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Do zmiany szkoły nakłonili mnie 
znajomi. Słyszałam od nich wiele 
pozytywnych opinii na jej temat. Drugim 
powodem jest ogromne boisko do piłki 
nozżnej oraz do koszykoó wki. Zaskoczyło 
mnie, zże nauczyciele są tu bardzo 
przyjazónie nastawieni do ucznioó w oraz 
częste  wyjsócia  do kina, na UMCS. Poza 
tym wszelkie szkolne imprezy są 
sówietnie zorganizowane. Warto wybracó 
tę szkołę. 
                          Małgorzata Borowiec kl. VII 

Podobają mi się nauczyciele, poniewazż  
są mili i rozumieją ucznioó w. Starsi 
koledzy są ok. Najbardziej lubię język 
angielski. Podoba mi się, zże sobie 
pomagamy. 
                                   Lena Sokołowska kl. IV 

Słyszałam wiele dobrych opinii o tej 
szkole, więc postanowiłam sproó bowacó. 
Poó zóniej spodobało mi się towarzystwo 
wielu ludzi otwartych na nowe 
znajomosóci. Zaskoczyli mnie  
nauczyciele, ktoó rzy 
z cierpliwosócią tłumaczą uczniom 
wszystko, co sprawia im problem.               
      

                                          Iweta Dobosz kl. VII 

Nie wszystko podobało mi się w 
poprzedniej szkole. Kolezżanki uwazżały, 
zże tutaj jest lepiej. Uwierzyłam im. Klasa 
i nauczyciele pozytywnie mnie 
zaskoczyli.  Poza tym szkoła z zewnątrz 
bardzo ładnie wygląda.  Podoba mi się 
tezż , 
zże w bibliotece jest bardzo duzżo ksiązżek. 

                                    Emilia Kubajka  kl. VII 
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 

FAMA 

Zapytaliśmy o to koleżanki i kolegów  ze wszystkich klas, które dołączyły 
do nas w tym roku. Jednych skusiła feeria barw zdobiących budynek szkoły, 

innych przyjazna atmosfera i dobre opinie, a jeszcze innych szafki, 
w których można zostawić ciężkie książki. 

Odpowiedzi utwierdziły nas w przekonaniu, że także podjęliśmy dobrą decyzję, 
wybierając  Siódemkę, dziś Szkołę Podstawową nr 57. 

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego 
w Lublinie 

           Luty 2018 r. 
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 
Zachęciła mnie perspektywa nowych znajomosóci 
i dobra opinii. Nauczyciele są mili i dobrze uczą. 
Szkoła jest bardzo zadbana. To  najlepsza szkoła, 
jaką kiedykolwiek widziałam.   

                                                         Amelia Dobosz kl. VII

Zmieniłam szkołę ze względu na złe 
dosówiadczenia w poprzedniej. Tutaj mam fajną 
klasę  i atrakcyjne zajęcia dodatkowe. Podobają mi 
się osobiste szafki dla kazżdego ucznia (nie ma ich 
w kazżdej szkole),  boisko oraz nauczyciele liczący 
się z naszym zdaniem.    Katarzyna Dobrzańska kl. 
VII 
 

Najbardziej podoba mi się w szkole… 

Moja pani, bo jest miła.                         Bartosz Dziuba 

Atmosfera w klasie.                                     Maja Kozioł 

Lekcje, bo są  ciekawe tematy.            Tosia Palonka 

Stołoówka, bo są  pyszne obiady.     Staś Handwerker   

Tu jest fajna biblioteka, w ktoó rej są roó zżne mądre 
ksiązżki. Mozżna tam dobrze spędzicó czas bez hałasu.     
                                                   Martynka Jasińska 

SŚwietlica, bo wychowawczynie organizują ciekawe 
zabawy i zajęcia.                                   Martynka Foryt 

Zajęcia  dodatkowe, bo są fajne i miłe, a szczegoó lnie 
lubię zajęcia plastyczne.                  Zuzia Ociepa 

Zajęcia przyrodnicze i plastyczne, bo jest tam wiele 
super rzeczy do zrobienia.                         Ala Kuczyńska 

Cała szkoła, bo jest fajna, zwłaszcza zabawy i lekcje.     
                                              Hubert Niedźwiedzki 

Szkoła jest fajna i bardzo dobrze się tu czuję. 
                                                                      Marta Jankowska 

Najbardziej podobają  mi się przerwy, bo mozżna 
na nich dobrze spędzicó czas.                   Mateusz Wasak 

Projektowanie okładek na ksiązżki i omawianie lektur. 

                                                                          Ewa Bednarska 

Spotkałam tu wielu miłych przyjacioó ł.          Ola Dybcio 

Pracownia chemiczna i robienie roó zżnych mikstur. 
                                                                      Bartek Ułanowicz 
Liczydła matematyczne.                   Karolinka Chwostek 
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ksiązżki. Mozżna tam dobrze spędzicó czas bez 
hałasu.                                                        Martynka 
Jasińska 
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szczegoó lnie lubię zajęcia plastyczne.                  Zuzia 
Ociepa 

Zajęcia przyrodnicze i plastyczne, bo jest tam 
wiele super rzeczy do zrobienia.                         Ala 
Kuczyńska 

Cała szkoła, bo jest fajna, zwłaszcza zabawy i 
lekcje.                                                   Hubert 
Niedźwiedzki 

Szkoła jest fajna i bardzo dobrze się tu czuję. 
                                                                      Marta 
Jankowska 

Najbardziej podobają  mi się przerwy, bo mozżna 
na nich dobrze spędzicó czas.                   Mateusz 
Wasak 

Projektowanie okładek na ksiązżki i omawianie 
lektur. 
                                                                          Ewa 
Bednarska 

Spotkałam tu wielu miłych przyjacioó ł.          Ola 
Dybcio 

Pracownia chemiczna i robienie roó zżnych mikstur. 
                                                                      Bartek 
Ułanowicz Liczydła matematyczne.                   
Karolinka Chwostek 

PISZĘ, ŚPIEWAM, RYSUJĘ… DOBRZE TUTAJ SIĘ CZUJĘ!
SP 57 OKIEM UCZNIÓW I A 

W naszej szkole podoba mi się to, zże mam miłych 
i pomocnych kolegoó w, z ktoó rymi dobrze spędzam 
czas. Najbardziej lubię informatykę, bo mogę pogracó 
na komputerze i do tego mam super nauczyciela. 
Warto wybracó naszą szkołę, poniewazż  są mili 
nauczyciele i uczniowie, w ktoó rych towarzystwie  
dobrze się czuję.                                             Adam 
Borowiec kl. IV 

Tak najczęściej odpowiadali uczniowie klas czwartych 
i siódmych. Szczególnie urocze okazały się jednak 
wypowiedzi pierwszoklasistów. Prezentujemy je 
wszystkie. Tym razem do odpowiedzi wywołana 
została I A. 



# 

PISZĘ, ŚPIEWAM, RYSUJĘ… DOBRZE TUTAJ SIĘ CZUJĘ!
SP 57 OKIEM UCZNIÓW I A 

 
Jak czujesz się wśród starszych kolegów? 
Miło i przyjemnie, bo są dla mnie mili.      Maja Kozioł 
Dobrze, bo są fajni.                         Hubert Niedźwiedzki 
Trochę się wstydzę starszych kolegoó w.                    *** 
Podobają mi się starsi koledzy, bo mozżna im 
przybijacó „piątkę”.                                                   Adaś 
Blajerski 
Jakie zajęcia poleciłbyś innym? 
Język hiszpanó ski, bo mozżna poznacó nowe słoówka
 i dowiedziecó się ciekawych rzeczy.    Jaś Handwerker 
Zajęcia informatyczne. Nauczyłem się tezż  rysowacó 
w programie Paint.                         Hubert Niedźwiedzki 
Język polski, bo lubię pisacó i poznawacó nowe litery. 
                                                                     Mateusz Wasak 
Język włoski, mozżna wiele nauczycó się o wulkanach 
i włoskich tradycjach.                                Zuzia Ociepa 
Tanó ce, bo prowadzi je miła pani i są tam super 
piosenki do tanó ca.                                           Tosia 
Palonka 
Matematyka, bo mozżna nauczycó się sprawnie liczycó. 
                                                                     Bartosz Dziuba 
Matematykę, bo lubię rozwiązywacó zadania i język 
angielski, bo mozżna poznacó wiele nowych słoó wek o 
zwierzętach.                                        Magda Piekarniak 

Na wycieczce starsi uczniowie bawili się z nami, 
przebierali się za lesóne zwierzęta i dawali nam 
ciekawe zadania do wykonania.            Marta 
Jankowska 

Są uprzejmi i przepusócili nas w kolejce do sklepiku.   

                                                          Jasó   i Stasó  Handwerker 

Religię, bo jest fajna i mozżemy wiele dowiedziecó się 
o modlitwach.                                        Marta Jankowska 

Polecam zajęcia plastyczne, ostatnio lepilisómy 
Plastusia.                                                     Bartek 
Ułanowicz 
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          Follow your heart, but take your brain with you. 
Co słychać w klasach dwujęzycznych z rozszerzonym językiem angielskim? 

                   

Wybrałam klasę ratownictwa przedmedycznego, 
poniewazż  chcę wiedziecó, jak zachowacó się w obliczu 
niebezpieczenó stwa, a jesó li to mozż liwe 
- zapobiec mu. Moja klasa jest bardzo zgrana. Kazżdy 
chętnie przyswaja wiedzę i dzieli się tą, ktoó rą juzż  
opanował. Wszyscy potrafimy udzielicó pierwszej 
pomocy. Bierzemy udział w wielu warsztatach, 
podglądamy pracę profesjonalistoó w. Ciekawym 
dosówiadczeniem jest udział w pozoracjach. To 
dobra klasa nie tylko dla tych, ktoó rzy w przyszłosóci 
chcieliby bycó lekarzami.    Chiara Anania 

Wprowadzane mamy na zajęciach z chemii 
i matematyki. Dzięki temu  łatwiej nam opanowacó 
bogate słownictwo z roó zżnych dziedzin.  Podczas 
lekcji uczymy się, wykorzystując Kahoot oraz 
Quizlet. Na zajęciach kulturowych poznajemy 
najnowsze wiadomosóci na temat wspoó łczesnej 
rzeczywistosóci panó stw europejskich. Często w 
związku ze wspoó łpracą z Zakładem Lingwistyki 
Stosowanej UMCS wychodzimy na warsztaty 
językowe.  Wkroó tce  wezómiemy udział w kolejnych. 
Będą one dotyczycó tłumaczenia  filmoów i gier 
komputerowych.
                                                                   Kajetan Wziątek 
Klasy z rozszerzonym j. angielskim wspoó łpracują z: 
British Centre, American Corner oraz Ambasadą 
Amerykanó ską. Legitymujemy się European 
Language Label – Europejskim Znakiem 
Innowacyjnosóci 
w Nauczaniu Językoów Obcych . B jak BEZPIECZEŃSTWO

Klasa Ratownictwa Przedmedycznego 

Atutem naszych klas  jest to, zże poza szesócioma 
godzinami angielskiego w tygodniu, elementy tego 
języka 
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O klasie dwujęzycznej z rozszerzonym językiem hiszpańskim 
opowiada Karolina Karpińska 

O powazżnych sprawach na wesoło.
Niezwykłe spotkanie z wazżnymi gosócómi. 

Pracowicie podczas zajęcó 
i galowo na balu. 

FAMA 

Z ŻYCIA SZKOŁY-FOTOREPORTAŻ 

Dlaczego wybrałam tę klasę? Bardzo lubię język 
hiszpanó ski. Fascynuje mnie kultura Hiszpanii. Moja 
siostra uczyła się tego języka i zaraziła mnie miłosócią 
do niego. Naukę hiszpanó skiego rozpoczęłam juzż  
wczesóniej, dlatego szukałam szkoły, w ktoó rej mogłabym 
rozwijacó swoje umiejętnosóci i realizowacó pasje. Klasa 
hiszpanó ska to był strzał w dziesiątkę. Poznałam wiele 
kolezżanek i kolegoó w, ktoó rzy roówniezż  fascynują się 
kulturą iberyjską. 
Na lekcjach poza tradycyjnym sposobem nauki, mamy 
gry i zabawy językowe. Bierzemy udział w warsztatach 
językowych. Przygotowujemy roó zżne projekty. 
Poznajemy sylwetki wybitnych postaci z tego kręgu 
kulturowego. Zachęcam wszystkich, by uczyli się tego 
języka i poznawali kulturę Hiszpanii. Na pewno warto! 

Siła mięsóni 
i tęgosócó umysłu 

sprzymierzenó cami 
sukcesu. 

W znakomitej formie 
zimą i latem. 



# 

SZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ 
W Szkole Podstawowej nr 57 nauczyciele stwarzają możliwość rozwoju intelektualnego, 
artystycznego, sportowego, społecznego. Zachęcają do rozwijania pasji i zainteresowań, 

organizując  pracę z uczniami uzdolnionymi oraz  prowadząc  dodatkowe zajęcia  
uzupełniające wiedzę i przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych. 

Fascynuje cię przeszłosócó Polski  
i sówiata? Chcesz znacó ją lepiej, zrozumiecó związek dziejoó w 
twojego kraju z historią powszechną? Ciekawi cię dziedzictwo  
duchowej i materialnej kultury ludzkosóci? Jestesó  dociekliwy? 
Korci cię odkrywanie nieznanych miejsc, zdarzenó  i poznawanie 
ludzi -  sówiadkoó w wazżnych chwil w historii regionu? 
Wybierz KOŁO HISTORYCZNE. 

Lubisz dosówiadczenia? Jestesó  ciekaw, jaki jest skład mydła 
oraz ile cukru jest w coca coli? Zdecyduj się 

na KOŁO CHEMICZNE. 

Chętnie piszesz i odczytujesz swoje teksty innym? 
A mozże chowasz je skrzętnie do szuflady?  Słowa same 
ci się rymują? Zalezży ci na poznaniu poprawnej 
polszczyzny i opanowaniu ortografii? Chcesz zgłębicó 
tajniki roó zżnych tekstoó w kultury i opanowacó sposoby 
tworzenia ciekawych form wypowiedzi?  KOŁO 
POLONISTYCZNE jest własónie dla ciebie.  Z  nami 
mozżesz zostacó prawdziwym erudytą. 

Lubisz podroó zże nie tylko palcem po 
mapie? Ciekawi cię budowa wnętrza 
Ziemi? Chciałbysó  poznacó tajemnice 
wszechsówiata? Interesują cię zalezżnosóci 
zachodzące w sórodowisku 
geograficznym? Wezó  udział w wyprawach 
KOŁA TURYSTYCZNEGO. 

Ciekawi cię sówiat i przyroda? Pytania: Jak? Co? i 
Dlaczego? zaprzątają ci głowę? I - przede wszystkim - nie 
skonó czyłesó  jeszcze 10 lat? W sówietlicy czeka na ciebie 
fantastyczną  przygoda z KOŁEM PRZYRODNICZO - 
GEOGRAFICZNYM. Odbędziesz z nim niezapomnianą 
wędroówkę  po sówiecie. Poznasz niesamowite miejsca. 
Zobaczysz niezwykłą faunę i florę. A egzotyczne 
obyczajami nie będą ci obce. 

Chcesz rozwinącó umiejętnosóci językowe i bez 
kompleksoó w rozmawiacó za granicą? Oglądając 
obcojęzyczne filmy, sam sobie jestesó  lektorem? 
SŚpiewasz piosenki w roó zżnych językach i nie sprawia 
ci to trudnosóci? Masz duzże szanse, by  poliglotą. 
Skorzystaj 
z zajęcó KÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH 
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Lubisz prowadzicó aktywny tryb zżycia? Gry zespołowe 
sprawiają ci radosócó? Pociąga cię rywalizacja 
i marzysz o podium?  Chcesz strzelacó celnie? Piłka 
nozżna, ręczna, koszykoówka - czeka na ciebie  
atrakcyjna oferta  ZAJĘĆ SPORTOWYCH. 

SZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ 
Lubisz czytacó ksiązżki? W ich towarzystwie nie tylko 
uczysz się nowych rzeczy, ale takzże odpoczywasz?  
Czeka na ciebie KOŁO BIBLIOTECZNE. Tutaj 
dowiesz się, czym jest ekslibris i wezómiesz udział 
w tworzeniu czytelniczego bloga. Poznasz bibliotekę 
od podszewki. 

i materia? Chcesz widziecó, skąd się wziął prąd 
w gniazdku? KOŁO FIZYCZNE rozwieje twoje 
wątpliwosóci. 

Chcesz wiedziecó, czym jest AED? Jak przeprowadzicó 
resuscytację i skorzystacó z defibrylatora? Rozumiesz 
potrzebę ratowania ludzkiego zżycia i chcesz wiedziecó, jak 
to robicó?  WARSZTATY RATOWNICZE są dla ciebie.  
Sztuczne oddychanie i masazż  serca nie będą problemem. 

Masz talent plastyczny lub po prostu uwielbiasz 
malowacó? Wycinasz, składasz, kolorujesz?  
Pragniesz z bibuły wyczarowacó cuda?  
GALERIA ŚWIETLIKÓW - KOŁO ARTYSTYCZNE 
przyjmie cię z otwartymi ramionami. 

Pragniesz wyrazicó siebie poprzez sztukę? Lubisz 
sópiewacó? Grasz na jakimsó  instrumencie? A mozże 
chcesz się tego nauczycó? Masz duszę artysty? 
Zapraszamy na CHÓR. Tutaj rozwiniesz swoó j talent.  
 

Lubisz liczycó? Niestraszne ci logiczne mysó lenie? 
Chcesz rozumiecó jeszcze więcej? MATEMATYCZNE 
KOŁO ŁAMI - GŁÓWKA pomozże ci w tym na 
pewno. 
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SIÓDMA KLASA W NOWEJ SZKOLE 
Julia: Dlaczego przeniosłaś się do naszej 
szkoły? 
Ola: Głoównym powodem było to, zże bardzo 
chciałam się dostacó do klasy dwujęzycznej 
angielskiej. Na szczęsócie udało mi się to osiągnącó. 
W starej szkole nie miałam zbyt wielu przyjacioó ł, 
wszyscy uwazżali mnie za „lidera", co było bardzo 
uciązż liwe. Nie zawsze bylisómy wspierani, by miecó 
dobre oceny. Na wszystko trzeba było zapracowacó 
samemu. Kiedy przydarzyła się okazja, by to 
zmienicó, bardzo się ucieszyłam. Poczułam, zże 
zaczynam od nowa.  

J: Czy jest Ci trudno jako siódmoklasistce? Masz 
problemy z pogodzeniem nauki z dodatkowymi 
zajęciami i czasem na odpoczynek? 

O: Nie mam z tym wielu problemoó w. Nauczyciele 
są wyrozumiali, chętnie rozmawiają z nami i 
starają się, abysómy w domu mieli jak najmniej 
kłopotoó w. Warto zapisacó się na zajęcia dodatkowe, 
bo naprawdę mozżna się wiele nauczycó. 

J: Co Ci się podoba w Twojej nowej klasie? 

O: Uwielbiam moją nową klasę. Wszyscy są 
zżyczliwi, nie dokuczamy sobie nawzajem, 
tworzymy zgraną ekipę. Nigdy nie będę zżałowacó, 
zże przeniosłam się do tej szkoły, bo dzięki niej 
poznałam wiele wspaniałych osoó b, ktoó rych mogę 
nazwacó prawdziwymi przyjacioó łmi. 

J: Jak oceniasz nauczycieli uczących w naszej 
szkole? 

O: Czasem uwazżałam nauczyciela za 
nieprzyjaciela, ale od tego roku mogę powiedziecó, 
zże jest to osoba pomocna, zżyczliwa, a nawet 
kompromisowa. Nikt nie chce nam zaszkodzicó, 
kazżdy stara się, abysómy się tu dobrze czuli. 
Nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe, 
konkursy, wychodzimy na zajęcia edukacyjne na 
uczelnie oraz wyjezżdzżamy na kilkudniowe 
wycieczki. 

J: Jak wam się żyje z gimnazjalistami pod 
jednym dachem? 

O: Obecnosócó gimnazjalistoów nie jest zżadnym 
problemem, lecz okazją do poznania kilku nowych 
przyjacioó ł. Nie czujemy się tacy najstarsi i 
najwazżniejsi. Chętnie z nami rozmawiają, a nawet 
udzielą porad i pomagają w trudnych chwilach. 

J: Czy brakuje Ci czegoś z Twojej starej szkoły? 

O: Niczego mi nie brakuje ze starej szkoły. Mam tu 
wszystko, co jest mi potrzebne. 

J: Jak czujesz się w nowej szkole? Co Ci się w 
niej podoba? 

O: Nowa szkoła jest nowym dosówiadczeniem, ale 
jest to dobre dosówiadczenie. Dla mnie jest jak 
drugi dom, do ktoó rego chętnie wracam. Cieszę się, 
zże wreszcie mogę miecó własną szafkę. Nasza 
szkoła jest wspaniała i polecam ją kazżdemu, kto 
jest gotowy na zmiany. Na pewno będą to zmiany 
na lepsze. 

Z Olą Likos z 7A SP 57 
rozmawiała Julia Krupa z 2 D G7 

Julia: Dlaczego przeniosłaś się do naszej szkoły? 
Ola: Głoó wnym powodem było to, zże bardzo 
chciałam się dostacó do klasy dwujęzycznej 
angielskiej. Na szczęsócie udało mi się to osiągnącó. W 
starej szkole nie miałam zbyt wielu przyjacioó ł, 
wszyscy uwazżali mnie za „lidera", co było bardzo 
uciązż liwe. Nie zawsze bylisómy wspierani, by miecó 
dobre oceny. Na wszystko trzeba było zapracowacó 
samemu. Kiedy przydarzyła się okazja, by to 
zmienicó, bardzo się ucieszyłam. Poczułam, zże 
zaczynam od nowa.  

J: Czy jest Ci trudno jako siódmoklasistce? Masz 
problemy z pogodzeniem nauki z dodatkowymi 
zajęciami i czasem na odpoczynek? 

O: Nie mam z tym wielu problemoó w. Nauczyciele są 
wyrozumiali, chętnie rozmawiają z nami i starają 
się, abysómy w domu mieli jak najmniej kłopotoó w. 
Warto zapisacó się na zajęcia dodatkowe, bo 
naprawdę mozżna się wiele nauczycó. 

J: Co Ci się podoba w Twojej nowej klasie? 

O: Uwielbiam moją nową klasę. Wszyscy są zżyczliwi, 
nie dokuczamy sobie nawzajem, tworzymy zgraną 
ekipę. Nigdy nie będę zżałowacó, zż e przeniosłam się 
do tej szkoły, bo dzięki niej poznałam wiele 
wspaniałych osoó b, ktoó rych mogę nazwacó 
prawdziwymi przyjacioó łmi. 

J: Jak oceniasz nauczycieli uczących w naszej 
szkole? 

O: Czasem uwazżałam nauczyciela za nieprzyjaciela, 
ale od tego roku mogę powiedziecó, zż e jest to osoba 
pomocna, zżyczliwa, a nawet kompromisowa. Nikt 
nie chce nam zaszkodzicó, kazżdy stara się, abysómy się 
tu dobrze czuli. Nauczyciele organizują zajęcia 
dodatkowe, konkursy, wychodzimy na zajęcia 
edukacyjne na uczelnie oraz wyjezżdzżamy na 
kilkudniowe wycieczki. 

J: Jak wam się żyje z gimnazjalistami pod jednym 
dachem? 

O: Obecnosócó gimnazjalistoó w nie jest zżadnym 
problemem, lecz okazją do poznania kilku nowych 
przyjacioó ł. Nie czujemy się tacy najstarsi i 
najwazżniejsi. Chętnie z nami rozmawiają, a nawet 
udzielą porad i pomagają w trudnych chwilach. 

J: Czy brakuje Ci czegoś z Twojej starej szkoły? 

O: Niczego mi nie brakuje ze starej szkoły. Mam tu 
wszystko, co jest mi potrzebne. 

J: Jak czujesz się w nowej szkole? Co Ci się w niej 
podoba? 

O: Nowa szkoła jest nowym dosówiadczeniem, ale 
jest to dobre dosówiadczenie. Dla mnie jest jak drugi 
dom, do ktoó rego chętnie wracam. Cieszę się, zże 
wreszcie mogę miecó własną szafkę. Nasza szkoła 
jest wspaniała i polecam ją kazżdemu, kto jest 
gotowy na zmiany. Na pewno będą to zmiany na 
lepsze. 

Z Olą Likos z 7A SP 57 
rozmawiała Julia Krupa z 2 D G7 

DWIE SZKOŁY W JEDNYM BUDYNKU
Z PERSPEKTYWY GIMNAZJALISTY 

Na początku, kiedy dowiedzielisómy się, zże do naszej szkoły będą chodzili uczniowie z pierwszych i czwartych 
klas, byłam trochę zaskoczona. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądacó, mimo izż  jest podobnie jak kiedysó  w 
podstawoó wce. Jednak pomimo wszystkich moich obaw nie jest zó le. Pierwszoklasisóci mają swoó j własny 
korytarz, a czwartoklasisóci są całkiem spokojni. Niektoó rzy nawet uwazżają nas za swoich starszych kolegoów, 
doktoó rach zawsze mozżna zwroó cicó się o pomoc. To bardzo miłe. 



# 

Str. # 

OK w naszej szkole
Co nas wyróżnia? Nauczyciele SP 57 efektywnie pomagają uczniom w nauce.  W tym celu wprowadzają 

na zajęciach ocenianie kształtujące, nazywane też ocenianiem pomagającym się uczyć. 
• Zabiegamy o stworzenie w szkole atmosfery 
sprzyjającej uczeniu się, między innymi poprzez 
budowanie przyjaznych relacji z uczniami i ich 
rodzicami. 

• Jasno wyznaczamy cele uczenia się i só ledzimy 
postępy kazżdego ucznia na drodze do ich 
osiągnięcia. 

• Roó zżnicujemy metody nauczania w zalezżnosóci od 
indywidualnych potrzeb ucznia i dostosowujemy je 
do danego etapu nauczania. 

• Dajemy uczniom informacje zwrotne dotyczące 
jego osiągnięcó. 

• Wskazujemy i doceniamy dobre elementy prac. 

•  Informujemy o tym, co wymaga poprawy lub 
dodatkowej pracy ucznioó w oraz jak powinni to zrobicó. 
• Pomagamy uczniom zrozumiecó potrzebę ich 
zaangazżowania w proces uczenia się i 
odpowiedzialnosóci za swoją pracę. 
• Kształtujemy u ucznioów umiejętnosócó samooceny. 

W poprzedniej szkole nie czułem się zbyt pewnie. Nauczyciele zadawali duzżo prac domowych, szkoła była 
za daleko, a klasa nie nalezżała do najmilszych. Jesó li chodzi o wyboó r klasy, to dwujęzyczna ma o wiele wyzższy 
poziom języka angielskiego nizż  klasa ogoó lna. Jest wiele ciekawych wyjsócó, niektoó re przedmioty mają elementy 
j. angielskiego. Rozwija ona takzże moje zainteresowanie Wielką Brytanią i jej kulturą. 
Ta szkoła bardzo mi się podoba. Nauczyciele są naprawdę mili i prowadzą ciekawe zajęcia. Z klasy takzże 
jestem zadowolony. Jest tam wiele osoó b, z ktoó rymi się dogaduję i mam z nimi wspoó lne zainteresowania. 

                                                                                                                                                                  Przemysław Bilski 

REFLEKSJE SIOŚ DMOKLASISTY 
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PISAĆ KAŻDY MOŻE… W tym numerze prezentujemy prace 
laureatek pierwszych miejsc konkursów literackich.   

Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, 
lecz na uznaniu, że coś jest ważniejsze niż lęk. 

(Ambrose Redmoon) 
Nie czyń nic bez rozwagi, 

lecz tylko według zasady dobrze obmyślanej. 
(Marek Aureliusz) 

ODWAGA - ROZWAGA - RÓWNOWAGA?
 

Jak zwykle wygrałam. Oczywisócie, Odwaga tego 
nie przyzna. Zacznie powątpiewacó w moją przewagę, 
przechwalacó się, wymądrzacó. Nadal nie mogę uwierzycó, 
zże zżycie człowieka zalezży od niej - tak 
nieodpowiedzialnej. 
- Doskonale wiesz, zże najczęsóciej mam nad tobą 
przewagę. – usłyszałam znajomy głos. 
- Och, czytanie w mysó lach jest doprawdy irytujące. 
Zwłaszcza, zże robisz to tak często. 
Odwaga zasómiała się i umilkła. 
- Czeka nas z pięcó minut ciszy. Dobre i to. – pomysó lałam. 
Usłyszałam dziwny dzówięk dobiegający z jednej z moich 
kieszeni. Włozżyłam do niej rękę i wyjęłam mały 
kwadratowy ekranik. 
- Nowe zdarzenie. Młody chłopak przy wjezódzie do 
miasta. Ktosó  okrada obcą mu dziewczynę… - Nie 
zdązżyłam dokonó czycó zdania, gdy Odwaga juzż  nas tam 
przeniosła. 
Szybkosócó to jedna z jej zalet. Chociazż… chwilami 
zastanawiam się, czy to walor. Nie musiała zatrzymywacó 
czasu, by błyskawicznie rozpoznacó sytuację: Rosły 
męzżczyzna usiłuje wyrwacó torebkę bezbronnej kobiecie. 
Chłopak to widzi. Marszczy brwi. Spina się. Gotuje do 
skoku. 
- Pomoó zż  jej – szepcze Odwaga. 
- Trzymaj się z daleka. Dlaczego ty? Jest większy.– 
dopowiadam. 
- Co nie znaczy, zże silniejszy – ripostuje ona. 
- Przejsócó obojętnie? Mozże jednak pomoó c? – zaczynam się 
wahacó. 
- Rozwago, wiem, zże udział w ulicznych boó jkach nie jest 
zbyt mądry, ale znieczulica? - znowu czyta w moich 
mysó lach. 
- Dobrze. Roó b swoje. 
Naprawdę nie lubię, gdy Odwaga wygrywa. Chełpi się tym 
poó zóniej wiele dni. Jednak przyglądamy się sytuacji 
ponownie: Chłopak podchodzi do złodzieja i daje mu 
lekcję, jak nie nalezży postępowacó. No, no, Odwaga 
puchnie z dumy. Chłopak nie-ułomek. To ona dodała mu 
sił. Chociazż… mozże wziął mnie pod uwagę i liczył na 
wsparcie przechodnioó w? To tłoczna uliczka, nie só lepy 
zaułek. Dziewczyna wygląda na wdzięczną. Zaprasza na 
kawę. 
Muszę przyznacó, zż e tym razem Odwaga doroównuje mi 
wazżnosócią. Waga – ta cząstka nas łączy, więc mozże się 
roó wnowazżymy? Tym razem Odwaga nie chełpi się. 
Idziemy w milczeniu. Czekamy na kolejne zdarzenie. 

Alicja Andryszczyk 

Opowiadanie nagrodzone w XIII Wojewódzkim 
Konkursie Literackim „Odwaga i rozwaga”.
 

Utwór nagrodzony w Powiatowym Konkursie Literackim 
„Poetycki spacer po Lublinie wyobraźnią malowany” 

Ballada lubelska 
(z pieśni grodzkiej) 

Co to za miejsce piękne na wzgoó rzach? 
Jaka to miła dzielnica? 

W zwierciadle srebrnej Bystrzycy wody, 
błyszczy przy sówietle księzżyca? 

Co to za miasto? Kazżdy rzec mozże: 
Lublin niezwykły w swej krasie. 
Do nieba pną się jego trzy wiezże, 

a sztuka jak na Parnasie! 

Widacó z oddali wysokie dachy 
zielenią cyny pokryte. 

Widacó potęzżne ceglane mury. 
Tajemne lochy w nich skryte. 

Gdy słonó ce schyli się za horyzont, 
a ludzie zasną w swych chatach, 

gdy krągły księzżyc srebrem zabłysónie,   
ktosó  cicho zaczyna płakacó. 

Piękna dziewczyna mgłami spowita 
w noc ciemną samotnie, brzegiem, 
idzie jak widmo, jak siostra ducha, 
lament swoó j miesza ze sópiewem. 

Staje u brzegu sinej Bystrzycy, 
tęskny wzrok fale goni. 

Wzywa miłego. Głos w krętej rzeki 
srebrzystej gubi się toni. 

Co noc wychodzi. Z nadzieją proó zżną 
wyciąga młode ramiona. 

Lecz oproó cz echa i głębi mroku 
nikogo. Miły jej skonał. 

Rzeka jest niemym sówiadkiem jedynym, 
co, szemrząc wodą, umyka. 

Historię miasta, kochankoów dzieje 
unosi z prądem strumyka. 

Wydarzenó  roó zżnych: radosnych, smutnych 
przezżył groó d stary na wzgoó rzach. 

Jego mieszkanó cy dosówiadczenó  znaki 
wciązż  noszą na swoich twarzach. 

A wsóroó d nich pozżar, co trawił miasto, 
wrzawę i lament, cierpienie. 

Odwagę męzżoó w, bezradnosócó dzieci, 
gruzy i zgliszcza, kamienie. 

A w karczmie wtedy wsóroó d sómiechoó w, zabaw 
zżydowskie trwało wesele. 

Dlaczego zamiast ust czułych, pieszczot, 
języki ognia na ciele? 
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Ważne terminy
Rekrutacja do klas pierwszych:
do 23 lutego 2018 r. - zapisy do klas pierwszych uczniów 
zamieszkałych w obwodzie SP 57.
do 14 marca 2018 r. - zapisy do klas pierwszych uczniów 
zamieszkałych w poza obwodem SP 57.
od 16 marca (od godz. 8.00) do 21. marca (do godz. 14.00) 
- składanie wniosku potwierdzającego wolę zapisania 
dziecka spoza obwodu do SP 57. 

Rekrutacja do pozostałych las : 

do 16 marca 2018 r. - zapisy uczniów do klas czwartych 
i siódmych. 

Redaktor naczelny: Ewa Malik
Redakcja: Julia Krupa, Wiktoria Złotnik, Krzysztof Filip,  Kajetan Wziątek
Redaktor wspierający: Beata Barakszyn 

Wykaz ulic w obwodzie 
Szkoły Podstawowej nr 57: 

al. Krasónicka str. nieparzysta od 67 do 215B i str. parzysta od 18 do 108, 
Abelarda, Aksini, Barszczewskiego Joó zefata, Beatrycze, Błonó skiego Tadeusza, 
Bogdanowicza Kazimierza, Borelowskiego Marcina płk., Brzoó ski Stanisława, 
Cyda, Czarkowskiego Władysława, Ditty, Dubieckiego Mariana, Filona, 
Frankowskiego Leona, Guliwera, Hamleta, Hauke-Bosaka Joó zefa, Heloizy, 
Irydiona, Izoldy, Jankowskiego Joó zefa, Jezioranó skiego Antoniego, Judyma, 
Julii, Konstantynoów, Krajewskiego Rafała, Krasinó skiego Zygmunta, Kruka 
Michała Generała, Laury, Leonarda, Lipniak, Molickiego Joó zefa, 
Namysłowskiego Karola str. nieparzysta od 13 do konó ca i str. parzysta od 10 
do konó ca, Nataszy, Ofelii, Oniegina, Orlanda, Otella, Parady Pawła, Parysa, 
Pasónikowskiego Baltazara, Pielęgniarek, Poloniusza, Powstania 
Styczniowego od 21 do konó ca str. niep. i od 16 do konó ca str. parz., 
Pustowoó jtoówny Anny Henryki, Roginó skiego Wacława, Romanowskiego 
Mieczysława, Romea, Ruckiego Władysława, Rzemesó lnicza, Struga Andrzeja, 
Szwejka, Tatiany, Toczyskiego Joó zefa, Tristana, Ułanoów str. nieparz. od 1 do 
37, Wertera, Zana Tomasza str. niep. od 3 do 17, ZŻulinó skiego Romana. 

Zerwał płonący welon z jej czoła,
w ramionach ukrył wylękłą.

Unioó sł nad rzekę, gdzie w chłodzie rosy
zaczekacó miała na niego. 

Wroó cił ratowacó. Przepadł z innymi.
Proó zżno czekała do ranka.

Łuna pozżaru jak jutrznia krwawa.
Nikt jej nie odda kochanka. 

ZŻ adne jarmarkoów kolory tęczy,
przekupek zżaden głos gwarny

nie stłumią nigdy smutku dziewczyny
u progu zżycia poó ł - martwej.

Odtąd juzż  zawsze w srebrzystej toni
Bystrzycy szukała szczęsócia

Ta, co w pozżarze straciła wszystko:
miłosócó swą, przyszłosócó i męzża. 

Karolina Karpińska 
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