend 
związanych z kopalnią. Zobaczyli  także  figury z soli np. 
Skarbka. 

 Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i na dłu-
go pozostanie w ich pamięci.                                                                                                                                                
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 Rady nie od parady 
 
 
      Dzień Ziemi  znany też jako Światowy Dzień 
Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi jest ob-
chodzony 22 kwietnia.  
 Dzień ten jest po to, aby każdy podniósł cho-
ciaż jeden śmieć i wyrzucił go do kosza. Ziemia jest 
codziennie zasypywana tonami śmieci przez ludzi! 
Wtedy jest Ona nieszczęśliwa i nie może dać Ci tyle, 
ile by mogła! W ten wyjątkowy dzień możesz Jej 
pomóc!  To zależy od ciebie!  
 Oto kilka rad dla tych, którzy chcą coś zrobić 
dla naszej planety, nie tylko w Jej święto: 
 
1. Nie wyrzucaj papierków z kieszeni na trawę! 

Znajdź kosz!  
2. Gdy masz gdzieś niedaleko, zamiast jechać  

autem, wsiądź na rower, rolki lub deskorolkę. 
Auto  wytwarza spaliny, od których powietrze 
robi się nieświeże. I jak tu potem oddychać? 

3. Nie wyrzucaj papierków do rzeki ani nie 
wylewaj do niej żadnych płynów! Chcesz 
mieć czystą wodę? Zadbaj o to sam! 

4. Po co się kąpać w wannie? W ten sposób  
marnujesz za dużo wody! Może przestawisz 
się na prysznic? 

5. Nie zrywaj liści z drzew i nie łam gałęzi! Po-
myśl sobie jak czuje się drzewo, gdy je tak 
traktujesz? Gdyby tobie ktoś łamał ręce i no-
gi?  

 
   Więc dbaj o Ziemię, a Ona będzie dbała o Ciebie! 
  

          
                                      

 
 

Najpierw był pomysł… 
 

  Pomysłodawcą Dnia Ziemi był senator Stanów 
Zjednoczonych  Nelson.  
Idea Dnia Ziemi zmieniała 
się  kilka lat, począwszy od 
roku 1962. Wtedy to Nel-
son zaczął zastanawiać się 
nad sposobem ustanowienia 
ochrony środowiska przy-
rodniczego jako stałego ele-
mentu polityki państwowej 
USA.  
I tak to się zaczęło... 
 Latem 1969 roku zaczęły 
nasilać się demonstracje 

studentów przeciw wojnie w Wietnamie. Wtedy wła-
śnie Nelson wpadł na pomysł zorganizowania maso-
wych demonstracji mówiących o tym, co stało się z na-
szym środowiskiem.  
We wrześniu 1969 roku Nelson ogłosił, że wiosną na-
stępnego roku odbędzie się demonstracja 
„przyrodnicza” na skalę krajową, na którą wszyscy są 
zaproszeni. 
 Dnia 22 kwietnia 1970 roku, 20 milionów 
Amerykanów wyszło na ulice, by protestować przeciw 
pogarszaniu się jakości środowiska przyrodniczego.  

Jak sam Nelson powiedział: 
 „Nie mieliśmy ani czasu ani środków by zorganizować 
20 – milionową demonstrację i włączyć w to tysiące 
szkół i lokalnych społeczności. To właśnie była nie-
zwykła rzecz, jeśli chodzi o Dzień Ziemi. Po prostu 
zorganizował się sam!” 

 Z każdym rokiem akcja cieszyła się większym 
uznaniem na świecie. W Dniu Ziemi 2000 roku wzięło 
udział 5 000 grup ekologicznych, co dało ogromną licz-
bę setek milionów uczestników aż w 184 krajach..  
 Polska do obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi - 
22 kwietnia włączyła się w 1990 roku.  

 Nie zapominajmy, że walka o czyste środowi-
sko nadal trwa... I tylko od nas zależy, czy ją wygra-
my... 
  Już wkrótce klasa IVd i uczniowie klasy Ic zapro-
szą wszystkich na apel związany z Dniem Ziemi.   
Nad tegorocznym przedsięwzięciem, podobnie jak  
w latach ubiegłych, czuwają p. Jolanta Bochenek  
i p. Dorota Ochocka.                                                                                                         
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                                      Poddębice, 19.02.2018r. 
                                                   
 
 
                         Drodzy Poddębiczanie! 
 
 Jesteśmy mieszkańcami małego, ale pięknego 
miasteczka. Miasteczka, które jest naszą małą ojczyzną… 
A o ojczyznę trzeba dbać! Ostatnio jednak coraz częściej 
zauważam, że do naszego miasta wkrada się… bałagan! 
Ulice są bardzo zaśmiecone, a w lasach aż roi się od pu-
stych opakowań czy butelek. Czy też to zauważyliście? 
Czy to pasuje do wystroju naszego miasta? Oczywiście, 
że nie! Chyba zgodzą się państwo ze mną. Stąd powód 
pisania tego listu. Pragnę przekonać Was, drodzy miesz-
kańcy, że utrzymywanie porządku w naszym mieście 
leży w interesie nas wszystkich! Dzięki temu ulice będą 
czyste, a lasy i łąki staną się miejscem przyjaznym dla 
zwierząt i ludzi. 
 Od wielu lat na ulicach Poddębic poniewierają się 
tony śmieci, wszędzie leżą foliówki, puste butelki i różne 
opakowania. W lasach kryje się masa worków ze śmie-
ciami, ludzie wywożą je tam często z niewiedzy. Nie 
myślą o skutkach tego postępowania, przez co wiele 
zwierząt cierpi. Jednak częstszym przypadkiem śmiece-
nia w lasach jest lenistwo, ludziom nie chce się segrego-
wać odpadów, więc najprostszym rozwiązaniem jest wy-
wiezienie śmieci np.: do lasu. Zanieczyszczenie nie doty-
ka tylko łąk czy lasów, zanieczyszczona jest również 
rzeka! Ner płynący przez Poddębice jest ogromnie za-
śmiecony, pływa w nim również wiele tysięcy płynów, 
które uniemożliwiają życie ryb w rzece. Nie bądźmy na 
to obojętni! To przecież nasz dom! Dlaczego nie reaguje-
my? Dlaczego często przechodzimy obojętnie obok góry 
śmieci, nie podnosząc nawet małego papierka?! Uważa-
my to za zbędne, prawda? A jednak! Nawet mały papie-
rek powoduje ogromne szkody. A co, gdyby każdy 
sprzątnął po sobie  śmieci? Nasza planeta na pewno była-
by nam wdzięczna!  
 Dlatego apeluję do was drodzy mieszkańcy! Nie 
bądźmy obojętni na brud i bałagan na ulicach naszego 
miasta! Reagujmy, gdy widzimy, jak ktoś zatruwa nasze 
środowisko! Pomóżmy naszej planecie! Razem możemy 
zdziałać więcej! Liczę na pozytywny odzew z Waszej 
strony. 

                                                                                    
    
    
                                      
              Z wyrazami szacunku 
                                                                                           

                                                                                
Zofia Dębiec 

                                                                                    
Mieszkanka Poddębic  

  

Moje życzenia do złotej rybki 

    Kiedy byłem mała, 
mama czytała mi wiele 
książek. Najchętniej jednak 
słuchałam swej ulubionej, 
tej o złotej rybce. Marzy-
łam, że kiedyś uda mi się 
ją mieć. 
  Wielokrotnie wy-
obrażałam sobie jej urodę 
oraz układałam trzy życze-
nia, które chciałabym, żeby 
spełniła. Ich treść często 
się zmienia, w zależności od moich potrzeb. Ale ciągle 
wierzyłam, że może kiedyś będę mogła je wyjawić praw-
dziwej złotej rybce. I się nie pomyliłam. 
    Był letni, wiosenny dzień. Siedziałam obok znajo-
mego wędkarza, pana Tomasza, przyglądając się uważ-
nie, jak przygotowuje swój sprzęt. Pomagałam mu nawet 
w zakładaniu przynęty, wybierając same dorodne 
dżdżownice. Jednak nie był to dla niego szczęśliwy 
dzień. Złowił zaledwie dwie małe rybki. W końcu powie-
dział: 
 - Słuchaj, mała, weź na chwilę wędkę, a ja skoczę po coś 
do picia. Może ty będziesz miała więcej szczęścia. 
   Kurczowo trzymałam w rękach sprzęt pana Toma-
sza. Już po chwili poczułam delikatne szarpnięcie, które 
błyskawicznie przybierało na sile. Zaczęłam szybko na-
kręcać żyłkę na kołowrotek i wreszcie... wyciągnęłam! 
To była ona! Królowa mórz i oceanów, złota rybka. 
   Zaskoczona chwyciłam ją w dłonie i wpuściłam 
do wiaderka z wodą. Dopiero wtedy mogłam jej się lepiej 
przyjrzeć. Rybka była maleńka, a jej łuski mieniły się 
odcieniami złota i miedzi. 
 -Ach, ci ludzie... Wnioskuję więc, że mit o złotej rybce 
ciągle krąży po świecie. 
 -To ty nie spełniasz życzeń?! Szkoda... - odpowiedzia-
łam zawiedziona. 
 -Przydałyby mi się lepsze oceny w szkole - dodałam. 
 -W takim razie postaraj się o nie sama. Nie licz na to, że 
ktoś zrobi to za ciebie. Pamiętaj, że sama jesteś kowalem 
swego losu... -oznajmiła.  
Słuchałam tego w zupełnym osłupieniu. Dopiero po 
chwili ocknęłam się i puściłam rybkę do wody. W tym 
samym momencie nadszedł pan Tomasz z colą pod pa-
chą. 
 -No i co, księżniczko, udało Ci się coś złapać? -spytał. 
 -Niestety, nie -odpowiedziałam, nie bardzo wiedząc, czy 
to, co się wydarzyło, było rzeczywistością, czy tylko 
upragnionym złudzeniem. 
    Wróciłam zamyślona do domu. Cały czas miałam 
w pamięci słowa złotej rybki. Zabrałam się więc pilnie do 
nauki, by poprawić swoje stopnie. Udało mi się! 
 Muszę przyznać, że to wcale nie było takie trudne... 
 
                                            Łucja Kowalczyk  kl.VIIa 
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1. Uśmiechaj się zamiast mieć kwaśną minę. Nawet 
jeżeli nie masz dobrego humoru, staraj się tego 
nie okazywać.  

2. Nie traktuj ludzi jak powietrze! Zdobądź się na 
uprzejme powitanie, miłe podziękowanie gdy 
ktoś przepuszcza cię w drzwiach, krótką wymia-
nę zdań ze starszym sąsiadem na temat pogody. 
Wszyscy lubimy, gdy bliźni nas dostrzegają...  

3. Nie wkraczaj na cudze terytorium. Przyjmuje 
się, że dystans między obcymi osobami nie powi-
nien być mniejszy niż pół metra. 

4. Nie poklepuj nikogo. Jeżeli lubisz gestykulować, 
zwróć uwagę, czy w czasie rozmowy nie doty-
kasz zbyt często swojego rozmówcy. Poklepywa-
nie po ramieniu może go krępować i drażnić. Je-
żeli już musisz mieć tak bliski kontakt z 
rozmówcą, możesz ostatecznie dotknąć tylko je-
go dłoni lub przedramienia.  

5. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Każdy ma 
prawo do sekretów. Nawet najbliższy przyjaciel 
nie ma obowiązku mówić ci wszystkiego. Jeżeli 
czujesz, że nie chce poruszać jakiegoś tematu, nie 
nalegaj, i nie obrażaj się. Uszanuj prywatność 
drugiej osoby.  

6. Gumę żuj dyskretnie. 
Guma do żucia awanso-
wała ostatnio do rangi 
zdrowego produktu, ale 
raczej nie wypada żuć jej 
demonstracyjnie; w pu-
blicznym miejscu żuj ją 
zawsze z zamkniętymi 
ustami. Zapomnij o żu-
ciu gumy, np. w czasie 
rozmowy, na lekcjach, 
koncercie czy w koście-
le.  

7. W kinie nie widać, ale... 
słychać. Fakt, że teraz 
niemal wszyscy widzo-
wie mają zwyczaj zaja-
dać w kinie kukurydzę i 
chipsy, nie oznacza, iż wolno ci robić to głośno. 
Nie oglądasz filmu sam, więc odgłosami swojej 
uczty nie psuj innym odbioru filmu. 

8. Kto przedstawia się pierwszy? Generalnie chło-
pak przedstawia się dziewczynie, zaś młodsza 
dziewczyna – starszej (ale nie bądź zbyt szybki – 
to starsza dziewczyna powinna wyciągnąć dłoń 
pierwsza). 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Nie krzycz na kogoś, nawet jesli się 

zdenerwujesz. Pamiętaj agresja rodzi agresję. 
Krzykiem mniej osiągniesz niż rozmową. 

10. Uścisk, który wiele zdradza.  Zdecydowany, ale 
nie za długi uścisk dłoni budzi zaufanie, zbyt 
mocny zdradza osobę skłonną do manipulowania 
innymi, zaś zbyt słaby – niepewną. Poćwicz więc 
„chwyt” przyjacielu. 

11. Dowiedz się, z jakiej okazji jesteś zaproszony. 
Gospodarze nie zdradzili, dlaczego zapraszają 
gości? Zapytaj i o okazję, i o formę przyjęcia. 
Inaczej możesz się poczuć niezręcznie, jeżeli w 
niedbałym stroju i z pustymi rękami zjawisz się 
na uroczystej kolacji z okazji urodzin. 

12. Bądź punktualny. Jeżeli gospodarze precyzyjnie 
określili godzinę, o której oczekują gości, nie 
wypada się spóźniać więcej niż kilka minut. Mo-
żesz zepsuć scenariusz przyjęcia, zwłaszcza, jeże-
li w menu kolacji są gorące dania, np. kebab. Nie 
wolno też przychodzić przed czasem – gospoda-
rze mogą nie być gotowi. 

13. Nie poruszaj drażliwych tematów. W każdej 
rozmowie stwórz przyjacielską atmosferę, łagodź 


