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SZI(OLJ\ DZIENNA.

A. Religja.

Oddzia? I i n. Najwa?niejsze modlitwy i dro

bne opowiadania moralne, g?ównie z Nowego Te

stamentu, dostosowane do poj?? dziatwy.
III i IV. Krótki katechizm Ko?cio?a rz. ka

tolickiego, oraz Historja ?w. Starego Testamentu

(w skróceniu), g?ównie za? Historja Nowego Testa

mentu.

V i V I. Obja?nienia obrz?dów i ?wi?t K 0-

?cio?a rz.-katolickiego. - Historja Ko?cio?a wogóle,
a w szczególno?ci w Polsce. Powtarzanie g?ów

nych zasad Wiary i moralno?ci chrze?cija?skiej.

Uwaga. Przy znacznej liczbie uczniów

innych wyzna?, szko?a urz?dza dla nich oso

bne wyk?ady.

B. Nauka obyozajowa. (Kszta?cenie etyczne i spo·

?eczne i.

I i II. Drobne zdarzenia, obrazki i opowiada
nia ze stosunków dziecka do samego siebie, rodzi

ny i szkoty, Kszta?cenie zami?owania czysto?ci, po-



·

rz?dku. przyzwoito?ci, pr aco wito ?ci, obowi?zkowo
?ci, prawdornó wno?ci: mi?o?ci, szacunku i wdzi?cz
no?ci dla rodziców i starszych; mi ? o ?c i, przyja?ni
i zgody wzgl?dem rodze?stwa i kolegów; obrony

krzywdzonych, pomocy dla bezsilnych, wspó ?czucia

dla kalek, sierot i nieszcz??liwych, lito?ci i przywi?
zania dla zwierz?t; szczepienie z a rni lo wania wszel

kiego dobra.c=wstr?tu do wsz elkieg'o z ?a.

III i VI. To samo --- z roz.sz erz enieru na sto

sunki w z aje mne mieszka?ców kraju. Zwraca? uwa

g? na zgod? s?siedzk?, pomoc w prac y' i ni e sz cz ?

?ciu, pot?g? wspó?dzia?ania. Wykorzenia? wady
prz eciwspo ?eczn e: z ?o?li wo??, zazdro??, nienawi??,

okrucie?stwo, plotkarstwo, obm o we. oszuka?stwo,

wyzysk. kradzie?. Naprawa krzywdy wyrz?dzonej.
K s zta ?ce n ie ,poczucia godno?ci w ?asn ej, o d wagi.

wytrwa?o?ci i po
?

w i? ce nia Stosunek wzgl?dem s?

siadów innego wyznania, narodowo?ci lub stanu

oprze? na zasadzie wzajemnego szacunku i zgody.
V i VI. Naród, s po ?e cz e ?st wo

, ludzko??,
stosunek do nich jeclnostek i grup ludzkich; wyra
bianie poczucia do obowi?zku spo?ecznego i obywa
r e lskicgo; mi?o??. praca i po?wi?cenie dla oj czy z n y.

Poj ?cie prawa i pa?stwa; krótki rys stosunków po

lityczno-prawnych w kraj u.

Prz y k?ady z ?y cia, z dziejów kraju i ludzko?ci.

z Pisrna ?w.-Nlaterja? winien by? iywy, pe?en mocy.

dzia! aj.icy na serce, w yo br a?n i? i wol? ucznia. Te

maty nauczyciel musi dobiera? przedewszystkiem
z ?ycia i z duszy w?asnej, pomagaj ?c sobie \V ra

zie potrzeby urywkami z wypisów, zbiorków, ?y
cior ys

ó

w, legend, poezji,. nowel i t. ?.

UZLlaga. Przy ka?dt'j sposobno?ci ucz

niowie stosuj? w ?yciu prawdy etyczne i spo

?eczne.



C. J?zyk Polski.

1. Nauka czytania i pisania w ed?ug sposobu

obrazkowo-g?osowego.
II. Wprawa w czytanie i pismo. Obja?nie

nia wyrazów i zwrotów, krótkie opowiadania i wier

sze. Przepisywanie z ksi??ki (w klasie).
III. P?ynne czytanie druku i pisma; opowia

dania; wiersze. Zdanie proste. Pocz?tki pisowni.
z praktyczn?, nauk? o wyrazach i zg?oskach, Prze

pisywanie z druku i pisma (w klasie).

IV. Czytanie jak wytej. Nauka o zdaniu roz

wini?tern. Cz??ci mowy. Dy ktando rozumowane. Krót

kie streszczenia i przeróbki urywków przeczytanych
lub us?yszanych. Wiersze.

V. Nauka. o zdaniu ?ci?gni?te m i z ?o?.o nern.

Utycie znaków pisarskich w dyktandzie. Praktycz
ne poznawanie gramatyki przez rozbiory i ?wicze

nia ustne i pi?mienne. Wypracowania na zadany
lub wybrany temat, listy, zawiadomienia, pokwi
towania, umowy i t. p.

VI. Czytanie i obja?nienie utworów proz aicz

nych i poetycznych najwa?niejszych pisarzy dost?p

nych ludowi, z krótk? wzmiank? o ?yciu i dzie?ach.

(Rej, Kochanowski Skarga, Karpi?ski, Krasicki,
Br o dzi?ski, Mickiewicz, S?owacki, Krasi?ski, Syro
komla, Lenartowicz, Pol, Kraszewski, i\ n (zyc. K 0-

n o p nicka, Klem. Junosza, J e ?, Orzeszkuwa, Prus,

Sienkiewicz, ?eromski i inni). \Vypraco\\'ania ustne

i pi?mienne z ró?nych dziedzin nauki, ilh,toryi i pi
?miennictwa.

D. J?zyk rosyjski.

tv, V, \'1. a) Czytanie. Bieg?e i poprawne

czytanie ust?pów rosyjskich. Obja?nienie ust?pów



czytanych co do tre?ci i j?zyka. Rozmowy o rze

czach czytanych. Opowiadanie samodzielne tre?ci

czytanych ust?pów. Uczenie si? na pami?? ust?pów.
b) Gramatyka. Najwa?niejsze zasady gramatyczne,
o ile to jest kon ie cz n e rn do poprawnego wyra?ania
si? w mowie i pi?mie. c) Pisanie. Dykt a n do z za

cho w a n ie m prawidef ortografi cz n ych. Streszczanie

wyrazu wed?ug pyta?, nast?pnie w e d iu g dyspozycji.
Uk?adanie listów handlowych, poda?, ?wiadectw

i t. p. w takiej formie, w jakiej sporz?dza si? je
w rzeczywisto?ci.

E, J?zyk niemiecki.

IV. V, VI. To sarno co z j?zyka rosyjskiego

U,uaga. Na lekcjach rosyjskiego i niemieckiego
nauczyciel rozmawia z II cz niami wy??cz.nie w j ?zy

ku rosyjskim wzgl. niemieckim.

F. Nauka rachunku i wymiaru.

L Liczb y ca?kowite i naj prostsze u?am k i do

2(). Liczenie i odliczanie, cztery dzia?ania, pisanie
i cz vt anie liczb w zakresie ?O. Odno?ne zadania

pami?ciowej brane ze stosunkó w ?yciowych. Przy
nauce pocz?tkowej u?ywa si? wszelkich u?atwie?.

rachuj?c na kamykach, fasolkach, p alcach, liczy
d?ach i t. p. Stopniowo pr zr-chorlzi si? do liczb

oderwanych i formu?ek pi?miennych.
H. To samo z liczbami do lOO. Zadania i

przyk?ady pami?ciowe i pi?rn ie nne ze stosunków

realnych.
III To samo z liczbami do 1000.

l V. Zasady uk?adu dziesi?tnego liczb. Czyta
nie i pisanie wszelkich liczb. Cztery dzia?ania.



Najwa?niejsze liczby wielorakie krajowe. Elemen

tarne wiadomo?ci o linjach i k?tach, ich rysowaniu
i mierzeniu. Wa?niejsze figury p ?a sk ie, ich w?asno

?ci i rysowanie. Praktyczne poznanie najwa?niej

szych bry? forE"mnych. ich powierzchni i przekro

jów (sze?cian, równoleg-?o?cian, s?up prosty i po

chy?y, ostros?up, walec, sto?ek, kula).

V. U'?amki zwyczajne i dziesi?tne. Uk?ad

miar metrycznych. Mierzenie fig-ur p?askich; mie

rzenie wielok?tów i kó ?. Mierzenie powierzchni naj

protszych bry?.
V]. Prowadzenie rachunków, gospodarskich.

Poj ?cie o zysku i stracie, o procencie, p a pie r a ch

procentowych. wekslach i rewersach. Mierz e nie

praktyczne g-runtów. Zdj?cia, rysowanie i spraw

dzanie planów (ogrodu szkolnego. pola, sadzawki

i t. p.). Mierzenie o bj ?to?ci bry? (ro w
ó

w, ziemi

wybranej, nasy pó w i t. p.).

G Pogadanki rzeczowe. (Nauka o rzeczach).

1. Przedmioty przyrodzone i sztuczne z naj

bli?szego otoczenia dziecka w szkole, domu, na

podwórzu szkolnem i domowem; ich o pis, rozbiór

na cz??ci g?ówne, w?asno?ci i przeznaczenie.
II.\Varszawa. Gmachy, ko?cio?y, szko?y, fa

bryki i t. d., pomniki; ich wygl?d i przeznacze

nie. 0gród miejski. Wista. Drogi i koleje. Mia

steczko i wie?.

Uwaga. PogadankI prowadzi si? sposo

bem pogl?dowym, na rzeczach prawdziwych,
a w braku tych?e na modelach, obrazkach i

rysunkach. Celem pogadanek jest kszta?cenie

i wyrabianie uwagi, spostrzegawczo?ci, zdol

no?ci porównywania i wnioskowania. Przy



stosownej sposobno?ci nie nale?y pomija? ce

lów moralnych i rozbudzania poczucia pi?kna.

Po??dane s? jaknajcz?stsze wycieczki nauczy

cie la z uczniami.

H. Nauka przyrody

jest dalszym ci?giem pog a danek rz e cgo wy ch.

rozszerzaj ?cym stopniowo widnokr?g dzi tek cI na

przedmioty i zjawiska o tacz aj?c ej przyrody. Kurs

trwa lat 4, po?wi?caj?c pierwszy rok przyrodzie ?y

wej. 2 nast?pne przyrodzie martwej, a ostatni rok

nauce o budowie i ?yci 1.\ ro?lin i ludzi.

Me to dy poznania: spostrzeganie, porównywa
nie do ?w i a d cz c nie, wnioskowanie. Cel .- poj?cie
?adu i przyczynowo?ci zjawisk przyrody. ich pot?

ga, pi?kno, stosunek do cz?owieka. --- Ma terja? do

nauki zdobywa si?, o ile mo?na. na wyciecz
kach, drog? s a m o dziel nej pracy uczniów. Nie z b ?

d nem i s? okazy min era ?
ó

w, ro?lin, zwierz?t wy

pchanych i konserwowanych, minera?ów; tablice

barwne, nieco przyrz?dów fizycznych i chemicznych.
Wi?ksz? cz??? tych pomocy naukowych, tw orz?cych

«top nio wo "SI.:arbrz)'!.' tuutleotoy s.':5koh?)''', zebra? i

zrobi? mog?, i po winni uczniowie pod kierunkiem

nauczyciela. Nb. "Skarbczyk? przygotowany przez

uczniów, stanowi na zawsze w?asno?? danej szko?y.
III. Przyroda ?ywa o kc.licy w?asnej, kraju

i dalszych okolic ziemi, rozpatrywana w natural

nych, m iejs ce m pobytu i stosunku wz aj emnemi po

wi?zanych skupieniach. A wi?c:
Flora i fauna naszych pól, lasów, ??k, wód

i gór.--Flora i fauna stepów, pusty?, puszcz pod

zwrotnikowych, mórz i okolic podbiegunowych.
IV. Wa?niejsze przedmioty i zjawiska przy-



rody martwej. 1\ urs do?wiadczalny, z poznawaniem
i wykazaniem w?asno?ci, wa?niejszych przemian

fizycznych i ch emiczny ch oraz technicznego znacze

nia cia? opisywanych. Azatem:

Powietrze, jego w?asno?ci. -- Tlen. -- Azot.

Dwutlenek w?gla.
- Woda.-- W?giel, torf, asfald,

nafta.-Piasek.- Glina. -

Wapniaki.
-- Gips.-Siar

ka. - Sól kuchenna. - Granit i jego wietrzenie.

Poj ?cie o ska?ach wybuchowych, osadowych i na

wianych.--Rola, jej rozbiór mechaniczny i gatunki
u nas w kraju.-?elazo. - Mied?. -

Cyna, cynk i 0-

?
ó

w.v- Srebro, z?oto i rt??. Budowa skorupy ziem

skiej.
- Krótka historja powstania ziemi i jej prze

mian geologicznych.
- ?wiat ro?lin i z w ie rz ?t wy

gas?ych.

V. N aj wa?niej sz e zja w isk a ciep?a, ?wiat?a, elek

tryczno?ci i d?wi?ku. Najg?ówniejsze prawa i przy
rz ?dy mechaniki -

w zastosowaniu do potrzeb ?y
cia miejskiego, w rzemios?ach i przemy?le.

VI. Budowa i ?ycie ro?liny. - Budowa i ?y
cie cz?owieka, z uwagami praktycznemi dotycz?ce
mi zachowania zdrowia.

J. Geograf ja.

III. Wiadomo?ci wst?pne z geografji fizycz
nej antropogeografji, na podstawie badania okolic

miasta. -- Zasadnicze wiadomo?ci z geografji astro

nomicznej.
-- Wycie czk! geograficzne.

IV. Geograf ja sz cz eg'ó ?owa Polski i ziem przy

leg?ych. Wycieczki krajoznawcze.
V. Europa i krótki zarys Ameryki, Azji, Afry

ki i Australji.
Wiadomo?ci podawane by? winny w barwnych

obrazach przyrody krajów i ?ycia ludów, ilustrowa-



ne obrazkami, - o ile mo?na, przy pomocy latarni

magicznej.

K. Histor ja.

III. Lu?ne obrazki i opowiadania z dziejów
kraju i ?ycia zas?u?onych i dzielnych obywateli.

IV. Dzieje Narodu Polskiego.
V. Obrazy i opowiadania z historji powsze

chnej.
VI. Powtórzenie historji Po lski w zwi?zku

z powszechn?, ze zwróceniem g?ó wnej uwagi na ko

niec wieku XVIII, wiek XIX i ezasy obecne.

L. Pogadanki ekonomiczne.

Pogadki ekonomiczne z historji przemys?u rze

miost i handlu. Rzemios?o. Manufaktura. Fabryka.

M. Rysunki. I, l I, III, IV.

\V oddzia?ach ni?szych odr?czne -- z natury l

z tablicy lub wyobra?ni. Rysowanie kred?, na ta

blicy r?k?, praw?, i le w
?,

W o ddzia.?ach starszych:
dla dziewcz?,t-ozdohne; dla ch?opców

- narz?dzia,

cz??ci maszyn pomocniczych w rzemio?le, plany

budynków i t. p.

N. Kaligrafia. I, II, I II, I V.

Pismo prostopad?e.

o. Roboty r?czne.

I i II. Ch?opcy i dziewcz?ta -sk?adanki i wy

cinanki, tektura: pude?ka, oprawa ksi??ek, plecion-



R. ? P i e w.

ki z ?yka i trawy, lepienie z gliny i modelowanie

z gliny.
III i IV. Ch?opcy

-

s?oma, sitowie, koszyki,
drzewo, roboty sznurkowe.

III i IV, Dziewcz?ta: szycie, cerowanie i ?ata

nie, robienie kwiatów sztucznych, wyszywanie, go

towanie i porz?dek d<:>mowy.

P. Gry, zabawy, gimnastyka, (p?ywanie).

I, II, III, IV -

gimnastyka bez przyrz?dów,
marsze, gonitwy, pi?ka, dowolne zabawy.

V i VI (o ile czas pozwoli) dziewcz?ta: prowa

dzenie zabaw z mlodszemi oddzia?ami ..
V i VI ch?opcy: mustra z dr??kami, palcaty,

ratowanie od ognia, p?ywanie i t. p.

Szko?a posiada swoj? chor?giew, zbiór przy
rz ?dów do wycieczek przyrodniczych, do gier i gi

mnastyki, tr?bki sygna?owe, b?ben, a z czasem wi?

cej przyrz?dów muzycznych.

l i II. ?atwe ?piewki przy zabawach.

III, IV. Spiewy religijne, narodowe, obycza
jowe i inne; chóry; poznawanie, czytanie i pisanie
nut.



Kursy wieczorowe Dla terminatorów

?zk??? Rumi?:lnik?w War:zaw:ki?n
P()I?Sh: II?J J\IJ\l]I?]{Z'{.

P R e) G R A M:

Religja i nauka obyczajowa.

Kurs y l, 11 i III nauka religii wed?ug pro

gramu opracowanego przez Stowarzyszenie Ksi??y
Prefektów.

J?zyk polski.

Kurs 1. Czytanie z obja?nieniami; pisanie
z ksi??ek i wed?ug dyktanda. Obja?nienia grama

tyczne cz??ci mowy odmiennych i budowa zdania

prostego. Opowiadania z dziedziny geografii i przy

rody; uczenie si? wierszy poleconych przez nauczy

ciela i wedle upodobania. uczniów.

Kurs II. Cz??ci mowy nieodmienne, budowa



1,1

zdania z?o?onego, rozbiór gramatyczny, dyktando,
opowiadanie ustne i pi?mienne rzeczy przeczyta
nych lub na temat dowolny. Pogadanki z hist o

ryi Polski i przyrody.
Kurs III. Powtorzenie i r oz w iui?ci

:

sk?adni,

zasady teoryi stylu, wypracowania pi?mienne, opo

wiadania z historyi Po lski i przyrody w dalszym
ci?gu. Pogadanki historyczne o naj wa?niejszych
wypadkach z xrx wieku, o naj wa?niejszych o bo

wi?zkach i prawach cz?owieka i obywatela; wiado

mo?ci z geografii Polski i p owsze chne], Pisanie

listów handlowych, umów i poda? w sprawach za

robkowania i t. p.

J?zyk rosyjski.

I

Kurs l[ i III. Czytanie, pisanie, pocz?tki gra·

matyki opowiadanie ustne i pi?mienne.

J?zyk niemiecki.

To samo (w skróceniu) co z j?zyka rosyjskiego.

Arytmetyka.

Kurs L Cztery dzia?ania proste z liczbami

zwyczajnemi i p oj ?c i e o u?amkach.

Kurs II. Miary i wagi najbardziej u nas u?y
wane; dzia?ania z liczbami wielorakiemi; u?amki dzie

si?tne i zwyczajne.
Kurs IiI. Regu?a ?-ch, rachunek procento

wy. wymiar powierzchni i obj?to?ci bry? (z ?ycia
praktycznego I, wyk?ad sposobem praktycznym. Za

sady buchalteryi pojedy?czej, pisanie rachunkó w,

kre?lenie geometryczne przy obliczaniu po w ierzch ni



Kaligraf ja.

Kurs 1. Pisrno prostopad?e.

Rysunki.

Kurs II. Linie formy gieometryczne, ryso
wanie naj?atwiejszych przedmiotów z otoczenia lub

wzorów.

Kurs III. Rysunki z natury z uwzg l?dnienie.m

perspektywy p r a k ty cz ni e. R) - c wr.ni a narz?dzi i cz?

?ci maszyn p o m o c n icay (h u? y w any ch w Of1l'10-

?le; rysunek prl( d mi 01 ÓW W) 1 a b ianyc h w r z e m io ?le.

U/L/aga. Kurs III. Pod opiek? f'ac ho wr GW

zwiedzanie wzorowych warsztatów, fabryk, muzeów,

arcydzie? sztuki.

Konserwowanie i utrzymywanie w porz?dku
wszelkich narz?dzi rzemie?lniczych.

Z polecenia Zarz?du Szko?y Rzem i e?lników

Warszawskich programy po," y?sze opracowa? Wy
dzia? Pedagogi czny t ej?e szko?y.

Przewodnicz?cy Wydz, Pedagog.

W. Humnicki

Sekretarz Cz. Zarz. St. Konwerski.
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