
Pochmurny dzień.. 

Na korytarzu podczas przerwy panowało jakieś wielkie przygnębienie. 

Jakby ktoś wpuścił leniwe powietrze zamiast tlenu.  Na ławeczce pod 

salą siedziały dzieci z klasy 2. Dzisiaj nikt nie biegał i krzyczał. Nikt 

nawet się nie bił. Wszystkim było jakoś tak bardzo sennie.  

Ksiądz który akurat miał dyżur na tym korytarzu przyglądał się 

Miłoszowi, Zuzi, Antosiowi i Karolinie z niepokojem.  

Co z wami się dzisiaj dzieje?- zagadnął w końcu- stało się coś? 

A bo my nie lubimy już tej szkoły- odparła Zuzia- ciągle tylko czytać, 

pisać liczyć czytać wiersza na pamięć. Kiedyś dzieci miały lepiej bo 

wcale nie chodziły do szkoły. 

Proszę księdza- zawołał Miłosz, który uwielbiał zadawać pytania- a Pan 

Jezus też chodził do szkoły? 

Oczywiście-  zaraz wam opowiem jak to była za czasów Pana Jezusa. 

Pewnie zdziwi was to, że wtedy do szkoły chodzili tylko chłopcy i 

uczyli się najczęściej na świeżym powietrzu lub w świątyni. 

Chłopcy rozpoczynali naukę w wieku 5 lat w tzw. Domu Księgi (to tak 

jakby nasza szkoła podstawowa). Najpierw uczyli się 22 liter alfabetu 

hebrajskiego, które wyglądają całkiem inaczej niż litery alfabetu jaki 

my znamy. Jedynym podręcznikiem i lekturą z której korzystano była 

TORA. Chłopcy nie tylko ją czytali, ale uczyli się jej na pamięć. Za 

najlepszego ucznia uważany był ten kto potrafił zapamiętać najwięcej 

fragmentów Tory. Ten pierwszy etap nauczania kończyła piękna 

ceremonia religijna – bar micwa – syn przekazania – gdy chłopiec 

kończył 13 rok życia. Od tego momentu chłopcy stawali się już 

odpowiedzialni za swoje postępowanie. 



Dziewczęta potrzebną naukę pobierały w domu od swoich matek, 

gdzie uczyły się gotowania i przyrządzania posiłków, dbania o 

gospodarstwo. Przy tym dowiadywały się o zwyczajach i religii 

swojego narodu. Chodź nie czytały Tory poznawały od praktycznej 

strony te wszystkie prawa o których chłopcy uczyli się w szkole. 

Często uczono je także śpiewu, tańca i gry na instrumentach takich 

jak harfa, flet, tamburyno. 

Co to jest Tora- zapytała Karolinka. 

TORA to  Święta Księga Izraela zawierająca pierwszych pięć ksiąg 

Starego Testamentu, które przypisywane są Mojżeszowi. Księga 

Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga 

Powtórzonego Prawa. 

Dzieci miały jeszcze masę pytań ale zadzwonił dzwonek i pobiegły do 

klasy przekonane że nawet 2000lat temu trzeba było się uczyć 

czytać i liczyć . 

 

 


