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 Najbardziej wiarygodnym źró-

dłem wiedzy o naszej szkole są jej ucz-

niowie, którzy jeszcze nie tak dawno sa-

mi musieli wybierać miejsce nauki. Na 

co zwracali uwagę? Co zdecydowało  

o ich wyborze? Chciałybyśmy przedsta-

wić kilka opinii. 
         Szkoła Podstawowa nr 18, niegdyś gimna-

zjum, rozwija nasze pasje, zainteresowania, 

uczy nas odpowiedzialności za własne czyny  

i zachowanie,  jest wymagająca i troszczy się  

o potrzeby ucznia.  Nauczyciele i  dyrekcja są 

życzliwi oraz bardzo pomocni, w każdej spra-

wie możemy się do nich zwrócić, zawsze po-

mogą! Jedyną wadą jaką mogę podać jest 

wczesne wstawanie i długa jazda do szkoły, ale 

wiadomo - każdy może się przyzwyczaić. 

Martyna Przekaza 

 Na początku bardzo bałam się rozpo-

cząć naukę w nowej szkole. Pierwsze dni w 

nowym miejscu wydawały mi się trudne, jed-

nak z biegiem czasu uświadomiłam sobie, że 

niesamowicie szybko zintegrowałam się z kla-

są oraz nauczycielami i wychowawcą. Na po-

czątku ciężko było się przyzwyczaić, lecz kie-

dy weszłam „w rytm nauki” żaden sprawdzian 

nie był dla mnie wyzwaniem. Bardzo polubi-

łam moją szkołę. Z dnia na dzień chodzę do 

niej chętniej.  

 

Na przerwach miło upływa czas, ponieważ 

puszczana jest muzyka z radiowęzła. Magda  

Spaczyńska 

 
Wybranie szkoły 

nr 18 było najlep-

szą decyzją w mo-

im życiu. Dzięki 

niej poznałam nie-

samowitych ludzi, 

nauczycieli oraz 

różne umiejętno-

ści z dziedzin na-

uk. Oprócz tego 

w tym miejscu 

bardzo dobrze 

zorgan i zowany 

jest Samorząd 

Uczniowski, który 

zawsze organizuje 

świetne gry np. 

,,Kocham Cię, Polsko", ,,Agent" czy ,,Familiada. 

Nauczyciele vs. Uczniowie". Cieszę się, że 

przyszłam do tej szkoły i mogę z pewnością 

stwierdzić, że jest to przyjazna szkoła.   

Ola Gora 

 

 

  

    Dlaczego Osiemnastka?  
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 Bycie uczniem SP nr 18 w Lublinie ma 

wiele zalet. Są tu bardzo dobre warunki do 

zdobywania wiedzy - doświadczeni nauczyciele, 

wyposażone w potrzebne narzędzia sale. Są też 

klasy profilowane, co pomaga rozwijać umiejęt-

ności, które nas interesują. Jednym z przedmio-

tów szkolnych jest doradztwo zawodowe. 

Uświadamia nam on, co nas czeka w przyszło-

ści, jakie decyzje dotyczące wyboru szkoły bę-

dziemy musieli podjąć i najważniejsze - jaki za-

wód wybierzemy. W bardzo dobrym stanie są 

też toalety, zawsze jest papier, nigdy nie śmier-

dzi z kibelków, zawsze jest też mydło  i wszyst-

ko jest czyste. Nauczyciele są bardzo otwarci  

i chętni do pomocy, nikt  z nas nie wstydzi się 

powiedzieć, że czegoś nie rozumnie, bo wie, że 

nauczyciel nie pozwoli, by inni uczniowie się  

śmiali. Na stołówce jest zawsze czysto, ładnie, 

pachnie jedzeniem, przez co czujemy się jesz-

cze głośniejsi, potrawy tu przyrządzane są bar-

dzo dobre, a opłata za nie nieduża. Ta szkoła nie 

ma prawie żadnych minusów, więc warto być 

jej uczniem! Ja nie żałuję swojej decyzji.   

Martyna Zajkowska 

Uważam, że Osiemnastka to naprawdę bardzo 

dobra szkoła. Lekcje prowadzone są w ciekawy 

sposób przez dobrych i miłych nauczycieli. Jest 

tu wiele profili klas, więc na pewno można wy-

brać coś dla siebie.  

 

Czuję się tu bezpiecznie dzięki monitoringowi  

i ochroniarzowi. Jeśli mam jakiś problem, zaw-

sze mogę zwrócić się z nim do starszych kole-

żanek, kolegów lub nauczycieli, a otrzymam po-

moc.  Blanka Świętoń 
Warto być uczniem SP18, gdyż nauczyciele są 

pomocni i mają indywidualne podejście do każ-

dego ucznia. Wszyscy czują się tam bezpiecznie 

i komfortowo, ponieważ otaczani są opieką,  

a wejścia stale pilnuje ochroniarz przez co nikt 

nieproszony nie wejdzie do budynku. w szkole 

odbywa się wiele zajęć dodatkowych, które 

rozwijają zainteresowania oraz poszerzają moż-

liwości ucznia. Honorata Drabik 
Moim zdaniem Osiemnastka jest szkołą, w któ-

rej można rozwijać swoje pasje i zainteresowa-

nia. Jest tu wiele zajęć dodatkowych z różnych 

przedmiotów. W tej szkole panuje miła atmos-

fera. Uczniowie są bardzo mili i koleżeńscy. Na-

prawdę lubię tę szkołę. Laura Dyluk 
Myślę, ze warto zostać uczniem SP 18, przez 

duże możliwości  jakie daje ta szkoła, niesamo-

witą   atmosferę  pracy, wysoki poziom naucza-

nia oraz zawsze obecną pomoc ze strony nau-

czycieli. Plusem tej szkoły jest również uloko-

wanie w samym centrum miasta, skąd jeździ 

niejeden autobus, przez co uczniowie spoza Lu-

blina mogą łatwo do niej dojechać.   

    Maja Poniewozik 

    Dlaczego Osiemnastka?  
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Jeśli planujesz podróże… ciągle wymślasz 
nowe trasy wycieczek… chcesz wiedzieć 
więcej i więcej o naszej Ziemi, kontyntach, 
morzach i oceanach. Drzemie w Tobie 
duch odkrywcy pięknych miejsc, KOŁO 
GEOGRAFICZNE rozwinie Twoje pasje. 
 
 
 
 
 
 
 
Fascynuje Cię słowo mówione, interesu-
jesz się teatrem, marzysz, by zostać akto-
rem… śnisz o sławie i brawach publiczno-
ści, masz talent do recytacji, chciałbyś brać 
udział w przedstawieniach i odnosić sukce-
sy w konkursach recytatorskich i kraso-
mówczych… KOŁO TEATRALNE jest miej-
scem dla Ciebie. 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli świat doświadczeń ma w Tobie sprzy-
mierzeńca, myślisz o tym, jak pogodzić 
kwas z zasadą oraz wodę i  ogień,  od  
dzieciństwa  prosiłeś  rodziców o zakup 
„Młodego chemika”… KOŁO CHEMICZNE 
ma dla Ciebie specjalną ofertę. 
 
 
 

Jeżeli w domu to Ty zajmujesz się kwiata-
mi, wychodzisz z  psem,  hodujesz  rybki 
lub  posiadasz  króliki,  chomiki i szynszyle. 
Chcesz wiedzieć, jak zbudowany jest nie 
tylko człowiek, ale również mała meduza…  
KOŁO BIOLOGICZNE poszerzy Twoją wie-
dzę. 
 
 
 
 
 
 
 
Od dłuższego czasu zastanawiasz się, kto 
mógłby  za Ciebie mieszkanie, zmyć na-
czynia… marzysz o tym, by zostać wyna-
lazcą, konstruktorem, interesują Cię nowin-
ki techniczne i ale jeszcze nie wiesz, jak 
skutecznie działać ZAJĘCIA Z ROBOTYKI 
odkryją Ci tajniki wiedzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czytasz, lubisz mieć miejsce wyłącznie dla 
siebie, gdzie popłyniesz wyobraźnią w cie-
kawe przestrzenie literackich inspiracji, 
chcesz podążać śladami poetów, pisarzy  
i ciekawych twórców kultury, kiełkuje w To-
bie ziarenko organizatora  ZAJĘCIA W BI-
BLIOTECE otwierają przed Tobą swoje 
drzwi. 
 

    Koła zainteresowań 
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    Koła zainteresowań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli uwielbiasz malarstwo, śnisz o stwo-
rzeniu dzieła na miarę Leonarda da Vinci… 
lubisz robić dekoracje, masz duszę artysty, 
jesteś wrażliwy na piękno świata i ludzi. 
Chciałbyś rozwijać swoje zdolności i pasje, 
KOŁO PLASTYCZNE to dobra decyzja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śpiewasz od rana do wieczora, słuchasz 
muzyki, komponujesz, piszesz teksty pio-
senek, marzysz  o wielkiej sławie, koncer-
tach, nagraniu płyty.  Chcesz brać udział  
w konkursach piosenek, lubisz wystę-
pować - CHÓR SZKOLNY czeka na Cie-
bie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka 
nożna, rower, narty, łyżwy, pływanie… po 
prostu uwielbiasz ruch o każdej porze roku. 
Śnisz, by zostać świetnym wyczynowcem 
lub znakomitym trenerem… SZKOLNY 
KLUB SPORTOWY zaprasza takich jak Ty. 
 

 
Jeśli inni mówią, że zostaniesz poliglotą  
i masz zdolności do nauki języków obcych, 
pragniesz poznać kultu - rę Anglii i Nie-
miec, tradycje Hiszpanii i Rosji. Marzysz, 
by mieć wielu przyjaciół na całym świecie  
i się z nimi porozumiewać… KOŁA JĘZY-
KÓW OBCYCH rozwiną Twoje pasje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascynuje Cię świat książek. Legendy, ba-
śnie, opowieści są rzeczywistością, którą 
chciałbyś się podzielić z innymi, lubisz kon-
takty z ludźmi, ale nie wiesz, co zrobić, by 
inni o tym wiedzieli... w projekcie POCZY-
TAJ MI, PRZYJACIELU czekają na Ciebie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
W Osiemnastce jest jeszcze wiele KÓŁ 
ZAINTERESOWAŃ i każdy uczeń może 
znaleźć coś dla siebie. Nauczyciele pro-
wadzą ponadto zespoły wyrównujące 
wiedzę, indywidualne zajęcia z uczniem 
zdolnym oraz godziny dodatkowe przy-
gotowujące do egzaminu gimnazjalne-
go. Jest w czym wybierać. Warto! 
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 Nauczyciele z Osiemnastki nie ole-

wają uczniów. Ich zaangażowanie jest 

godne podziwu, szczególnie gdy poświę-

cają dla nas swój wolny czas. Każdego 

traktują indywidualnie, potrafią zachęcić 

do samorozwoju. W jaki sposób? 

 

Kółka pozalekcyjne 
Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych szkół na 

tym polu. W tym roku w przeciągu jednego ty-

godnia dostępnych jest ok. 160 godzin zajęć do-

datkowych. Koła zainteresowań, plastyczne, 

uzupełniające wiedzę, przygotowujące do egza-

minu lub rozbudowujące wiedzę. Co kto lubi. 

Tylko korzystać. 

Konkursy 
Nauczyciele są prawdziwymi mistrzami wyszu-

kiwana konkursów i dobierania ich do uczniów. 

Dzięki takiej indywidualnej ocenie, uczniowie 

naszej szkoły osiągają bardzo wiele sukcesów. 

Na kółkach plastycznych powstają prace, które 

wygrywają później w konkursach międzynaro-

dowych. Dzięki radom pań polonistek teksty 

uczniów zdobywają uznanie na scenie ogólno-

polskiej. Do sportu zachęcają i motywują nau-

c z y c i e l e  w y c h ow a n i a  f i z y c z n e go .  

W tym roku nasza szkoła może pochwalić się 

rekordową liczbą laureatów i finalistów kurato-

ryjnych konkursów przedmiotowych. 

A to tylko przykłady odniesionych sukcesów. 
Przygotowania do olimpiad i... nie tylko 

to 
Jak wygląda nauka, skoro jest tyle sukcesów? 

Czy nauczyciele są strasznie wymagający i tro-

chę surowi? Cytując znane stwierdzenie: „Nic 

bardziej mylnego”, pragnę zapewnić, że zarów-

no na lekcjach, jak i na zajęciach dodatkowych, 

panuje bardzo miła atmosfera. Nauczyciele są 

wymagający, ale przy tym także ludzcy. Potrafią 

zrozumieć ucznia i wspomóc w razie proble-

mów (zarówno naukowych jak i osobistych).  
Jednym z moich przyjemniejszych wspomnień  

z nauki do konkursu było jedzenie ciastek i pi-

cie herbaty podczas zajęć. Domowa atmosfera 

znacząco pomaga w przyswajaniu wiedzy.   

Czy to tylko moje zdanie? 
Chcąc przekonać się, czy jestem obiektywna  

w swoim postrzeganiu tematu, podpytałam nau-

czycieli i uczniów, jakie są ich odczucia: 
- Podczas przygotowań do olimpiady nauczy-

ciele poświęcają mnóstwo swojego wolnego 

czasu i wysiłku w przekazanie nam potrzebnych 

informacji. Spotkania z nimi odbywają się nie 

tylko po lekcjach, lecz również w trakcie zajęć 

lekcyjnych. Bardzo to doceniam - powiedział 

uczeń trzeciej klasy.  Inna uczennica przytaknęła 

znacząco głową, a ja nie dałam za wygraną i za-

notowałam jej spostrzeżenia: 

   Przewodnicy z mapą ciekawych konkursów  
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- Nauczyciele są przewodnikami i posiadają ma-

py ciekawych konkursów, po których my, ucz-

niowie, poruszamy się według ich drogocen-

nych wskazówek i raczej nie błądzimy, bo znaj-

dujemy drogę do sukcesów. 
Nauczyciele również pozytywnie oceniają pra-

cę z uczniami. Jedna z Pań powiedziała: 
To dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt pra-

cować ze zdolną młodzieżą.  Ale osiągnięcie 

sukcesu wymaga od niej dużego wysiłku i po-

święcenia. Nie każdy uczeń to na początku ro-

zumie, zaś później,  jeśli widzi, że odpowiedzial-

ność i praca procentuje, angażuje się jeszcze 

bardziej.   
- Przygotowanie uczniów do konkursów wy-

maga zarówno od nauczyciela jak i od ucznia 

bardzo dużego zaangażowania. Podstawą sukce-

su jest obustronna systematyczna praca, a także 

stała motywacja ucznia do podejmowania kolej-

nych działań. Bardzo istotne jest, by zgodnie  

z zasadami oceniania kształtującego uczeń stał 

się odpowiedzialny za swój proces uczenia oraz 

go stale kontrolował. Dobrej pracy sprzyja wza-

jemny szacunek, a także wsparcie ze strony ro-

dziców. Wynik konkursu to suma wielu innych 

składowych, w tym szczęścia, ale bez zdolności  

i umiejętności ucznia oraz jego ogromnego wy-

siłku nie można myśleć o sukcesie - stwierdził 

inny mój rozmówca. 

Swoją wędrówkę po mapie informacji zakończę 

wypowiedzią mojej koleżanki: „Zaskoczyło 

mnie, jak wiele uwagi i zaangażowania okazują 

nauczyciele. Zostają po lekcjach, odpisują na 

maile z pytaniami…  No i przejmują się samo-

poczuciem ucznia. Praca z nimi to przyjem-

ność!”.  Ja też tak myślę! 

 Weronika  

 (obiektywna, bo absolwentka) 

   Przewodnicy z mapą ciekawych konkursów  
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W naszej szkole się nocuje! Nie wie-

rzysz? Sprawdź! Ja też nie wierzyłam. 

Nie wierzyły również moi koledzy i mo-

je koleżanki, dopóki… nie  wzięliśmy 

udziału w nocnej imprezie pt. „Noc z ję-

zykiem polskim”. 

 

Okazało się, że nauka naszej ojczystej mowy 

może być pasjonująca i bardzo potrzebna. Wy-

korzystujemy ją bowiem na co dzień i nawet 

nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mówienie, 

czy pisanie z błędami lub niezrozumienie przez 

to intencji może narobić wielu kłopotów.  

Przekonaliśmy się o tym, gdy  musieliśmy sami 

poukładać w kolejności wszystkie czynności 

do przepisu na muffinki, które potem robiliśmy 

i piekliśmy.  

Kręciliśmy również krótkie filmiki, w których  

prezentowaliśmy współczesne wersje szkol-

nych lektur. Wspólne oglądanie o drugiej  

w nocy nie wprowadziło nas w senność, by-

najmniej.  

Zastanawialiśmy się również nad tym, co 

wspólnego mają język polski i angielski. 

Wbrew pozorom - zbieżności wiele, choć nie 

każdy o tym wie, ale my już tak! 

Poza tym  mogliśmy też zmierzyć się z proble-

mem komunikacji obecnej na plakatach. Jak się 

okazało, żeby hasło miało moc, trzeba nie tylko 

użyć ostrych barw, ale również pogłówkować 

nad treścią i znaczeniem słów. 

Centralny punkt naszego nocowania miał miej-

sce, gdy wybiła godzina 24.00. Wtedy odwie-

dził nas Pan Mateusz Wieczorek - pisarz.  

I wtedy wreszcie mieliśmy okazję spytać „Co 

poeta miał na myśli?”.   

Ale to nie wszystko, oj nie wszystko. Była piz-

za, gry i zabawy słowne oraz sportowe, muzy-

ka na dobranoc. I nawet się nie spostrzegliśmy, 

a było już… rano.  

Redakcja (była i muffinki robiła) 

 

         NOC z językiem polskim  
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Zajęcia ekspedycyjne? Co to takiego? Dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły ta na-

zwa nie budzi już dylematu. Dla Was, 

przyszli uczniowie Osiemnastki,  może 

wydawać się nieco zagadkowa, ale do 

czasu. Gdy przekroczycie mury naszego 

gimnazjum, przekonacie się, że zajęcia 

ekspedycyjne to ciekawa forma nauki, in-

na od tej z przysłowiową kredą i gąbką  

w rękach.  

 Nazwę dla tych zajęć wymyślił Pan Dy-

rektor naszej szkoły.  Są one organizowane  

z myślą o nas, uczniach, byśmy w ciekawy spo-

sób uczyli się nowych zagadnień, byli otwarci na 

otaczający świat i pozyskiwali informacje z róż-

nych źródeł.  Dlatego nauczyciele wszystkich 

przedmiotów  szukają informacji tu i tam, by 

zorganizować dla nas lekcje poza murami szko-

ły lub do Osiemnastki zapraszają ciekawych go-

ści, którzy są doświadczeni w danej dziedzinie. 

Takich lekcji się nie zapomina, są wyjątkowe  

i bardzo dla nas cenne. 

Przedstawiamy Wam krótką fotorelację  

z Osiemnastkowych Ekspedycji, mając nadzieję, 

że i Wam się te zajęcia 

spodobają. 

    Ekspedycje? Co to takiego? 
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Co to znaczy przyjazna szkoła? Nie, nie prze-

wracajcie strony – bynajmniej nie zamierzam 

produkować tu słodkiej reklamy SP18 i na prze-

strzeni mojego felietonu udowadniać Wam, że 

to właśnie szkoła, wybór której rozważacie, jest 

najbardziej przyjazną z lubelskich placówek 

edukacyjnych. To byłoby przecież zbyt proste! 

Zamiast tego, szczerze i bez kolorowania, zre-

lacjonuję Wam, być może przyszłym uczniom 

Osiemnastki, jeden, przykładowy, dzień w tej 

szkole, a wnioski pozostawię Wam. Zaczynaj-

my! 

Poniedziałek rano, podobno najgorsza możliwa pora. 

Bez przesady! Zaczynamy „dodatkową” godziną pol-

skiego, wprowadzoną do planu z powodu egzaminu 

ósmoklasisty. Tym razem poćwiczymy pisanie recenzji 
- w 45 minut będziemy musieli skondensować nasze 

wrażenia z filmu „Dywizjon 303”, na który odbyliśmy 

niedawno wycieczkę szkolną, pamiętając o wszystkich 

wymaganych elementach takiej pracy. Na szczęście Pa-

ni wręczyła nam niedawno kryteria oceniania podob-

nych form, więc chyba nie będzie tak źle. Faktycznie,  

z powodu zapisanych w głowie wymogów i przypływu 

weny jestem ze swojego wypracowania całkiem zado-

wolony. Chociaż tylko 5 minut przerwy oddziela lekcję 

polskiego od następnej, wiedzy o społeczeństwie, daję 

radę zjeść w tym czasie kanapkę i powtórzyć materiał 

na nadchodzące 45 minut. Na WOS niespodzianka – 

Pani proponuje nam projekt stworzenia własnej partii 

politycznej. Nazwa, logo, program, „dla kogo” - brzmi 

to wszystko ciekawie i zaczynamy już kreślić pierwsze 

projekty naszych ugrupowań. Kolega pyta, czy może 

utworzyć ruch komunistyczny i otrzymuje twierdzącą 

odpowiedź. Pani zastrzega jednak, że taka partia nie 

będzie mogła brać udziału w „wyborach”, które rów-

nież zorganizujemy. Po nieco luźniejszym WOSie czeka 

nas matematyka – na szczęście dzieli ją od nas długa 

przerwa. Spędzam ją na przejściu się do biblioteki i od-

daniu „Wiedźmina”. Okazuje się, że Pani Bibliotekarka 

również czytała trylogię Sapkowskiego, dzielimy się 

więc spostrzeżeniami na temat tego dzieła. Zastawiam 

się, czy coś wypożyczyć – może któryś z horrorów 

Stephena Kinga albo i „Diunę” Franka Herberta – ale 

przypominam sobie, że w domu czeka na mnie cały 

stos nieprzeczytanych powieści. Chwilę później rozpo-

czyna się matematyka – na szczęście omawianie Twier-

dzenia Pitagorasa okazuje się całkiem ciekawe. Dowia-

duję się między innymi, że po angielsku to po prostu 

„Pythagoras' theorem”, poznaję jego historię (wiecie, 

że było stosowane już znacznie wcześniej, nim zostało 
opracowane przez Pitagorasa? Wykorzystywano je na-

wet przy budowie egipskich piramid!), a dzięki całemu 

szeregowi „sucharów”, które trzyma w zanadrzu Pan 

od matematyki, wychodzę z lekcji zadowolony  

i uśmiechnięty. W- F spędzam z kolei na zażartym me-

czu siatkówki, która nie jest moim ulubionym sportem, 

ale i tak po grze jestem pełen endorfin. Szybko ochła-

dza mnie biologia – najbardziej ścisła z dzisiejszych lek-

cji. Tym razem w ruch idą krzyżówki genetyczne – do-

wiaduję się między innymi, że na jasny kolor włosów 

miałem jedynie 25% szans – cóż, widocznie jestem 

szczęściarzem. Na EDB, w ramach lekcji o wypadkach, 

Pani decyduje się na puszczenie nam filmu na temat 

jednej z najtragiczniejszych katastrof budowlanych, tej  

z 2006, na Śląsku. Na seans poświęcamy również reli-

gię – wybór Pani Katachetki pada na „Chatę”, dość 

mocną produkcję o poszukiwaniu Boga. Na ostatniej 

lekcji, angielskim, w ramach „speakingu” odbędzie się 

debata na temat kary śmierci. Na wzór brytyjskiego 

parlamentu zasiadamy przy stole (w tej roli ustawione 

specjalnie ławki) i rozpoczynamy dysputę. Gorący te-

mat i perspektywa dobrych ocen za danie z siebie 

wszystkiego sprawia, że dyskusja jest niezwykle wręcz 

soczysta i dynamiczna. Spór obfituje w emocjonujące 

momenty, w których to palce rozgrzewały się do czer-

woności w poszukiwaniu odpowiedniego słówka w in-

ternetowym słowniku, a zaczętą spokojnie wypowiedź 

kończyło się na stojąco i z podniesionym głosem. Po 

usłyszeniu ostatniego dzwonka żegnam się z kolegami  

i idę na autobus. 
Jeśli to nie jest przyjazna i ciekawa szkoła, to pytam 

Was – co nią jest? 

     Antek Antoszek 

 

    Szkoła przyjazna dla ucznia 
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1.  Osiemnastka to szkoła z pasją. PRAWDA 

2. Tutaj możesz liczyć tylko na siebie. FAŁSZ 

Zawsze uzyskasz pomoc! 

3. Nasza szkoła jest bezpieczna! PRAWDA 
4. Tutaj rozwiniesz swoje zainteresowania. 

PRAWDA 

5. Mamy własną gazetkę. PRAWDA 

6. Laureaci w naszej szkole to rzadkość. FAŁSZ 
W naszej szkole jest mnóstwo laureatów z 

konkursów kuratoryjnych, międzynarodowych, 

ogólnopolskich i wojewódzkich. 

7. Tutaj każdy ginie w tłumie. FAŁSZ 

Każda osoba jest traktowana indywidualnie. 
8. Nikt nie rozmawia ze sobą na przerwach. 

FAŁSZ 
Na przerwach słychać wesołe rozmowy 

uczniów. 
9. Większość uczniów zamiast rozmowy wybie-

ra telefon. FAŁSZ 
Nasi uczniowie uwielbiają poznawać nowych 

ludzi. 

10. Wszyscy siebie znają. PRAWDA 

11. Nauczyciele są wyrozumiali. PRAWDA 
12. Kółka zainteresowań trwają czasem do 

16:30.  PRAWDA 
13. Większość uczniów przychodzi z grymasem 

na twarzy. FAŁSZ 
Każdy dzień spędzony w szkole nie jest straco-

ny. Szkoła wywołuje uśmiech na twarzach 

uczniów.  
14. Nauczyciele liczą się ze zdaniem ucznia. 

PRAWDA 

15. Wycieczki integracyjne nie istnieją. FAŁSZ 

Osiemnastka stawa na integrację! 

16. Posiadamy dwie sale gimnastyczne. PRAW-

DA 
17. NACOBEZU pomaga nam przygotować się 

do sprawdzianu. PRAWDA 
18. Każdy może bez problemu wejść i wyjść 

bez szkoły. FAŁSZ 
Aby wejść do szkoły i wyjść z niej potrzebna 

jest karta. 

19. Uczniowie nie są ważni. FAŁSZ 
Uczniowie tworzą szkołę i stanowią najważniej-

szą jej część. 
20. Osiemnastka posiada doskonale wyposażo-

ne sale. PRAWDA 

21. Nie można poprawiać ocen. FAŁSZ 
Uczniowie mogą poprawić słabą ocenę ze 

sprawdzianu i czasem z kartkówki. 
22. Od razu po dłuższej przerwie, np. świątecz-

nej, nie może odbyć się kartkówka ani spraw-

dzian. PRAWDA 
23. W naszej szkole są darmowe jabłka. PRAW-

DA 

24. Nie posiadamy źródełka. FAŁSZ 
Źródełko z wodą pitną to nowość w Osiemna-

stce. 

25. Obiady są niedobre. FAŁSZ 
Dania w Osiemnastce smakują każdemu niejad-

kowi. 
26. Uczniowie organizują liczne, wartościowe 

przedstawienia. PRAWDA 

27. Nikt nie organizuje wystaw. FAŁSZ 
Każdy uzdolniony plastycznie uczeń może zaini-

cjować wystawę własnych prac plastycznych. 

28. Uczniowie nie są doceniani. FAŁSZ 
Uczniowie za dobre wyniki w nauce mogą li-

czyć na dodatkowe pomoce naukowe. Są rów-

nież nagradzani drobnymi podarunkami.  
29. Na długich przerwach puszczana jest muzy-

ka. PRAWDA 

30. Osiemnastka to dobry wybór! PRAWDA 

 

Artykuł napisała Marcelina.  FAŁSZ :) 

    Prawda czy fałsz?  
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    Od Redakcji   


