Jak to kiedyś w szkole było?.....
Z rodzicami, absolwentami Szkoły Podstawowej nr 5 - panią Moniką (2000r.) i panem
Jędrzejem( 1990r.) , o szkole rozmawia uczeo klasy piątej, Adam Zdobylak.
Adam: Chodziliście kiedyś do tej samej szkoły, co ja teraz. Czy wtedy była w szkole większa
dyscyplina?
Mama: Jak ja chodziłam do szkoły, klasy liczyły ok. 30 uczniów. Była dyscyplina, ponieważ
nauczyciel nie byłby w stanie prowadzid lekcji. Oczywiście były wyjątki i nie wszyscy
zachowywali się w porządku wobec nauczycieli.
Tata: Tak, była. Przede wszystkim uczniowie mieli duży szacunek do nauczycieli. Nie
pamiętam, żeby któryś uczeo odzywał się niegrzecznie do nauczyciela.
Adam: Jakie obiady były w szkolnej stołówce?
Mama: Nie jadłam obiadów.
Tata: Obiady były skromne, ale przepyszne. Standardową zupą była zupa ryżowa (rosół z
ryżem), ulubionym drugim daniem moim i moich rówieśników była kiełbasa pieczona z
ziemniaczkami.
Adam: A jacy nauczyciele uczyli wtedy w szkole?
Mama: Ciekawostką jest to, że nauczyciele, którzy uczyli tatę, później uczyli mnie. Mieliśmy
tę samą wychowawczynię w klasach 4-8 (pani Genowefa Szeląg). Jak kooczyłam szkołę, pani
Gienia szła na emeryturę. Tata pamięta, jak pani pedagog zaczynała pracę w szkole. W 8
klasie miałam WF z panią Pisanko- zaczynała wtedy uczyd .
Tata: W klasach 1-3 uczyła mnie pani Śnieżek, a później moją wychowawczynią była pani
Genowefa Szeląg. Do tego uczyła mnie jeszcze pani Macowicz i pani Machnicka.
Adam: Czy szkoła była inna niż jest teraz?
Mama: Na pewno wiele rzeczy się zmieniło, jak byłam dzieckiem szkoła wydawała się
ogromna. Wracając do niej jako rodzic, mam wrażenie, że jest malutka. Zmieniły się szatnie,
szkoła jest bardziej kolorowa, jest fajny Orlik, plac zabaw i wyremontowany basen.
Tata: Oczywiście. Czasy, w których chodziłem do szkoły, były szare i ponure, ale czas szkolny
w moim życiu bardzo dobrze wspominam. Był kolorowy i fajny. Z politowaniem patrzę na
dzisiejsze dzieci i młodzież, która większośd czasu po szkole spędza przy dobrach
technologicznych.
Adam: Czy lekcje były prowadzone inaczej?
Mama: Lekcje były prowadzone bardzo podobnie.
Tata: Na pewno były prowadzone inaczej, chodby ze względu na technologię.
Adam: Czy spotykacie swoich szkolnych kolegów i koleżanki?
Mama: Niektóre przyjaźnie nawiązane w szkole trwają do dziś.
Adam: Dziękuję, że mogłem z Wami porozmawiad.

