
Ewolucja szkolnego plecaka



Sięgnijmy

do słownika:

plecak – torba z dwoma paskami noszona na plecach

tornister – rodzaj szkolnego plecaka służący do
przenoszenia m.in. książek, zeszytów i różnych 
przyborów szkolnych

raniec – nazwa plecaka pochodząca z języka 
rosyjskiego

teczka - rodzaj torby



Fraszka na plecak

Tornister, plecak, teczka, raniec …,

Nie do wiary!

Choć nie wiem jak nazwiesz,

to i tak dźwigniesz

… wiedzę i ciężary!



Trochę historii o plecaku

Dawniej dzieci nosiły do szkoły
zeszyty i książki w chustach, 
przewiązane sznurkiem,
rzemykiem lub paskiem, 
niekiedy w zbitych
z deseczek tornistrach zrobionych
przez ojców.



Tornistry robiono również z mocnej 
tektury powleczonej lakierem.

Z czasem do wyrobu tornistrów zaczęto 
używać skóry. 



W latach 60 modne były tornistry
produkowane ze sztucznych materiałów, 
m.in. ze skaju.

Często miały nadruki odwołujące się
do popularnych wówczas kreskówek.



Współcześnie uczniowie najchętniej noszą
podręczniki w plecakach, które wykonane
są z mocnych, ale lekkich materiałów.

Nowoczesne plecaki często wyposażone są

w stelaże pozwalajace zachować prawidłową postawę
użytkownika.



A z czym będziemy chodzić 
do szkoły w przyszłości?

… może z torbami na tablety!



Co tak naprawdę zawierają nasze
plecaki?

W plecakach nosimy:
książki, zeszyty, ćwiczenia, atlasy, piórniki, bloki
rysunkowe, teczki, farbki i pastele, przybory
szkolne, stroje gimnastyczne, książki do biblioteki, 
śniadaniówki, bidony lub termosy, identyfikatory, 
klucze do szfek, klucze do domu, pieniadze, 
chusteczki higieniczne, telefony.

Czasami w plecakach można też znaleźć:
mokry strój z basenu, przedwczorajszą
kanapkę, ogryzek jabłka, poszukiwaną od tygodnia
ulubioną ekierkę, zagubioną skarpetkę,
wkłady do pióra (bywa, że rozlane), kauczukowe
piłeczki, stare gumy do żucia i tak dalej, i tak dalej, 
i tak dalej.....



Obchodzony 1 października

Ogólnopolski Dzień Tornistra

jest akcją edukacyjną, która ma

na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom

i nauczycielom na zjawisko przeciążonych
plecaków.

Ciekawostka!

Od 2018 roku

tornister ma swoje 
święto



Informacje zaczerpnięto ze stron internetowych:

www.gov.pl/web/edukacja
www.muzeummelgiew.pl2016/09/18/tornister
www.sjp.pl/raniec

Do prezentacji wykorzystano zdjęcia pobrane z Internetu

http://www.gov.pl/web/edukacja
http://www.muzeummelgiew.pl2016/09/18/tornister
http://www.sjp.pl/raniec
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