
Lekki plecak – lekkie życie ;)  
Wskazówki dla uczniów 

  
Otrzymałaś/otrzymałeś plan lekcji, który może być pomocny w odchudzeniu Twojego plecaka.  
 
Jak to działa? 
 

1. Wpisz w poszczególne pola nazwy kolejnych lekcji w danym dniu tygodnia. Pod każdą lekcją 
wpisz pomoce, które będą potrzebne na tej lekcji np.: 

 

 
 
 

2. Jeśli masz wątpliwości, co musisz przynosić ze sobą na lekcję danego przedmiotu, zapytaj 
nauczyciela lub skorzystaj ze ściągi dostępnej na tablicach w szkole. 

3. Na planie, pod spisem lekcji w każdym dniu jest miejsce, gdzie możesz wypisać wszystko, co 
będzie Ci potrzebne w tym dniu. W ten sposób nie zapomnisz niczego i nie weźmiesz zbyt 
wielu rzeczy: 

 

 
4. Możesz dopisać rzeczy potrzebne tylko przez pewien okres czasu na samoprzylepnych 

karteczkach pod spodem, pod wykazem na dany dzień np.: flet, blok techniczny, komplet 
przyborów do geometrii itp. 

 
5. Uzupełnij swój plan lekcji w domu lub w szkole. Możecie uzupełnić go wspólnie 

z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. 



 
Pamiętaj o zasadach ogólnych: 

  
1. Wybieraj zeszyty w miękkiej okładce – zdrowe plecy są fajniejsze niż nawet najpiękniejsze 

zdjęcie na twardej, ciężkiej okładce. 
 

2. Plecaki statystycznie bywają najcięższe w piątki ;). Codzienne wypakuj wszystko z plecaka! 
Załaduj nowy zestaw potrzebny w następnym dniu. Być może odkryjesz skarby, o jakich Ci 
się nie śniło, albo znajdziesz dawno poszukiwany obiekt ;) 

 
3. Jeśli masz w plecaku coś, czego obecność na lekcji nie jest potrzebna do szczęścia żadnemu 

nauczycielowi, zastanów się czy na pewno musisz to mieć ;) 
 

4. Jeśli dojdziesz do wniosku, że naprawdę musisz to mieć, mimo to wyjmij to i pożegnaj się 
z tym czule aż do powrotu do domu ;) (Prosimy! To naprawdę ważne, aby nie nosić zbyt dużo 
w plecakach!) 

 
5. Zapraszamy do świetlicy cichej pracy. Zrobisz tam zadanie, dodatkowo je sprawdzisz 

i możesz zostawić ćwiczenia w szkolnej szafce. Wspólna praca zajmuje mniej czasu niż 
odrabianie zadań w domu. 
 

6. Zostaw podręcznik w szafce, chyba że: 
 

• wiesz, że będziesz się z niego uczyć, bo zapowiedziano sprawdzian lub kartkówkę, 
• wyjątkowo nauczyciel zadał zadanie z podręcznika (w takim wypadku nauczyciel przypomni 

Ci, że należy go zabrać). 
 

7. Staraj się uważać na lekcji i notować jak najwięcej. Notowanie pomaga skupić uwagę, 
a obszerna notatka przydaje się podczas nauki w domu. 
 

8. Staraj się planować codziennie i ograniczać „podróżowanie” książek, ćwiczeń i zeszytów. 
Jeśli wiesz, że nie będziesz z danej książki korzystać w domu, zostaw ją w szkolnej szafce. 
Jeśli wiesz, że coś nie przyda się w danym dniu w szkole, zostaw to w domu. 
 

9. Jeśli masz wątpliwość, czy zabrać daną pomoc albo czy należy ją w danym okresie nosić (np. 
lektura, książki, gdy są ćwiczenia praktyczne) zapytaj nauczyciela. 

 
 
 
 
 

 


