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Nasze miasto 
Nasza szkoła 
Nasza kultura 





 urodzona 1 października 
1869r.  we wsi Polonisz,  
a zmarła 31 stycznia 1944r.   
w Warszawie 

 została pochowana na 
Cmentarzu Powązkowskim  
w Warszawie 

  polska nauczycielka 

 działaczka oświatowa  

wojowniczka  
o prawa dziecka 

 dziennikarka 
 i pisarka 

 



Nasza szkoła jest podzielona na cztery bloki A,B,C,D. 

BLOK A- przedmioty ścisłe  

BLOK B- przedmioty ścisłe i humanistyczne  

BLOK C- aula, biblioteka  

BLOK D- blok sportowy  

Jeżeli chodzi o klasy językowe to są one 
porozmieszczane po całej szkole 





BUFET, w  którym można zakupić pyszne pierogi  
i domowe zupy; 

 AUTOMAT DO KAWY, kiedy potrzebna jest energia;  

KSERO, gdy w domu zabraknie tuszu;  

KANAPY,  kiedy potrzebny jest sen; 

STOLIKI, kiedy trzeba odrobić zadanie domowe. 

 

  





    Jest to grupa osób, które pod opieką  pani Katarzyny 
Łaszkiewicz rozwijają swoje zainteresowania 

 i umiejętności muzyczno-artystyczne.  

UTALENTOWANA  DZIESIĄTKA  



   To program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego 
konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy 
uczniów i studentów z całego świata. Celem Odysei jest rozwój 

zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek . 
 Uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, 

angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania 
problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można 

 na wiele sposobów. 



 Prowadzony jest przez panią Grażynę Melską – nauczycielkę 
języka polskiego oraz pana Stanisława Melskiego – aktora 

 i reżysera Teatru Polskiego. Nasi uczniowie bardzo chętnie 
biorą udział w zajęciach, wykazując się przy tym ogromnym 

zaangażowaniem i radością. 

 



Konkurs Ogólnopolski prowadzony od 18 lat przez    
panią  Ewę Obarę – Grączewska, która wraz  

z jurorami znajduje nowe talenty dziennikarskie. 



Wymiana trwa zazwyczaj dwa tygodnie, gdzie jeden 
tydzień gościmy u siebie osobę z innego kraju,  

a w innym tygodniu wybieramy się do naszego partnera 
(w naszym przypadku niemieckiego).  

Codziennie realizujemy określony program,  
który ma zazwyczaj cel naukowy.  

Cała wymiana pozwala nam poznać kulturę innego kraju 
oraz możliwość użycia języka obcego, co jest najlepszym 

sposobem na jego naukę. 





Szkoła nie mieści się w ścisłym centrum. Znajduję się  
na cichym osiedlu pomiędzy blokami.  

Pomimo tego jesteśmy dobrze skomunikowani 
 z resztą miasta.  

Tramwaje: 7, 8, 14, 15, 24 

 Autobusy: 105, 116, 118, 119, 129, 130, 132, 142, 144, 305, 
308, 319, 908, K 







Jak już wcześniej wspomniałyśmy, nasza szkoła mieści się 
między blokami. W dwóch najnowszych, oddanych w 2016r., 
siedmiopiętrowych apartamentowcach na dole mieszczą się 
dwie pizzerie, sklep spożywczy oraz gabinet kosmetyczny. 

Nieopodal mamy też kościół i wały nad Odrą, park i siłownię 
 na dworze oraz nowoczesne boiska do piłki nożnej 

 i koszykówki. Po obu stronach rzeki utworzono sezonowe 
plaże miejskie z barami i foodtruck’ami.  

 Od ul. Zawalnej istnieje boisko do siatkówki plażowej. 







   Stwierdziłyśmy, że najlepszą formą sprawdzenia  
czy nasza szkoła jest tolerancyjna i przyjazna dla 

obcokrajowców, będzie rozmowa. Przeprowadziłyśmy 
wywiad z naszą koleżanką z klasy, która przyjechała 

 do Polski w 2018 roku. Był to dla niej czas pełen wyzwań 
 i nowych doświadczeń. Obca szkoła, język i ludzie.  

Nie doświadczyła akceptacji w gimnazjum i obawiała się, 
 że to samo spotka ją w liceum. Na początku roku była 

zaskoczona otwartością i empatycznością uczniów. Bardzo 
szybko się zaklimatyzowała i znalazła wielu przyjaciół.         

Jej narodowość stała się czymś co wyróżnia ją na tle innych. 

KULTURA I TOLERANCJA W 
LOX 



Przeprowadziłyśmy w naszej szkole ankietę dotyczącą  
spraw szkolnych. Poprosiłyśmy 20 przypadkowych 

uczniów aby odpowiedzieli zgodnie z ich odczuciami 
 na zadne im pytania. 

 



1. bardzo dobrze  

2.dobrze 

3. nawet 

4. źle  

5.bardzo źle 



1. tak 

2. nie 

3.nie wiem 



? 

1.tak 

2. nie 

3.nie wiem 



1. tak 

2. nie 

3. nie wiem 



1. tak 

2. nie 

3. zależy 



1.tak 

2. nie 

3. nie wiem 



1. tak 

2. nie 

3. nie interesuje mnie to 



1. tak 

2. nie 

3. nie wiem 



1. tak 

2. nie 



1. faworyzują 

2. tak samo 

3. nie wiem 



Nasi koledzy w szkole czują się dobrze, komfortowo oraz bardzo 
bezpiecznie. Jako nowi uczniowie zostali przyjęci ciepło 

 i bez większych problemów. Większa część ankietowanych 
stwierdziła, że szkoła daje poczucie bezpieczeństwa i tolerancji 
 dla obcokrajowców. Opinie dotyczące nauczania są podzielone 

pomiędzy ,,NIE” a ,,NIE WIEM”, tylko nieliczna część 
odpowiedziała pozytywnie. Połowa ankietowanych uznała,  

że szkoła potrafi docenić sukcesy ucznia. 
 Większość osób nie jest zainteresowana zajęciami pozalekcyjnymi. 

Nauczyciele współpracują z uczniami  
oraz potrafią słuchać. Atmosfera pracy w szkole została podzielona 

procentowo na pół. Uczniowie nie czują, że inne osoby są 
faworyzowane . 

 



Udział w konkursie pokazał nam zalety jak i wady naszej 
szkoły oraz to że nie wszystko jest idealne.  
To my tworzymy nowe ,,jutro” tej placówki.  

Mimo, że jesteśmy niecały rok w szkole 
 to bardzo dużo się o niej dowiedziałyśmy dzięki projektowi. 

Jeżeli chodzi o szkołę – jest przyjazna uczniom. 
 Sympatyczna i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Mamy kilku nauczycieli z tytułem naukowym doktora.  
Szkoła jest duża i pomieści dużo młodzieży. Lokalizacja jest 
dużym plusem – choć nie jest to ścisłe centrum to wszędzie 

jest blisko. 
 W najbliższej okolicy mamy pizzerie, sklepy, siłownie 

 i dużo otwartej przestrzeni. Zieleń dookoła sprzyja nauce. 



 

 


