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Wygląd i rodzaj 
plecaków

• W latach od około 1960 plecaki były 
tekturowe lub wykonane z 
materiału skóropodobnego. Po 
około 15 latach większość była już 
wykonana z tego skórzanego 
materiału narysowane były na nich 
postacie z bajek. Najczęściej miały 
odcienie brązu. Na przestrzeni 
kolejnych około 20 lat plecaki 
zaczęły być robione z materiału z 
przeróżnymi wzorami. 



Książki przedmiotowe

• W latach sześćdziesiątych książki 
odkupywano od klas starszych 
były one zazwyczaj w nie 
najlepszym stanie. W 
poźniejszych latach 
wprowadzono system który jest 
rówież teraz czyli zakupywanie 
książek przez szkołę I 
przekazywanie ich następnym 
uczniom. Są one w lepszym 
stanie niż były kiedyś jednak 
stan ich nie jest idealny.



Ołówki, pióra, 
długopisy

W Pierwszej klasie chyba każdy 
pamięta pisało się ołówkami tak 
jest teraz I tak było kiedyś. 
Następnie dawniej były pióra z 
kałamarzem lub pióra wieczne 
które dostawało się na komunie. 
W latach osiemdziesiątych 
używano oprócz piór wiecznych, 
pióra czeskie na naboje. My teraz 
najczęściej piszemy długopisami 
lub piórami z wkładem 
zmazywalnym.



Języki obce

W latach około 1960 uczono 
się języka Rosyjskiego od 5 
klasy. W latach około 1982 od 
5 klasy uczono się Rosyjskiego 
a od 7 Angielskiego. Teraz 
głównym językiem jest język 
Angielski oraz najczęściej do 
wyboru w różnych szkołach 
język Niemiecki lub Francuski.



Kary za złe zachowanie 
ucznia

• W latach sześćdziesiątych uczeń który 
przeszkadzał na lekcji był wyrzucany poza 
klasę oraz zadawano mu pracę społeczną 
na rzecz szkoły np. donoszenie węgla do 
kuchni lub siedzenie w oślej ławce. W tych 
latach uczeń nie miał czegoś takiego jak 
prawa ucznia. Na przestrzeni około 20 lat 
te prawa zaczęto przestrzegać. Karą za 
przeszkadzanie na lekcji było np. napisanie 
100 razy tego samego zdania. My teraz 
mamy punkty minusowe a karę mogą dać 
nam tylko rodzice zazwyczaj na telefon, 
komputer, tablet.



Posiłki

Dawniej tak jak I teraz w szkole 
były obiady. Teraz chodzi na nie 
prawie każdy, kiedyś chodziła 
bardzo mała część uczniów 
ponieważ większość jadła 
obiady w domu. My wy 
współczesnych czasach do szkół 
przynosimy drugie śniadanie np. 
Kanapki różnego rodzaju, 
słodkie przekąski. Dawno temu 
jadło się suchy chleb albo bułkę 
z marmoladą.



Kartkówki, 
sprawdziany

Teraz najczęściej piszemy 
sprawdziany zapowiedziane 
tydzień przed terminem, a 
kartkówki nie zapowiedziany 
zdarzają się bardzo rzadko. W 
dawnych czasach kartkówki nie 
zapowiadane nazywane było 
pięciominutówkami ponieważ 
pisano je pięć minut przed 
końcem lekcji zdarzały się bardzo 
często, a sprawdziany były rzadziej 
pisane przez uczniów.



System oceniania, 
ubiór

System oceniania nieco różnił się 
od teraźniejszego. Dawniej skala 
ocen była od 2 do 5 natomiast od 
1991roku skala została poszeżona 
o ocenę 1 i 6. Nie było czegoś 
takiego jak waga ocen tak jak 
teraz jest już na większości 
przedmiotów. Kiedyś do szkoły 
panie musiały chodzi w 
specjalnych spódnicach i koszuli. 
Panowie natomiast w spodniach i 
kamizelkach. Teraz niewiele szkół 
ma mundurki kiedyś miał je każdy.



Ciekawostki

1.Dawniej zamiast wychowania do życia w rodzinie były zajęcia 
ZPT czyli zajęcia na których uczono się czynności domowych: 
haftowania, szycia, gotowania.

2.W latach dziewięćdziesiątych zamiast kalkulatorów w 
szkołach były wielkie liczydła.

3. W 1967 roku uczniowie którzy ukończyli 15 lat do czerwca 
nie chodzili do ósmej klasy.

4. Od 1961r do 1999r do szkół podstawowych chodzono 8 lat, 
następnie szło się do szkoły ponadpodstawowej. Od 1999 do 
2019 szkoła podstawowa składała się z 6 klas, nastepnie było 
gimnazjum trzyletnie i szkoły ponadpodstawowe.Od 2019r. 
przywrucono ośmioletnią szkołę podstawową i zlikwidowano 
gimazjum.




