
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  Nauka-obowiązek czy przywilej? pod takim hasłem zorganizowano  
24 kwietnia 2015 r. debatę uczniów naszej szkoły. Już od kilkunastu lat 
społeczność „Czwórki” porusza tematy ważne dla środowiska lokalnego.  

Tym razem wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli klas V. W piątkowe 
przedpołudnie I piętro szkoły pełniło rolę sali sejmowej. Około 100 posłanek  
i posłów zebrało się, by po raz kolejny zaprezentować własny punkt widzenia.  
Zgodnie z tradycją zaproszono również gości, m.in. dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Z. Nasierowskiej w Ełku panią Iwonę Adeszko, absolwentki szkoły 
– uczennice gimnazjum i liceum. Swoje głosy wygłosiła również mama 
uczennicy naszej szkoły. Wszyscy zebrali się po to, by przedyskutować kwestię 
wartości edukacji.  

Uczniowie w swoich wystąpieniach zastanawiali się, co jest dla nich 
ważne w uczeniu się, co motywuje do nauki.  Głoszący postulaty zwracali 
uwagę na kwestię korzyści płynących z edukacji. Świadomie odnosili się do tych, 
które wiążą się z przyszłością, ze zdobyciem wymarzonego zawodu czy po 
prostu realizacją marzeń, pasji. Uczniowie podawali konkretne przykłady na to, 
że dzieci w Polsce mają szansę, o jakiej trudno byłoby marzyć młodym ludziom 
w innych częściach świata. Różnorodne metody pracy, wycieczki dydaktyczne, 
dostęp do urozmaiconych źródeł informacji to zdaniem uczniów zalety 
współczesnej szkoły.  

Debatujący byli zgodni w swoich wypowiedziach – zdarza się, że bywają 
chwile, w których zeszyt przedmiotowy nie jest ulubioną lekturą przed snem, 
ale odpowiedni system nagród (np. pochwała rodzica, dodatkowy czas przed 
komputerem czy wyjście do kina) mobilizuje do utrwalania wiedzy.  

Postulaty skłoniły nas do wielu przemyśleń. Ważne jest, co podkreślili 
zaproszeni goście, aby obowiązek nauki był przede wszystkim obowiązkiem 
wobec samego siebie. Powinniśmy doceniać współczesne możliwości edukacji. 
Możemy uczyć się wielu języków obcych, nie tylko języka rosyjskiego, jak 
wspomniała mama zabierająca głos podczas debaty.  

Uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się wystąpieniom absolwentek 
naszej szkoły, które podkreśliły, że warto się uczyć, ponieważ to umożliwia im 
realizację swoich marzeń. Nie zawsze jest chęć i zapał, ale warto podejmować 
próbę. Satysfakcja z posiadanych umiejętności jest wartością samą w sobie,  
a stypendia, nagrody zawsze motywują.  

 Prowadzące obrady – Natalia Filipkowska i Malwina Chojnowska 
podkreśliły fakt, iż nauka powinna kojarzyć się przede wszystkim  
z przyjemnością, zabawą. Szkoła to miejsce wyjątkowe – tu zawieramy 
przyjaźnie, zdobywamy wiedzę, usamodzielniamy się już od szóstego roku życia. 
Ważne, by naukę traktować przede wszystkim jak przywilej.   
 



 
 
 
Szanowni Zgromadzeni! 

 
 

 Jestem przekonana, że powinniśmy uczyć się, aby zdobywać nowe 
umiejętności i wiedzę, która będzie nam potrzebna na każdym etapie naszego 
życia.  
 Kariera szkolna ucznia opiera się na sukcesach i porażkach. Zależą one 
przede wszystkim od tego, czy my jako uczniowie jesteśmy odpowiedzialni, 
jakie mamy warunki szkolne i rodzinne. Spełnienie tych warunków wpływa na 
poziom osiągania sukcesu edukacyjnego. Pragnę podkreślić, że nie zawsze 
uczniowie w pełni wykorzystują warunki,     w jakich się uczą.  
 Z wachlarza możliwości korzystają z pewnością ci uczniowie, których 
cechuje chęć zdobywania wiedzy, pokonywania trudności, umiejętność 
osiągania postawionych celów,       a także sprawne korzystanie z różnych źródeł 
informacji. Uczeń wykorzystujący tę szansę na sukces nie nudzi się, jest 
zadowolony, ma poczucie sensu życia, nie traci radości i ma mnóstwo chęci do 
psot. 
       Martyna Grzesiuk, V d 
  



 
 
Szanowni Zebrani! 
 
 
Chciałabym poruszyć temat nauki. 
Pragnę zwrócić uwagę na sytuację, kiedy dzieci – uczniowie, znikają z oczu 
osobom dorosłym, np. rodzicom, pod nieobecność których zamiast uczyć się, 
grają na komputerach lub zajmują się innymi, nie zawsze wartościowymi 
sprawami.  
Tymczasem minuty, godziny, dni uciekają, a szansa na sukces edukacyjny 
oddala się. Więc zamiast tracić czas przypomnijcie sobie, jak ważna jest nauka, 
jeśli oczywiście chcecie coś w życiu osiągnąć! 
Teraz zadajcie sobie pytanie: Czy wykorzystujecie w pełni warunki, które 
proponuje Wam szkoła i rodzinny dom? Czy wiecie, po co tu jesteśmy? Czy 
pamiętacie, że chcieć to móc? 
Życzę wszystkim wytrwałości, cierpliwości, sukcesów i dobrej zabawy z nauką. 

 
 

Julia Jaroszewska, V d 
 

  



 
 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
 
 
Uczymy się z bardzo wielu powodów.  
 Zdobywanie wiedzy daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nauka jest 
inwestycją,   wysiłek, który włożymy w zdobycie wiedzy na pewno 
zaprocentuje    w przyszłości np. tym, że znajdziemy taką pracę, która będzie 
nam odpowiadała.  
 Miejscem, gdzie możemy zdobywać wiedzę jest nie tylko szkoła, 
 rozwijamy się także poprzez umiejętne korzystanie  z internetu, 
 z programów telewizyjnych. Uczymy się nie tylko z książek, ale poprzez 
poznawanie świata wszystkimi naszymi zmysłami – wzrokiem, dotykiem, 
słuchem, węchem, poznając smaki. Poprzez poznanie - uczenie się, następuje 
zmiana w nas, w naszym zachowaniu, spojrzeniu na świat, siebie i na innych 
ludzi.  
 Uczeń, który chce osiągnąć sukces musi być przede wszystkim pracowity, 
systematyczny, ciekawy świata. Ucząc się, mamy też możliwość poznawania 
samego siebie, rozwijamy a niejednokrotnie odkrywamy w sobie talenty,  
o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.  



 Nauka sama w sobie może być też przyjemnością. Kiedy nauka jest naszą 
pasją, uczymy się, rozwijamy zdolności nie zważając na trud, niedogodności 
jakie temu towarzyszą. 
 Zachęcam do refleksji. Każdy z nas może osiągnąć sukces na miarę swoich 
możliwości.  
 
 
 

   Wiktor Markowski, klasa V d 
 
 
 
 

  



 
 
 
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy! 
 
 
 W moim krótkim przemówieniu chciałabym podzielić się swoimi 
przemyśleniami na temat nauki.  
 Nie jest tajemnicą, że powinniśmy uczyć się, aby być szanowanym, dostać 
się na dobre studia, które z kolei pozwolą nam zdobyć wymarzoną pracę. Kiedy 
patrzę na Wasze twarze, myślę sobie, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami: 
możemy chodzić do szkoły, w której mamy wspaniałych nauczycieli, którzy 
przekazują nam wiedzę nie tylko na lekcjach, ale również na licznych kołach 
zainteresowań. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że  jest to nasz PRZYWILEJ, 
ponieważ nie wszyscy mają dostęp do edukacji. Myślę tutaj na przykład  
o dzieciach z krajów globalnego Południa. Wszystkim „maruderom” 
narzekającym na obowiązek uczenia się chciałabym przypomnieć, że nauka 
wcale nie musi być nudna. Uczymy się czytając książki, wyszukując informacje  
w internecie,  jeżdżąc na wycieczki, spotykając się  z innymi ludźmi, zwłaszcza 
ludźmi sukcesu. Mamy więc różnorodne możliwości rozwoju  ale to, CZY i JAK 
BARDZO z tego skorzystamy, zależy od nas samych.  



 Powinniśmy więc być pracowici, dociekliwi, systematyczni oraz 
zorganizowani. Wymaga to od nas wysiłku, ale tylko to, co jest trudne do 
zdobycia i stanowi dla nas wyzwanie, sprawia, że czujemy się spełnieni  
i usatysfakcjonowani. Mam nadzieję, że przekonałam Was, że nauka jest 
naszym przywilejem i szansą na sukces. 
        
 
 
        Olga Bujnowska, klasa V d 
  



 
 
 
Posłanki, posłowie.  
 
 
Wielu z Was mówi, że nauka to obowiązek. ''To się nam w życiu nie przyda,, 
Otóż, mówicie nieprawdę! Nauka jest bardzo przydatna w życiu. Moim zdaniem 
to przywilej. Przytoczę tu przykład dzieci z Afryki. Wiecie, że klasy w Afryce liczą 
po 50-80 osób ? Dzieci tam naprawdę chcą się uczyć.  
Widzieliście ludzi grzebiących w śmieciach/bezrobotnych ? Tak ? Duża część 
społeczeństwa jest bezrobotna, bo nie ma żadnego, nawet zawodowego, 
wykształcenia. 
Proszę, traktujcie szkołę jako przywilej, a będziecie mieli z tego dużo korzyści. 
Jedna z nich to taka, że będziecie mieli dobrą pracę . Człowiekowi 
wykształconemu łatwiej jest się przebić nie tylko w życiu zawodowym, ale też  
w osobistym. Jeśli jesteś wykształcony to wzrasta twoje poczucie wartości, nikt 
nie może ci wtedy zarzucić ze jesteś półgłówkiem, bo zawsze możesz odnieść 
sie do tego ze jesteś wykształcony, że posiadasz wiedzę, której niektórzy mogą 
ci pozazdrościć.  
Moi drodzy, nauka, otwiera okno na świat. W dzisiejszych trudnych czasach, 
kiedy za pracą ruszamy w świat, nie wszyscy muszą za granicą pracować na 



zmywaku czy sprzątać. Coraz częściej młodzi wykształceni Polacy pracują za 
granica jako inżynierowie czy np. lekarze.  
Kiedy jesteśmy dziećmi, ciągle traktujemy szkole jak zło konieczne, ale  
w niektórych rodzinach żyją jeszcze dziadkowie naszych rodziców, którzy do 
szkoły chodzili narażając życie w czasie wojny. Traktowali to wtedy jako wielki 
przywilej a nie smutny obowiązek.  
Warto się uczyć, żeby w życiu mieć lżej.  

 
 

Natalia Uzdowska V a 
 
 
  



 
 
Witajcie zebrani! 
 
 
Chciałbym poruszyć sprawę nagród za edukację.  
- Po pierwsze ucząc się dobrze możemy brać udział w konkursach. Za jeden  
z najlepszych wyników w konkursie mamy szansę dostać zarówno dyplom, jak  
i nagrodę rzeczową. Jednak większość osób myśli, że to jest bez sensu, bo może 
nam się nie udać i stracimy na przykład kilka złotych, które wydaliśmy na udział. 
Moim zdaniem konkursy mają sens, bo żeby w nich wygrać trzeba grać i mieć 
dobre umiejętności. Sam brałem udział w wielu konkursach i udawało mi się 
zwyciężać. 
- Po drugie stypendium. Jest to nagroda pieniężna za dobre wyniki w nauce  
i udział oraz zwycięstwa w konkursach. Jeśli ktoś jest ciekawy stypendium, 
miesięcznie wynosi 100 złotych. Żeby dostać takie stypendium rodzic lub 
opiekun musi złożyć wniosek do Urzędu Miasta; przynieść dyplomy  
i świadectwo szkolne. W szkole stypendium dostają jednorazowo tylko 2 osoby. 
Także jestem stypendystą i polecam. 
- Po trzecie możliwość wybrania zawodu. Jest to ostatni wątek, który chcę 
poruszyć. W szkole podstawowej i w gimnazjum dzieci o to się zbytnio nie 
martwią, ale w liceum przychodzi czas na rozmyślanie o zawodzie. Ucząc się 
dobrze uczeń ma szansę napisać maturę na dobrą ocenę i wybrać sobie zawód, 
o którym marzy.  
 Jednak nauką za edukację jest jeszcze satysfakcja za dobre oceny  
i wyróżnienia w konkursach. Dziękuję za uwagę. 

 
 
 

Błażej Marciniak V c 
 
 
  



 
 
Szanowni Państwo! 
 
 
   Jak wszyscy wiemy, nauka jest potrzebna w życiu. Dzięki niej możemy 
przewidzieć, co się stanie, np. gdy skoczymy do wody. Możemy osiągnąć 
sukcesy i startować w konkursach. Uczenie pomaga nam rozwijać się.  Kto wie 
czy kiedyś nie wynajdziemy nowych urządzeń lub rzeczy? Czy nie zostaniemy 
naukowcami? Dzięki nauce znajdujemy swoje zainteresowania i wymarzoną 
pracę. Rozumiem, że uczniowie nie lubią się uczyć, ale warto pomyśleć, że bez 
nauki mieszkalibyśmy w jaskiniach i polowali z dzidami na zwierzynę. Wszędzie 
chodzilibyśmy pieszo, naszym największym osiągnięciem byłby łuk i malowidła 
na ścianach skał. Nie byłoby wygodnych łóżek, samochodów, telewizorów  
i innych przedmiotów codziennego użytku. Bez nauki nie istniałaby medycyna,  
a ludzie umieraliby na różne choroby. 
  Myślę, że podane przeze mnie przykłady w wystarczający sposób wyjaśniły 
nam, jakie korzyści czerpiemy z nauki i, że bez niej nie osiągnęlibyśmy 
kompletnie nic. 

 
Dziękuję za wysłuchanie. 

 
Oliwia Kulesza V a  



 
 
Szanowni Zebrani!   
 
 
W przemówieniu chciałabym się zwrócić do was uczniów szkoły podstawowej. 
Moim zdaniem nauka w Polsce to wielki przywilej. Każde dziecko ma bezpłatny 
dostęp do nauki. Uczniowie mogą korzystać z różnorodnych kółek i zajęć 
dodatkowych dopasowanych do zainteresowań ucznia. Słabsi uczniowie mają 
szansę uczęszczania na zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mogą korzystać  
z pomocy naukowych takich jak: biblioteki, Centrum Edukacji Ekologicznej, 
centrum kultury. Wybitnie zdolni uczniowie otrzymują stypendia naukowe. 
Dzieci chore lub upośledzone umysłowo uczą się w szkołach specjalnych albo 
mają nauczanie indywidualne. Kiedy oglądałam telewizję, poruszył mnie temat 
dzieci z Bangladeszu. Dzieci zarabiają półtora dolara. Dzieci od dziewiątego roku 
życia są wykorzystywane do prac fizycznych. Dlatego też uważam, że 
przywilejem jest korzystanie z bezpłatnej nauki. 

 
 

Patrycja Ostrowska, V c 
 
 
  



 

 
 
Drodzy Uczniowie! 
 
  Witam wszystkich bardzo serdecznie. 
 Pragnę uświadomić uczniom prawdę o nauce w naszej placówce.  
 Zacznijmy od tego, że nauka nie jest tu tylko obowiązkiem, ale też 
przywilejem. Na przykład nasza szkoła zapewnia darmowe nauczanie przez 
wykształconych nauczycieli. Korzystamy z wartościowych podręczników, 
pomocy naukowych. Doceniam także zasoby biblioteczne i darmowy internet,  
z którego - my uczniowie -  możemy korzystać także po lekcjach. 
 W budynku naszej uczelni jest schludnie, co dobrze wpływa na nasze 
samopoczucie i poziom koncentracji na lekcjach.  
 A powiedzmy, gdzieś daleko stąd dzieci nie mają podręczników, niektórzy 
nie mogą się w ogóle uczyć, ponieważ Internet, szkoły, książki to drogi  
i niedostępny luksus. 
 Cieszę się, że mogę uczyć się w Polsce, co zapewni mi sukces w każdej 
fazie mojego życia.  

 
 

Maciej Drażba V d  



 
 

Szanowni Zebrani !  
 

Wiele osób myśli, że nauka nie przyda się w życiu, lecz mylą się! Nauka 
przyda się w szkołach wyższych, pracy.  

Dla wielu osób jest nudna, jeżeli nie patrzy się na nią z dobrej 
perspektywy. Jeśli uczysz się, dostajesz lepszą ocenę, jeśli nie-  gorszą! Wiele 
osób mówi, że dostaje złe oceny, a dlaczego? Bo się nie uczą! Jeżeli nie będziesz 
uczyć się z lekcji na lekcję, nie będziesz nic umiał. Prezydenci, premierzy i inne 
osoby, które mają lepsze zawody, pewnie bardzo dobrze się uczyli i dlatego 
mają dobre zawody! Gdy będziesz mieć dobre oceny, może i Ty zostaniesz 
prezydentem? Kto wie?  

Kiedy będziesz się dobrze uczyć, będziesz mieć lepszą pracę, oceny  
i osiągnięcia w nauce. Jeśli nie chce Ci się uczyć, potraktuj to jako zabawę! 
Wiele osób mówi, że angielski i matematyka są trudnymi przedmiotami! 
Dlaczego? Kiedy będziesz słuchać nauczycieli to będziesz więcej rozumieć, kiedy 
będziesz więcej rozumieć, będziesz mieć lepszą ocenę, a kiedy lepszą ocenę, 
lepsze osiągnięcia! Nauka jest po to, żeby mieć dobre życie i samopoczucie!    
  
 
 

Weronika Popiołek, V a 
 

  



 
 
Zebrani! 
 
 
 
Uczenie się jest bardzo ważne, ponieważ wiedza i umiejętności pomagają  
w ułożeniu sobie dobrego życia. Uczenie się wymaga chęci i przemyślenia, 
trzeba zaplanować co ma się robić. 
 
Motywacją do nauki mogą być nagrody, które zdobywamy za wyniki w nauce. 
Nagrody te powinny też uczyć coraz więcej oraz wywoływać chęci do nauki. 
Motywuje mnie również pochwała i duma moich rodziców. 
 
Sukces w nauce to dobra sprawa, tylko jak ten sukces osiągnąć? Moim 
sposobem na sukces jest dbanie o to, aby zawsze być przygotowanym do lekcji. 
 
Jeżeli nie można poradzić sobie z nauką podczas lekcji, najlepiej poprosić kogoś 
o pomoc, najlepiej nauczyciela. Kiedy nie radzimy sobie w pracy domowej, 
można poprosić o pomoc kogoś bliskiego np. rodzica lub brata. 
 
Porażka w nauce to duża przykrość. Jak sobie z tym radzić? To proste! Wyciągnij 
wnioski z tego co zrobiłeś źle i popraw to, jeżeli istnieje taka możliwość. Jeżeli 
nie wiesz co zrobiłeś źle - poproś kogoś o pomoc. 
 
 

Piotr Szczęk, V a  
 
 
  



 
 
Drodzy zebrani! 
 
 
Chciałbym poruszyć temat korzyści z nauki. Wiedza, dobrze płatna praca  
i ułatwienie nam życia. Ucząc się zdobywamy wiedzę z różnych dziedzin życia. 
Począwszy od pisania czy czytania skończywszy na obsłudze maszyn czy wiedzy 
ekonomicznej. Nauka języków obcych pozwala nam na m. in. łatwiejsze 
porozumiewanie się za granicą. Od zarania dziejów człowiek wykorzystuje 
wiedzę i doświadczenie nabyte przez jego przodków, dzięki czemu bezustannie 
się rozwija. Wielkie wynalazki, które zmieniły nasze dotychczasowe życie, 
powstały dzięki bezustannemu doskonaleniu się człowieka. Poprzez ciężką 
pracę możemy dokonać spełnienia swoich marzeń. Ostatnim przykładem 
będzie to, że ludzie posiadający dużą wiedzę są bardziej szanowani poprzez 
społeczeństwo. Podsumowując powyższe rozważania, mogę stwierdzić, iż 
korzyści wynikających z nauki jest bardzo wiele, tym samym mówię, że warto 
się uczyć. Wbrew pozorom czas poświęcony nauce, nigdy nie jest i nie był 
czasem straconym. 
 
 

Maciej Kwiatkowski Vc   



 
 
 
Z pewnością zgodzicie się ze mną, że znacznie chętniej zajmujemy się 

różnymi rzeczami, jeśli wiemy, że przyniosą nam one korzyści. Nagrody 
motywują, sprawiają, że chętniej podejmujemy wyzwania. Podobnie jest  
z nauką.  

Lubię otrzymywać nagrody. Dzięki nim chętniej się uczę, a nauka 
przychodzi mi wtedy łatwiej. Czuję satysfakcję, gdy dostaję dobre oceny  
i nauczyciele mnie chwalą. W domu nagradzają mnie rodzice, mówiąc, że są ze 
mnie dumni. W zamian pozwalają mi na spędzenie dodatkowego czasu przy 
komputerze. Według mnie to fajna nagroda, bo lubię komputer i Internet. 
Moja mama powtarza mi ciągle, że mam dużo szczęścia, bo mogę się uczyć. Nie 
rozumiałem, co ma na myśli do czasu, aż obejrzałem w telewizji program  
o dzieciach z Azji, które zamiast się uczyć, muszą pracować i zarabiać pieniądze 
na życie dla swoich bliskich. Nie wyobrażam sobie, że nie mógłbym się uczyć. 
Oczywiście cieszę się, gdy są ferie i wakacje, ale gdyby nie było szkoły, strasznie 
bym się nudził.  
Rodzice pomagają mi czasami w nauce i tłumaczą, że powinienem znaleźć swój 
własny sposób na naukę, ponieważ każdy uczy się w innym tempie i za pomocą 
innych metod. Ja staram się uczyć ze zrozumieniem, a nie na pamięć. 
Zauważyłem, że łatwiej zapamiętuję rzeczy, które rozumiem i wcześniej je sobie 
wyobraziłem. Sądzę, że ważne są ćwiczenia oraz systematyczność. Jeśli uczymy 
się systematycznie, potrzebujemy mniej czasu na przygotowanie się do 
sprawdzianów.  
Dużo można się nauczyć z Internetu, książek, czasopism oraz różnych gier 
interaktywnych. Ja tę formę nauki lubię najbardziej.  
Kiedy w szkole nie idzie mi najlepiej, denerwuję się i jest mi przykro. Jest mi 
wstyd, gdy dostaję złe oceny, ale też od razu myślę, jak będę mógł je poprawić.  

Największą nagrodą, która wynika z nauki jest dla mnie to, że coraz 
więcej wiem na różne tematy. Fajnie jest znać odpowiedzi na trudne pytania.  
 
 

Michał Przyborowski Va 
  



 
 
 
Drodzy zebrani! 
 
  

Często zadajemy sobie pytanie "Po co nam nauka?", lecz nie znajdujemy 
na nie odpowiedzi. 

Korzyści z niej jest wiele, m.in. znając języki obce możemy się 
porozumiewać z obcokrajowcami, studiować w innych krajach, pracować za 
granicą a także możemy znaleźć lepszą pracę w Polsce. Znając się na przyrodzie 
możemy studiować biologię i chemię, poznać anatomię człowieka, dzięki 
czemu, możemy nawet komuś uratować życie, nauczymy się także rozpoznawać 
różne cenne a także chronione okazy zwierząt i roślin w Polsce. 

Podsumowując powyższe argumenty, proszę o przykładanie się do nauki, 
ponieważ to od niej zależy Wasza przyszłość. 
  
 
 

 Nicola Borawska, V c 
  
  



 
 
Szanowni Zgromadzeni! 
 
Chciałbym  dzisiaj poruszyć temat związany z edukacją. 
Moim zadaniem nauka to przywilej. Chcielibyście w dzieciństwie 

pracować w fabrykach, zamiast  się uczyć? Nauka jest szansą na sukces, 
ponieważ nie tylko siła jest potęgą. Jedną z jej korzyści jest poznanie 
odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Do nauki motywuje mnie sama ciekawość 
poznania różnych rzeczy. W uczniu się ważne jest utrwalanie zdobytych 
wiadomości. Aby skutecznie się uczyć, potrzeba cierpliwości i systematyczności. 
Pomóc w tym może każdy, kto posiada więcej informacji ode mnie. Może 
opowiadać mi o historii, pomóc napisać notatkę czy przepytać. Nie musisz być 
we wszystkim najlepszy. Ucz się na swoich błędach i później ich nie popełniaj. 
Nauka poszerza horyzonty i daje nam wybór, kim możemy zostać w przyszłości. 
Od nauczycieli oczekujemy, żeby zainteresowali nas swoim przedmiotem.  

Dziękuję za uwagę. 
        
 

Rafał Redlin V b 
 

  



 
 
Szanowni Zebrani! 
 

Wiele dzieci mówi, że nauka jest niepotrzebna, lecz jak bardzo się mylą. 
Gdyby się trochę zastanowić, to ciężko sobie wyobrazić życie bez komputera, 
telefonów, tak bardzo teraz popularnych. Bez nauki nie potrafilibyśmy 
skonstruować samochodów, pociągów i innych pojazdów, nawet rowerów, nie 
latalibyśmy samolotami, nie podróżowalibyśmy w kosmos. Dzięki nauce 
poznajemy świat wokół nas. Gdyby nie nauka, nie byłoby lekarstw na różne 
choroby. Podsumowując, można stwierdzić, że nauka jest wszędzie. 
Pamiętajcie, że nie uczymy się dla innych, tylko dla samych siebie, abyśmy 
mogli znaleźć dobrą prace, pomagać ludziom i tworzyć przyszłość świata. 
Nauczyciele uczą nas, chcą abyśmy wyrośli na mądrych ludzi, a więc szanujmy 
ich i o tym pamiętajmy. Czytamy, mówimy, liczymy, śpiewamy i dużo więcej,  
a to wszystko zawdzięczamy im i naszym rodzicom, którzy nas wspierają. 

Dziękuję za wysłuchanie 
 
 

Emilia Szlaszyńska V b 
 
 

  



 
 

Szanowni Zgromadzeni! 
 
 

Moim zdaniem nauka to dla nas przywilej i szansa na sukces. 
Lubię uczyć się, ponieważ wiem, że zdobyta wiedza przyda mi się w życiu. Do 
nauki motywuje mnie chęć osiągnięcia sukcesu. W uczeniu się pomagają mi 
również rodzice. To oni zachęcają mnie do czytania i odkrywania nowych rzeczy. 
Gdy ponoszę porażkę, czy źle napiszę sprawdzian, to nie poddaję się, tylko uczę 
się jeszcze więcej i staram się poprawić na lepszą ocenę. Od nauczycieli  
w procesie nauczania oczekuję, że w sposób zrozumiały i prosty przekażą mi 
wiedzę, nakierują na tory samodzielnego uczenia i podpowiedzą, jak dobrze tę 
wiedzę wykorzystać. 

Dziękuję za wysłuchanie!!! 
 

       Basia Grzesiuk V b 
 
 
  



Drodzy Zebrani! 
 

Czym jest dla nas edukacja? Może wielu z nas nie lubi się uczyć, nie lubi 
chodzić do szkoły, a przecież to nasza przyszłość. 

W naszym kraju nauka jest obowiązkowa. Ale nie wszędzie na świecie tak 
jest. Uważam, że edukacja jest także przywilejem. Mamy to szczęście, że 
możemy chodzić do szkoły, nie musimy płacić z naukę, podczas gdy w biednych 
krajach afrykańskich dzieci mogą tylko pomarzyć o książkach, szkole czy 
lekcjach. Tam albo rodziców nie stać na kształcenie dziecka, albo w ogóle nie 
ma szkół. 

Właśnie takie dzieci najbardziej doceniają wartość edukacji. Daje im ona 
szansę na życie. Mogą wyjechać z kraju, gdzie często panuje bieda i głód. 

Najważniejszą korzyścią z nauki jest wiedza, która zostaje nam na całe 
życie. Z każdym krokiem stajemy się mądrzejsi, poszerzamy swoją wiedzę, 
zdobywamy doświadczenie. Każdy ma jakieś zainteresowania. Moją pasją są 
języki obce. Już zauważyłam korzyści z nauki języka angielskiego podczas 
wyjazdów za granicę. Marzę o tym, aby w przyszłości swobodnie mówić w kilku 
językach. Można wtedy podróżować po całym świecie i poznawać nowych ludzi. 

Zastanawiałam się, czy nagroda za naukę to rzecz dobra czy zła. To zależy. 
Na pewno nagrody motywują, zachęcają do działania. Dla każdego ucznia 
nagrodą jest dobra ocena, wyróżnienia w konkursach i olimpiadach. Ja, za 
największą nagrodę uważam dostanie się do dobrej szkoły, później na studia  
i zdobycie wymarzonego zawodu. 

Za zły rodzaj nagrody uważam wypłacanie dzieciom pieniędzy za dobre 
stopnie. Może to doprowadzić do tego, że dzieci zaczynają się uczyć nie dla 
siebie, lecz dla pieniędzy, a często chcą dostawać coraz więcej. 
Musimy pamiętać, ze nauka to nasza przyszłość i daje nam wielkie możliwości. 
Uczcie się jak najlepiej i osiągajcie najwyższe wyniki. 
 

Dziękuję za udzielenie mi głosu 
 

Ada Jarosińska, V b 
 

 
  



 
 
 
Szanowni Państwo! 
 

Nauka jest dla mnie drogą do wymarzonego zawodu. W przyszłości 
chciałabym zostać weterynarzem. Dobry weterynarz musi mieć wiedzę i umieć 
ją wykorzystać, aby pomóc zwierzętom. Mam świnkę morską i cudownego psa- 
sznaucera. Kontakt z nimi to ogromna radość. Informacje o tym, jak opiekować 
się zwierzętami, o ich potrzebach i zwyczajach czerpie z czasopism np. " Cztery 
łapy" oraz z lekcji przyrody. Lubię też rozmowy z zaprzyjaźnionymi właścicielami 
psów. Mogę wtedy dowiedzieć się, jak oni radzą sobie z różnymi problemami 
swoich pupilów. Każda porażka w nauce jest dla mnie trudna do zniesienia. 
Jednak do dalszej pracy motywuje mnie myśl o biednych, chorych zwierzętach. 
Chciałabym, aby wszystkie były zdrowe i tak radosne jak mój pies. 

Dziękuję za uwagę.     
 
 

Natalka Polakowska V b 
 

 


