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PRZYKAZANIE 8 – NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA  

PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU 

 

W ósmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg mówić zawsze 

prawdę i szanować dobre imię bliźniego. Prawdomównym 

jest ten, kto zawsze tak mówi, jak myśli. Kto natomiast 

mówi inaczej, aniżeli myśli - ten kłamie. Kłamstwo jest 

grzechem przeciwko ósmemu przykazaniu. 

O bliźnich należy dobrze myśleć i mówić. Kto bez powodu 

wyjawia wady i błędy bliźniego, ten obmawia. A kto 

rozgłasza zmyślone błędy bliźniego, popełnia oszczerstwo. 

Z ważnych przyczyn wolno wyjawić błędy bliźniego, np. 

wady dzieci przed rodzicami. 

 

 

 

Przeczytaj z podręcznika informacje 

dotyczące tematu 19 – Jezus uczy nas 

żyć w prawdzie (str. 2 i 3 tego 

dokumentu) oraz opowiadanie p. Ewy 

Stadtmüller o ósmym przykazaniu. 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń do 

religii „Jezus jest z nami” ze str. 40-41 

(Temat 19). 

Poproś rodziców, aby przesłali 

zdjęcie/skan wykonanych zadań z 

katechizmu  ze str. 40-41. 

Zachęcam także do obejrzenia filmu 

umieszczonego na stronie o ósmym 

przykazaniu. 

Zdjęcia proszę przesłać na meila: 

siostra.anna@polnischeschule-essen.de 

do soboty 20.03.2021. 
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Zadania w katechizmie na str. 40-41 
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Źródła: 

https://adonai.pl/dekalog/?id=45 

Jedność „Jezus jest z nami” zeszyt ćwiczeń i podręcznik do religii dla klasy 3 

Opowiadanie – Ewa Stadtmüller 

Idę drogą Bożą, zeszyt ćwiczeń ilustrujący dekalog 

 

Opowiadanie – Ewa Stadtmüller 

 

- Ależ wy szybko rośniecie – zauważył tato patrząc na nogawki spodni Mateusza. 

- Nowe polary też by się przydały – podchwyciła Małgosia. 

- Nie ma rady, jutro jedziemy na zakupy – westchnęła mama, bo pomyślała z obawą, jak to 

wytrzyma domowy budżet. Dlatego ucieszyła się kiedy wieczorem przyszła ciocia Zosia z 

reklamówką ciuchów. 

- Agnieszka wyrosła z paru rzeczy, może się przydadzą – powiedziała, kładąc torbę na 

wersalce. 

Gosia nie była zachwycona. Po cichu marzyła o markowych dżinsach i modnej koszulce, a 

tu proszę: zwykłespodnie i jakiś sweterek w paski. Dlaczego inne dziewczyny mogą 

wyglądać super, a ona nawet skarpetki ma zwyczajne, nie takie fajne jak Iza. Faktycznie, 

ciuchy Izy były oryginalne, bo jej tata przysyłał je z Londynu i wszystkie dziewczyny patrzyły 

na nie z zazdrością. 

Po WF-ie Małgosia zagadała się w szatni. Już miała wychodzić, kiedy zobaczyła leżącą pod 

szafką koszulkę. Ale fantastyczna! To chyba Izy. Ona ma takich mnóstwo. Nawet nie 

zauważy, że jedną zgubiła. Gosia obejrzała się, czy nikt nie widzi i prędko schowała koszulkę 

do teczki.  

Udało się, powinna się cieszyć, a jednak zrobiło jej się ciężko na sercu. Obiad jej nie 

smakował. Zabraną z szatni koszulkę włożyła na samo dno szuflady. W nocy nie mogła 

zasnąć. Rano zapakowała nieszczęsną koszulkę do teczki. Chciała podrzucić ją do szatni, 

ale jak na złość ciągle ktoś tam był. Zaczęła się denerwować. W klasie ostrożnie wyciągała 

książki, żeby przypadkiem nikt nie zauważył zielonego materiału.  

Na przerwie usłyszała jak Iza żali się Madzi, że zgubiła swoją ulubioną koszulkę. Nagle coś 

ją tknęło. Pędem pobiegła do klasy. 

- CZy to ta? – zapytała wyjmując koszulkę z teczki. – Leżała pod kaloryferem. 

- Jejku! – pisnęła Iza. – Jesteś kochana! Dziękuję! Dobrze, że mi ją wzięłaś. 

- To nie zupełnie tak... – próbowała wyjaćnić Gosia, ale Iza nie dopuściła jej do głosu. Gosia 

obcałowana i wyściskana wracała do domu jak na skrzydłach. Nigdy więcej nie wpadnie na 

pomysł zabrania czyjejś rzeczy. 

https://adonai.pl/dekalog/?id=45

