
Temat: Szkoła- jak funkcjonuje.  (03-04.06.2020r) 

Witajcie, 

Dzisiaj porozmawiamy o szkole. Mimo, że kończy się rok szkolny, a może właśnie dlatego- przecież 

dawno nie byliście w SZKOLE 

Co to takiego SZKOŁA?  

Otóż, to nie tylko budynek, ale to przede wszystkim:  

- uczniowie 

- nauczyciele 

- dyrektor 

- sekretarka 

- panie sprzątaczki i woźny 

- oraz rodzice 

Sami widzicie, że SZKOŁA, to coś więcej niż same mury! 

SZKOŁA, to przede wszystkim miejsce, gdzie młody człowiek zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności 

w różnych dziedzinach. Tu: 

- poznajemy siebie- jacy jesteśmy w kontaktach z innymi ludźmi, jak sobie radzimy w różnych 

sytuacjach;  

- uczymy się wygrywać i przegrywać oraz walczyć o swoje;  

- poznajemy prawdziwe przyjaźnie- często takie na całe życie; 

- dowiadujemy się, jakie mamy zainteresowania, w czym jesteśmy dobrzy i w jakim kierunku 

powinniśmy się rozwijać- myśląc o zawodzie. 

SZKOŁA spełnia trzy podstawowe funkcje: 

- edukacyjną; 

- wychowawczą; 

- opiekuńczą. 

SZKOŁA, to miejsce, gdzie są uczniowie bardzo zdolni- i ci, którym nauka nie wchodzi do głowy lub nie 

lubią się uczyć. 

Tu poznamy wielkich sportowców, jaki osoby, dla których w-f to tortury. 

 



CZYLI SZKOŁA, TO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH!!! 

 WAŻNE, ABY SIĘ W NIEJ ODNALEŹĆ I MIŁO SPĘDZIĆ WIELE LAT SWOJEGO ŻYCIA 

Najczęściej chętnie do szkoły idą uczniowie klas młodszych. Im jesteśmy starsi, tym mniej jesteśmy 

zainteresowani uczeniem się 

Ale powinniście wiedzieć, że są takie państwa na świecie, gdzie dzieci bardzo chciałyby chodzić do 

szkoły i się uczyć- BO TO DAJE  ZAWÓD- CZYLI LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!  

Jednak ich rodzice są za biedni, aby kupić im książki i dać pieniądze na przejazdy do szkoły. Często te 

dzieci- zamiast się uczyć- chodzą do pracy; bardzo ciężkiej pracy, przez którą chorują i młodo 

umierają. 

DLATEGO ZA NIM ZACZNIECIE MARUDZIĆ, ŻE SZKOŁA, TO ZŁO NAJGORSZE- POMYŚLCIE, ŻE JEST 

WIELE DZIECI NA ŚWIECIE, KTÓRE ZAMIENIŁOBY: biedę, głód i ciężką pracę- NA NAUKĘ, KTÓRA DAJE 

LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Pamiętajmy, że w szkole uczniowie mają PRAWA i OBOWIAZKI. 

Prawa ucznia, to: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Obowiązki ucznia, to: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Radość z pójścia do szkoły 

    

 

 

 



Jak mogą wyglądać lekcje w różnych rejonach świata 

W Afryce     w Polsce 

  

We Francji- w muzeum           Apel w Japonii 

  

Na Tajwanie     w Finlandii 

  

W USA- Stany Zjednoczone Ameryki  w Szwecji 

  



Szkoła może wyglądać tak, 

W Nigerii     w Australii 

  

W Szwecji      w USA 

  

W Polsce         W Anglii 

  

We Francji          W środkowej Afryce 



  

A droga do szkoły może wyglądać- tak 

W Australii     w Polsce 

   

W Anglii     W Kanadzie 

   

I w innych rejonach Świata 

     



 

    

  

    

Ale można i tak przemierzać drogę do szkoły 

   



    

 

SZKOŁA, to też miejsce różnych wydarzeń organizowanych dla uczniów, np.: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

NIE JEST WAŻNE JAK WYGLADA SZKOŁA, ILE DO NIEJ IDZIEMU LUB JEDZIEMY- WAŻNE, ABYŚMY CZULI 

SIĘ W NIEJ DOBRZE I BEZPIECZNIE 


