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ALE DOWCIP!Jeden z uczniów przyszedł na rozpoczęcie 

roku ubrany na czarno. Widząc to, nauczy-

cielka pyta: — Co się stało, że jesteś cały na czarno?
— Mam żałobę – odpowiada uczeń płaczli-

wym głosem.— O Boże! Po kim?— Po wakacjach...

DLA DZIECI

Dzieci plecaki wzięły
I biegną szkoło do ciebie

Z pytaniami:
— Czy tęskniłaś za nami?

— Czy brak ci było gwaru, hałasu?
— Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?

I tak dzieci pytały,
I tak szkole marudziły,

Że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła ,

I dzieci do siebie zaprosiła.

Podobnie jak na Litwie, na początku września rok szkolny zaczyna się w Ameryce, Anglii, Grecji, Belgii, 
Łotwie, Francji i Polsce.

• Szwedzi, Duńczycy i mieszkańcy niektórych landów niemieckich idą do szkoły w sierpniu. 
• Hiszpanie, Włosi i Portugalczycy – dopiero w drugiej połowie września.
• Australijczycy, co ciekawe, na pierwsze zajęcia idą w styczniu. 
• W Brazylii rok szkolny rozpoczyna się po karnawale, czyli w lutym. 
• Mieszkańcy Chile idą do szkół dopiero w marcu. 
• W Japonii uczniowie zaczynają szkołę w kwietniu. 
• W Indonezji rok szkolny rozpoczyna się w lipcu. 
• W Grecji i na Łotwie długie wakacje zaczynają się już z początkiem czerwca. 
• Szwedzi i Niemcy kończą naukę dopiero pod koniec lipca.

Ale bez względu na to, wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy dobrego, a wręcz wspaniałego roku szkolnego!

Kiedy do szkoły? 
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• W Niemczech, Polsce i na Litwie
lekcje trwają po całe 45 minut.
• W Anglii lekcje trwają od godz.
8.30 do ok.15.30. O godz. 12.30 jest 55-minutowa 
przerwa na posiłek.
• Na Łotwie zajęcia odbywają się
pięć razy w tygodniu i trwają 40 minut, po któ-
rych następuje z reguły 10-minutowa przerwa. 
Uczniowie spędzają w szkole średnio 5-6 go-
dzin dziennie.

• W USA lekcja trwa od 50 do 55
minut.  
• We Francji każdy tydzień nauki
składa się z 26 lekcji 60-minutowych w szkole 
podstawowej i 25-30 lekcji 55-minutowych w 
szkole średniej.
• W Indonezji normalne zajęcia
trwają dwie godziny, potem jest przerwa 
15-minutowa.

• Najkrótszy rok szkolny jest w
Islandii, który trwa zaledwie 170 dni lekcyjnych. 
• Najdłuższy rok szkolny jest w
Czechach, dlatego, że trwa on aż 200 dni.

• W Norwegii rok szkolny trwa 190 dni.
• Na Litwie rok szkolny trwa 195 dni. 
• W Polsce rok szkolny trwa 183 dni. 

• Najmniejszą szkołą na świecie jest
szkoła położona w górach, w Makarcie w Gru-
zji. Uczy się tam tylko i wyłącznie jeden 9 letni 
chłopiec. Lekcje z gruzińskiego, matematyki 
i angielskiego prowadzą na zmianę dwie na-
uczycielki.
• Największą szkołą jest szkoła
Montessori w Indiach. Uczy się w niej ok. 47 
tysięcy uczniów. W placówce zatrudnionych jest 
ponad 3000 pracowników, w tym pracownicy 
obsługi i pomoc taka jak stolarze, ogrodnicy i 
sprzątaczki.
• W Finlandii zawód nauczyciela

uważany jest za jeden z najbardziej prestiżo-
wych zawodów, zaraz po zawodzie lekarza, a 
przez 4 pierwsze lata nauki nie ma kompletnie 
wystawiania ocen. 
• W japońskich szkołach kilka razy
w ciągu roku sprawdza się wiedzę jaką nabyło 
dziecko podczas nauki, są one oceniane sposo-
bem 100 punktowym, ale też w japońskich pod-
stawówkach dzieci nie dostają prac domowych. 
•  W Australii dzieci noszą identyczne mundur-
ki, rok szkolny trwa 11 miesięcy i dzieci chodzą 
do szkoły 5 dni w tygodniu, lecz dzieci nie do-
stają prac domowych.

Lekcja trwa… 

Najdłuższy i najkrótszy rok szkolny

Szkolne ciekawostki ze świata

O nie!  
Rudy zaspał 
do szkoły!

Pomóżcie mu 
znaleźć skrót  
i zdążyć na czas.


