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Od siódmego roku życia Marcin Luter uczęszczał do szkół w różnych miejscowościach (Mansfeld, Magdeburg 
i Eisenach). Szkoły te były prowadzone przez miasto lub Kościół i pobierały czesne. Ich celem było wychowy-
wanie chłopców na dobrych i posłusznych chrześcijan, panowała w nich surowa dyscyplina, wymierzano kary 
(np. rózgą). Młodszych uczniów nadzorował jeden ze starszych uczniów, tzw. lupus (wilk). Na wilczym bilecie 
odnotowywał każde naruszenie zasad, np. kiedy ktoś odezwał się po niemiecku. Na koniec tygodnia zapisani 
uczniowie otrzymywali surowe kary, a najgorszemu na znak hańby nakładano tzw. asinus (maskę osła).

1 
Zastanówcie się, co mogły myśleć dzieci podczas tej sceny. W dymkach wpiszcie ich myśli, nadzieje i lęki. 
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2
Sformułujcie myśli Twoich rówieśników (ze szkoły, grupy, Kościoła) i wpiszcie je w dymki. 
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3
Porównajcie swoje dzieciństwo i szkołę z dzieciństwem i szkołą Marcina Lutra, wypełnijcie poniższą tabelkę. 
Skorzystajcie przy tym z dwóch poprzednich zadań.

4
W czasach Marcina Lutra w szkołach panował ścisły porządek. Czy dzisiaj jest inaczej? Porozmawiajcie na te-
mat dyscypliny w szkole. Możecie przy tej okazji odnieść się, np. do relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami, 
kar, wartości itd. 
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