
Wywiady z byłymi i obecnymi uczniami SP5 w Pyskowicach na temat szkoły. 
 
Babcia- Anna: 

1. Jak wyglądała szkoła? 

Był basen, sala gimnastyczna, świetlica, był gabinet stomatologiczny. W zimę za szkołą było 
robione lodowisko. 

2. Jakie były przedmioty? 

Nie było edukacji wczesnoszkolnej za to było środowisko, wychowanie fizyczne oraz zajęcia 
praktyczno-techniczne, język obcy był dopiero od 4 klasy, był to język rosyjski, wychowania 
fizycznego był tylko 2 godziny w tygodniu, za to matematyki 5 godzin tygodniowo. Od klasy 
6 była fizyka, a od 7 klasy chemia, niebyło wychowana do życia w rodzinie. W ramach 
godzin zajęć praktyczno-technicznych (ZPT) była nauka gotowania oraz szycia na maszynie, 
nie było informatyki. 

3. Jaki był system ocenienia? 

Najgorszą oceną była 2, a najlepszą 5. 

Oceny z zachowania też były inne niż obecnie.  

Nie było świadectw z paskiem. 

4. Jakie były relacje z nauczycielami? 

Relacje z nauczycielami nie zmieniły się za bardzo. 

5. Czy było trzeba nosić mundurki? 

Trzeba było nosić mundurek i tarcze. Mundurek można było nosić w różnych kolorach. 

6. Czy religia była obowiązkowa? 

Religii nie było w szkole. 

Na religie chodziło się do salek katechetycznych przy parafii. 

Katecheza była powadzona głównie przez księży albo siostry zakonne, nie było książek do 
religii. 

   1966-1974  Czas uczęszczania do szkoły  

Dyrektor: P. Bojanowski  

 

 

 

 



Mama-Monika: 

1. Jak wyglądała szkoła? 

Był basen, sala gimnastyczna, świetlica, był gabinet stomatologiczny, salka korekcyjna, aby 
do niej wejść było trzeba wyjść na dwór. Na drugim piętrze był sklepik szkolny, od 1999r 
zostały zakupione szafki dla starszych uczniów. 

2. Jakie były przedmioty? 

Nie było edukacji wczesnoszkolnej, były osobne przedmioty prowadzone przez panią 
wychowawczynią. Od 4 klasy był język obcy- niemiecki, a od 6 klasy drugi język obcy- 
angielski. Były 3 godziny wychowania fizycznego w tym lekcje basenu. (był do 4 klasy). 
Technika nazywała się ZPT, było szycie na maszynie oraz nauka posługiwanie się 
narzędziami np.: dłuto. 

3. Jaki był system ocenienia? 

Najgorszą oceną była 1, a najlepszą 6. 

Oceny z zachowania też były podobne niż obecnie. 

Były świadectwa z paskiem. 

4. Jakie były relacje z nauczycielami? 

Relacje z nauczycielami nie zmieniły się za bardzo. 

5. Czy było trzeba nosić mundurki? 

W pierwszej klasie było trzeba nosić fartuszki na ubrania. 

6. Czy religia była obowiązkowa? 

Religia była w szkole. 

Katecheza była powadzona głównie przez księży albo siostry zakonne, były książki do religii. 

    1993-2003r  Czas uczęszczania do szkoły  

Dyrektor: P. Miśków- P. Halska 

 

Obecne uczennice. 

1. Jak wygląda szkoła? 

Jest basen, sala gimnastyczna, świetlica zostały wyremontowane w 2021r, nie ma gabinetu 
stomatologicznego. 

2. Jakie są przedmioty? 

Jest godzina wychowawcza, technika, angielski jest obowiązkowy. 



3. Jaki jest system ocenienia? 

Najgorsza ocena jest 1, a najlepszą jest 6. 

4. Jakie są relacje z nauczycielami 

Są pozytywne. 

5. Czy trzeba nosić mundurki? 

Nie trzeba. 

6. Czy religia jest obowiązkowa? 

Teraz jest nie obowiązkowa lecz za kilka lat ma się to zmienić. 

 2018-2027 Czas uczęszczania do szkoły  

Dyrektor: P. Klimala- P. Piecuch   

 

 

 

Tworzyły: Julia Auguścik oraz Alina Fojcik 5A 

 

 


