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1. Jaka była Szkoła Podstawowa  50 lat temu ? 

 50 lat temu wyglądała tak że, budynek szkoły wyglądał jak teraz, uczniowie chodzili do 

szkoły w szkolnych fartuszkach, były ławki z kałamarzami, pisało się piórem nie wszystkie 

szkoły miały sale gimnastyczne, dlatego lekcje wf były tylko w ciepłym okresie 

 

2. Jak wyglądała szkoła za czasów moich dziadków?  

 Były 2 klasy 1-2 z rana i 3-4 po popołudniu było po 8 osób w klasie  

 

3. Gdzie odbywały się lekcje, jak wyglądały sale?  

Były ławki z kałamarzami, pisało się piórem, nie wszystkie szkoły miały sale gimnastyczne, 

dlatego lekcje wf były tylko w ciepłym okresie, nie było komputerów. 

 

4. Jak wyglądały posiłki w dawnej szkole?  

Nie było posiłków, każdy musiał przynosić sam jedzenie, a w stołówce była herbata i to za 

jedno razową opłatą. 

 

5. Jakie były lekcje i jakie przedmioty? 

Takie same tylko nie było informatyki, zamiast polskiego i hiszpańskiego, był ukraiński i 

rosyjski, była jeszcze dodatkowa lekcja, dla chłopców stolarka, a dla nauka gotowania i 

szycia 

 

6. Co działo się na przerwach? Tak samo jak w tych czasach zachowują się dzieci 

 

7. Jak wyglądało szkolne boisko?  

Tak jak teraz tylko były maszyny metalowe do ćwiczeń obok boiska 

 

8. Jak wyglądały zajęcia w czasie zimy? 

W czasie zimy wszystko tak samo tylko wf w sali gimnastycznej 

 

9. Jakiego nauczyciela pamiętają i dlaczego?  

Z matematyki i angielskiego bo bardzo dobrze podchodzili do swojego zawodu 

 

10. Jaki obowiązywał strój codzienny a jaki galowy? 

Codzienny to dla chłopców niebieska koszula ,dla dziewczynek brązowa sukienka z czarnym 

fartuszkiem, a galowy to dla chłopców biała koszula , a dla dziewczynek brązowa sukienka z 

białym fartuszkiem 

 

11. Jacy byli uczniowie i jak kształtowały się stosunki koleżeńskie w czasach moich 

dziadków?  

Bardzo dobre koleżeńskie stosunki, spędzali czas razem i po szkole 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

12. Czy były organizowane wycieczki i dokąd?  

Bardzo rzadko i najczęściej to do kina w tym samym mieście 

 

13. Czy w szkole była przestrzegana dyscyplina? W jaki sposób?  

Występował wielki szacunek do nauczyciela bo uczniowie bali się kar w domu 

 

14. Jaką przygodę z lat szkolnych najbardziej zapamiętali dziadkowie? 

 W 1 klasie szłam ze szkoły z kolegą gdy był na rzece jeszcze lód. Gdy weszliśmy razem z 

plecakami i książkami na lód,  to on pękł i zostałam na krze a kolega wpadł do wody. Dobrze, 

że obok nas przechodził pan i nas wyciągnął 

 

15. A może sami chcieliby dopowiedzieć coś o co sami nie zapytaliśmy? 

 Moim ulubionym przedmiotem była matematyka 

 

 


