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EKOLOGIA W MOIM DOMU

W domu gaszę światło po odrobionych lekcjach, wyłączam komputer, gdy go
już nie będę używał. Zakręcam wodę podczas mycia zębów, biorę prysznic zamiast
kąpieli. Zawsze wyrzucam śmieci do kosza, kiedy idę na zakupy biorę własną torbę
ekologiczną
Paweł Łaptos, klasa I Ga
W domu zbieram plastikowe zakrętki od butelek, a potem niosę je do szkoły.
Podobnie robię z gazetami - nie wyrzucam ich do śmieci, tylko przywożę do szkoły
na makulaturę. Oszczędzam wodę, wyrzucam butelki do specjalnego pojemnika, tak
samo robię ze szkłem.
Tomek Leśnik, klasa I Ga

Zawsze gaszę światło, kiedy mnie nie ma w pokoju. Zamykam kran w czasie
mycia i kiedy myję zęby.
Marcin Błasiak, klasa I Ga
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ALARM W SZKOLE!!!!!
W dniu 29.05.2012r. odbył się próbny alarm
przeciwpożarowy. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
musieli wyjść ze
Strażacy

szkoły, przyjechała straż pożarna.

rozmawiali

z

Panią

Dyrektor,

która

przyjmowała raport od nauczycieli. Strażacy musieli
sprawdzić czy nikogo nie ma w szkole. A na koniec
wróciliśmy do klas. Chciałbym żeby Pani Dyrektor
pozwoliła

nam

zobaczyć

co

strażacy

mają

w samochodach i co im potrzeba do gaszenia ognia.
Chciałbym być strażakiem...
Tomasz Leśnik klasa I Ga
WYJŚCIE DO TEATRU
W styczniu klasy gimnazjalne wyszły do teatru, który znajduje się w Wyższej
Szkole. Nagle nas zaskoczył śnieg i było bardzo trudno dojść do miejsca. Trochę się
spóźniliśmy i zmarzliśmy, ale udało nam się dojść. Przedstawienie

było trochę

śmieszne. Opowiadało o greckich bogach, którzy mieli wiele przygód. Aktorzy
wychodzili na widownię, żeby wziąć dzieci na scenę. Na koniec aktorzy się
pożegnali. Bardzo się nam podobało.

WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI
W dniu 19.03.2012 roku klasy gimnazjalne wyszły do McDonald’s i biblioteki.
Pogoda była średnia i było trudno dojść do miejsca .W McDonald`s każdy sobie coś
zamówił, np: shake, frytki, rogala, lody i rozmawialiśmy sobie na różne tematy.
W bibliotece pani opowiadała nam o książkach i można było grać na komputerach.
Można było wypożyczyć różne filmy. Na zakończenie każdy dostał długopisy. Bardzo
nam się podobało.
Tomasz Leśnik i Paweł Łaptos, klasa I Ga
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WYCIECZKA DO SZKLARSKIEJ PORĘBY
Pod koniec maja ośmioro uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami pojechało na
Zieloną Szkołę do Szklarskiej poręby. Po długiej podróży pociągiem pojechaliśmy
zwiedzać Park Miniatur w Kowarach. Można tam zobaczyć najpiękniejsze zabytki
Kotliny Jeleniogórskiej. Inną atrakcją naszej wycieczki był wjazd kolejką gondolową
na Stóg Izerski oraz oglądanie ekspozycji w Karkonoskim Centrum Edukacji. Tego
dnia wieczorem czekała na nas kolejna atrakcja - ognisko i kiełbaski.
Następny dzień spędziliśmy na wędrówce po okolicy, zwiedziliśmy Muzeum Ziemi,
obejrzeliśmy pokaz w hucie szkła, przeżyliśmy obrzęd w Chacie Walońskiej
i podziwialiśmy Wodospad Szklarka. Wieczorem bawiliśmy się na dyskotece.
W czwartek musieliśmy spakować nasze torby i przygotować się do drogi do domu.
Rano wybraliśmy się jeszcze na spacer do skały Chybotek. Tam rozegraliśmy
konkurs rzutów szyszką do celu. Nie chcieliśmy wyjeżdżać ze Szklarskiej Poręby.
Wszyscy dobrze się bawili na wycieczce i z planami kolejnej wracali do domu.

DZIEŃ ZIEMI
Jak co roku w kwietniu cała szkoła zebrała się na szkolnym korytarzu, aby świętować
Dzień Ziemi. Na początku była prezentacja o ochronie środowiska, następnie
odpowiadaliśmy na różne pytania dotyczące prezentacji. Potem obejrzeliśmy film
o tym jak w domu i w szkole my możemy chronić środowisko. Występował również
szkolny chórek z dziećmi ze szkoły 75. Impreza z okazji Dnia Ziemi podobała mi się.
MOJE PRZEŻYCIA ZE SPRAWDZIANU KLAS 6
3 kwietnia odbył się egzamin szóstoklasisty. Na egzamin przyszłam z mamą, trochę
się denerwowałam, okazało się że niepotrzebnie.
Razem z panią i Anią poszłam odebrać arkusze egzaminacyjne. Spotkałyśmy tam
kolegów ze szkoły 75, którzy również pisali sprawdzian. Wszyscy byliśmy ładnie
ubrani. Egzamin nie był taki straszny jak myślałam.
Angelika Pawłowska, klasa VI
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WSPOMNIENIA (PRAWIE) ABSOLWENTA
Pierwszy raz postawiłem nogi w tej szkole jak miałem 8 lat. Fajnie czułem się
i czuję nadal w tej szkole. Są mili nauczyciele i życzliwi koledzy. Wyjeżdżałem na
różne wycieczki, uczyłem się, byłem na różnych imprezach, pomagałem w kółku
teatralnym, chodziłem na spotkania do bibliotek, do kina, teatru, opery. Najbardziej
podobała mi się wycieczka nad Stawy Milickie. Najbardziej zapamiętam uczniów
i nauczycieli. Ta szkoła powinna mieć najwyższy autorytet dla innych szkół.
Benjamin Mezzarobba, klasa III Gc
DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA
W lutym odbyła się zabawa karnawałowa, w której wzięli
udział uczniowie klas starszych. Na początku dyskoteki robiliśmy
kartki walentynkowe dla osób, które lubimy. Potem wrzucaliśmy je do
pojemnika i były rozdawane w Dzień Św. Walentego. A następnie był
konkurs

piosenek

młodzieżowych.

Zgadywaliśmy

piosenki

i śpiewaliśmy je razem. Potem był pokaz tańca w wykonaniu
dziewcząt ze Szkoły 75. Kiedy wróciliśmy do świetlicy był
poczęstunek, a potem tańczyliśmy i rozmawialiśmy ze sobą. Gdy impreza się
skończyła rozeszliśmy się do domów. Dyskoteka była fajna i dobrze się na niej
bawiłam.
Małgorzata Blass, klasa II Gc
DZIEŃ DZIECKA
W dniu 1.06.2012r. klasy starsze wyszły do Synagogi pod Białym Bocianem,
na spektakl teatralny. Pogoda była nieudana, padał deszcz i było zimno. Jak
dojechaliśmy to się rozebraliśmy i usiedliśmy na krzesłach. Spektakl się spóźnił, po
15 minutach światła zgasły i zaczęliśmy oglądać. Minęła godzina kiedy się zakończył.
Przedstawienie nam się podobało, były piosenki. Zwiedzaliśmy różne miejsca, były
opowiadane różne historie. Po spektaklu oglądaliśmy wystawy zdjęć i obrazów.
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Zielona Szkoła
Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły pojechali na
dworzec i poczekaliśmy na pociąg. A potem nauczyciele
pomagali nam schować bagaże i wózki do pociągu.
Byliśmy podzieleni na grupy w różnych przedziałach.
Dotarliśmy na miejsce. Pierwszego dnia pojechaliśmy do
Chaty Izerskiej, w której mieszkaliśmy. Dostaliśmy klucz
do pokoju, wszystkie dziewczyny mieszkały razem.
Najbardziej podobało mi się zwiedzanie różnych miejsc,
jazda na wyciągu, wspólne spędzanie czasu, granie w piłkę.
Chciałabym jeszcze kiedyś pojechać na taką wycieczkę.
Kasia Mąkosa, klasa III Gb

SZKOLNE SKOJARZENIA
Szkoła - nauka, zabawa, konkursy,
Moja klasa - przyjaciele,
Nauczyciele - dobrzy, mili,
Wychowawca, pani Kasia - sympatyczna, wesoła
Uczniowie - koleżanka, kolega,
Teatr - fajna zabawa,
Lekcje - praca,
Przerwy - bawimy się.
Ania Ślusarczyk, klasa VI
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FOTORELACJA Z WYCIECZKI DO MILICZA - 5 PAŹDZIERNIKA 2011
UCZESTNICY: KLASA VI, I Ga, II Ga
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KOLOROWANKI ZACZERPNIĘTE Z SERWISU „CZASDZIECI.PL”
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ZAGADKI NA WAKACYJNE DNI (WWW.DZIECI.EPAPA.PL)

Mieszka w lesie lub na łące,
pogłaskać się nie da.
Gdy się boi stawia kolce,
nocą lubi biegać.
Jestem zawsze bardzo głodny
Mam wilczy apetyt
Złą sławą wśród ludzi
Cieszę się niestety
Na wysokich nogach,

Smutno mi, że nawet w bajkach

z dużymi rogami,

Nie lubi mnie nikt

po leśnych mknie drogach,

A ja jestem przodkiem pieska

staje za drzewami.

Nazywam się .........................

Co za zwierz po lesie chodzi

Ryję ziemię mymi kłami -

I rudą kitą liście zamiata?

- nazywają je szablami.

Gdy noc ciemna zapada

Dzieci mam w prześliczne paski.

cichutko do kurników się skrada.

Bardzo kocham te bobaski.
Kto chce krzywdę im uczynić
pozna zemstę dzikiej świni.
Niech na drzewo zmyka w mig,
Wtedy jestem straszny …………..

O zmroku opuszcza strychy,
okrąża zarośla, gąszcze.
Łowi sprawny, zwrotny, cichy,
komary, ćmy, chrabąszcze.
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Opiekunkami „Kropki” w tym roku szkolnym są:
p. Ola Charlikowska i p. Ela Fedro. Odpowiedzialnym za
gazetę z ramienia samorządu jest xxxx yyyyyy z kl. zzzzzzz.
„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:
Opracowanie merytoryczne i redakcja: p. Ola i p. Ela
Skład: p. Marcin
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