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WSPOMNIENIA PRAWIE ABSOLWENTKI- "TEATR NA KÓŁKACH"
Do szkoły chodzę już 13 lat. Moje najlepsze wspomnienia dotyczą szkolnego
teatru. Występowałam już od najmłodszych lat. Moim pierwszym przestawieniem był
"Czerwony Kapturek", były to pierwsze wzruszenia, pierwsza trema i pierwsza radość
z sukcesów. W następnych spektaklach: "Jasełkach", "Kopciuszku", "Małym Księciu"
czułam

się

jak

dojrzała

aktorka.

Bardzo

dobrze

wspominam

wyjazdy

z przedstawieniami na konkursy i do szpitala dla dzieci. Jedną z nagród jakie
zdobyliśmy były "złote maski". Największe emocje były na wyjeździe do Żerkowa.
Po każdym występie schodziłam dumna ze sceny. Tam przeżyłam największą
przygodę taneczną, poznałam wielu ludzi z którymi do tej pory utrzymuję kontakt.
Tam wygrałam pierwszą samodzielną

nagrodę. Największa publiczność była na

Ogólnopolskiej konferencji w naszej szkole. W tej szkole mogłam się wiele nauczyć.
Będę dobrze ją wspominać.
Autor: Joanna Szatkowska, klasa III G

MIKOŁAJ W NASZEJ KLASIE
W klasie drugiej i trzeciej gimnazjum odbyły się Mikołajki. Zamówiliśmy pizzę,
jedliśmy ją z nauczycielami, a potem mówiliśmy o naszych sprawach. To było fajne.
Uważam, że to można powtórzyć za rok.
Autor: Benjamin Mezzarobba, klasa II G
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Strona Dominiki

URODZINY W NASZEJ KLASIE
W naszej klasie obchodzone są urodziny Oli, Dominiki, Magdy, Magdy i moje.
Śpiewamy "Sto lat" i życzymy sobie życzenia. Potem jemy tort i dajemy prezenty.
Potem sprzątamy i czekamy na następne urodziny.

KONCERT
Koncert był w świetlicy, przyszły do nas dzieci ze szkoły muzycznej. Dzieci
zagrały na gitarze, trąbce i skrzypcach. Potem śpiewaliśmy kolędy. Potem były
podziękowania.

KINO
Nasza klasa, pan Marcin, pani Magda i pani Asia wyszliśmy do kina. Jechaliśmy
autobusem. Pani Magda kupiła bilety na film. Podobało mi się bardzo. Potem
wracaliśmy do szkoły.
Autorka: Dominika Wesołowska, klasa I G
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Strona Małgorzaty
WYJŚCIE DO RESTAURACJI MC DONALD'S I BIBLIOTEKI.
W październiku klasy gimnazjalne wybrały się do znanej
restauracji

"McDonald's"

z

panią

Ewą

i

z

panią

Ulą.

Zamówiliśmy ulubione dania, siedzieliśmy i rozmawialiśmy na
różne tematy. Potem skierowaliśmy się w stronę biblioteki
British Counsil. W bibliotece pan opowiadał o różnych zbiorach książek i czasopism,
a później zwiedzaliśmy całą bibliotekę. Pani Ewa pokazywała nam książki w języku
angielskim. Potem pojechaliśmy autobusem do szkoły. Było super, najbardziej
podobały mi się angielskie książki i czasopisma. Chciałabym tam jeszcze wrócić.
CZY WARTO W ŻYCIU PRZEŻYĆ CHOCIAŻBY JEDNĄ PRAWDZIWĄ PRZYGODĘ?

Moim zdaniem warto jest przeżyć w życiu chociaż jedną prawdziwą przygodę.
Dzisiejsza rzeczywistość staje się nudna. Chodzi się do szkoły, na ćwiczenia, odrabia
lekcje i nie dziej się nic ekscytującego. Chciałabym przenieść się w inną
rzeczywistość. Tam chciałabym mieszkać w pałacu, jak królowa. Mieć mądrych
doradców, objadać się różnymi wykwintnymi daniami, jeździć karetą zaprzężoną
w cztery smoki. Posiadać ogród pełen niezwykłych kwiatów. Organizować bale,
poznawać wielu ciekawych ludzi z różnych krajów. Otaczać się poetami, którzy dla
mnie pisaliby wiersze. Wybrać się w podróż dookoła świata i wrócić bogatsza w nowe
doświadczenia. Taką przygodę mogę przeżyć tylko we śnie, wyobraźni, albo
słuchając audycji radiowych.
OPOWIADANIE "SMOK NA KOLEI"
Smok chciał pojechać do cioci, która mieszkała w Białymstoku. Ale nie mógł, bo
przypomniał sobie, że ciocia pojechała na pielgrzymkę do Łagiewnik. Smok
zadzwonił do wujka i okazało się, że ciocia wróciła, więc Smok wsiadł do pociągu,
gdzie spotkał poetkę Żyrafę. Żyrafa chciała napisać wiersz o nim i o jego cioci, ale
nie wiedziała gdzie ona mieszka, więc pojechała ze Smokiem. Kiedy już byli na stacji
w Białymstoku Smok powiedział do cioci: "To jest pani poetka". Ciocia ją ugościła
i kiedy już napisała o nich wiersz ciocia powiedziała, żeby przyjeżdżała do niej
częściej. Tak się zaczęła ich długoletnia przyjaźń. I ta przyjaźń trwa do dziś.
Autorka: Małgorzata Blass, klasa I Ga
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
27 listopada od godziny 15 do godziny 17 odbyła się w szkole
dyskoteka dla uczniów klas gimnazjalnych i klasy VI. Michał i Rafał
byli d'jami - puszczali muzykę, której słuchaliśmy, a niektórzy z nas
tańczyli. Rozmawialiśmy razem o różnych sprawach. Były też
wróżby, chcieliśmy poznać naszą przyszłość. Wszyscy się fajnie
bawili. Najbardziej podobała mi się muzyka techno. Chciałbym być jeszcze raz na
takiej imprezie, może na Walentynki.
Autor: Grzegorz Banaś, klasa III G

MOJE WSPOMNIENIA ZE SZKOŁY.
Moja

przygoda ze szkołą zaczęła się dziewięć lat temu.

W szkole poznałam wielu przyjaciół, niektórzy z nich już odeszli,
a niektórzy uczą się jeszcze tak jak ja.
W

drugiej

na zajęcia

klasie

teatralne.

podstawowej
Moim

zaczęłam

pierwszym

uczęszczać

przedstawieniem

był "Czerwony Kapturek" w którym byłam główną bohaterką.
Szkolny teatr dał mi wiele radości, uśmiechu, oraz byłam
z siebie bardzo dumna, że mogłam spełniać swoje marzenia.
Najlepsze wspomnienia wzbudził we mnie wyjazd do Żerkowa, na którym
prezentowaliśmy przygotowane przez nas piosenki. Poznaliśmy tam wiele nowych
osób, z którymi do tej pory utrzymujemy kontakt.
Niedługo

skończę

szkołę.

Najbardziej

będzie

mi

brakować

szkolnych

przedstawień. Ale cieszę się, że odejdę, ponieważ poznam nowych przyjaciół.
Autorka: Karolina Wawrzyniak , klasa III G

WSPOMNIENIA Z WAKACJI
Byłam z mamą, tatą i bratem na Majorce w Hiszpanii. Kąpałam się w morzu,
a czasem w basenie. Raz wypożyczyliśmy auto i pojechaliśmy na wycieczkę po całej
wyspie, a raz byliśmy autokarem też po całej wyspie. W hotelu mieszkałam
na 2 piętrze z mamą, a tata z bratem, którzy ciągle się wygłupiali.
Bardzo mi się podobało i chciałabym tam wrócić.
Autorka: Kasia Czułowska, klasa VI

5

nr 21/2011

GDYBYM ŻYŁA W ŚREDNIOWIECZU…
Gdybym żyła w średniowieczu, to chciałabym
mieszkać w bardzo dużej kamienicy w mieście.
Koniecznie blisko rynku, żeby codziennie po nim
spacerować.
to widziałabym

A

jakbym
cały

wyjrzała

rynek,

przez

ratusz,

okno,

wszystkie

kamieniczki, ludzi i kolorowe kramy. Ubierałabym się
w długie, kolorowe suknie i drogie nakrycia głowy.
Autorka: Kasia Czułowska, klasa VI

SPORT: TRZECIA LIGA "PARASOL"
Było fajnie jak grałem w klubie sportowym
"Parasol" jako atakujący pomocnik. Najbardziej
lubiłem jak jeździliśmy na mecze grupowe, gdzie
spotykali się zawodnicy z całej Polski rocznik' 94.
Wyniki naszych meczy mieściły się w dziesiątce
najlepszych. Mój najlepszy numer koszulki to
jest 9, a jak nie to 10. Jak jest trening to trzeba
pobiegać po boisku, a jak się rozgrzejemy to robimy treningowy mecz po pięciu
w każdej drużynie. Drużyna, która wygra to później gra z grupą drugą. A po treningu
mamy czas wolny dla siebie. Jak mam jakieś pieniądze to idę na zakupy kupować
jakieś buty, których będę używać na meczach i treningach. Po meczach spotykamy
się na pizzy z trenerem. Omawiamy wtedy mecz i jaki skład zrobić w kolejnym
meczu. Spotykamy się też bez trenera. Kiedy koledzy z klubu dzwonią umawiamy się
na boisku, a jak się znajdzie więcej kolegów to gramy w piłkę.
Warto było grać w tym klubie. Dziś już nie gram, ale nadal mam kontakt
z kolegami i z trenerem.
Autor: Michał Gutowski, klasa III G

6

nr 21/2011
CZY WARTO W ŻYCIU PRZEŻYĆ CHOCIAŻBY JEDNĄ PRAWDZIWĄ PRZYGODĘ?

Moim zdaniem warto jest przeżyć w życiu chociaż jedną prawdziwą przygodę.
Z takiej przygody można się wiele nauczyć i wyciągnąć wnioski, co się robi dobrze,
a co źle. Podczas przygody człowiek staje się bardziej lojalny dla znajomych,
wyrozumiały,

rozważny,

ma

poczucie

solidarności

i

odpowiedzialności.

Warto przeżyć coś, co można potem jeszcze długo wspominać z uśmiechem.
Autorka: Joasia Turek, klasa IGB

WIERSZ O MIŁOŚCI NA WALENTYNKI
Miłość, miłość to jest szczęście
kocham cię moje kochanie
całym sercem, całą duszą
jestem cały twój.
Autorzy: klasa II/III G
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POKOLORUJ NAS!

Opiekunką „Kropki” w tym roku szkolnym jest: p. Ola Charlikowska i p.Ela Fedro

„Kropka” jest dla wszystkich uczniów SP 116 i G 52, dlatego czekamy na wasze
pomysły, prace i artykuły.

Za przygotowanie materiałów do tego numeru dziękujemy:
Joannie Szatkowskiej, Beniaminowi Mezzarobbie, Dominice Wesołowskiej, Małgorzacie Blass,
Grzegorzowi Banasiowi, Karolinie Wawrzyniak, Katarzynie Czułowskiej,
Michałowi Gutowskiemu, Joannie Turek oraz klasie II/III Gimnazjum

Opracowanie merytoryczne i redakcja: p. Ola i p. Ela
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