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„Wyliczanki, zgadywanki, rymowanki na temat historii Polski”
Dobrym władcą był, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną?
...........................................................
Autor - Paweł Łaptos, klasa IIga

Co zdarzyło się takiego,
w dniu majowym dnia trzeciego?
Ta zagadka nie jest prosta,
ale sprawa nader ważna,
my ja mamy jako drudzy.
Najpierw była Ameryka
I jej wielka demokracja,
Potem Sejm czteroletni
i ustawa bardzo ważna

………………………………………….
Autor - Paweł Kulczycki, klasa IIga

Osoba ta dowodziła I Brygadą Legionów Polskich.
11 listopada 1918 roku objęła dowództwo nad Wojskiem Polskim
w odradzającej się Polsce. o kim mowa?
……………………………………………
Autor - Joanna Turek, klasa IIgc
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Mieszko II, Chrobry i Łokietek.
To królowie Polski byli
Mądrze oni w niej rządzili.
I dynastię Piastów mieli,
z której jeszcze innych władców mamy.
czy już wiesz, o jakich chodzi?

………………………………………………………………..
Autor - Angelika Pawłowska, klasa Iga
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Recenzje filmu pt. „Szwadron”
w reżyserii Juliusza Machulskiego
Akcja filmu rozgrywa się w roku 1863 na ziemiach zaboru rosyjskiego.
Bohaterem jest Jeremin. Jeremin, kiedy pokłócił się ze swoją narzeczoną
postanowił wstąpić do szwadronu. Chciał zaimponować ukochanej. Podczas
służby spotyka Polaka, który jest dowódca w rosyjskim wojsku, a także Polakadowódcę wojsk powstańczych. Kiedy widzi okrucieństwo Rosjan wobec
Polaków, zastanawia się nad swoim udziałem w walkach. Podziwia Polaków.
Autor - Marcin Błasiak, klasa IIga

Bardzo pouczający film, który pokazuje nam historię opowiadaną przez
żołnierza. Pokazuje, jak wyglądała służba w takie armii. Można zobaczyć, jak
wyglądała służba w takie armii. Można zobaczyć jak ludzie żyli, w jakich
ubraniach chodzili na co dzień i jak sobie radzili w trudnych sytuacjach. Ten
film bardzo mi się spodobał, ponieważ opowiada, jak wygląda świat w czasie
powstania. Pokazuje, jak obchodzono się z ludźmi na przesłuchaniach, jak
okrutny potrafi być człowiek dla człowieka. Widziałem też, jak młody chłopak
musiał ciężko pracować u kowala, żeby zarobić na chleb. Podobała mi się gra
aktorów, fantastycznie wcielili się w swoje role. Film jest bardzo ciekawy
i warty obejrzenia.
Autor - Paweł Kulczycki, klasa IIga
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Przedstawienie „Ananasy z naszej klasy”
Dzięki pomocy fundacji „Rosa” i rodziców nasza szkoła została wyposażona
w sprzęt do terapii integracji sensorycznej. W podziękowaniu za tę salę
wystąpiliśmy z przedstawieniem „Ananasy z naszej klasy” pod kierunkiem
p. Eli Fedro.
Na początku był chaos , bo wszyscy bardzo się denerwowali. Jeden
z aktorów przyszedł z kominiarką , aby ukryć swoją tremę . Jedna z aktorek
ciągle chichotała , a jeden mały smerfik ciągle biegał po sali . Ale kiedy pojawili
się zaproszeni goście i rodzice potrafiliśmy się skupić. Tomek pięknie nas
zapowiedział. A potem się rozkręciliśmy
Przedstawienie opowiadało o życiu szkoły. Każdy z nas wypowiadał swoją
kwestię i przedstawiał jakąś historię. Wszyscy byli zadowoleni ze swojego
wystąpienia . Publiczność była zachwycona, wszystkim bardzo się podobało .
Chór „Zielone Nutki” pod kierunkiem p .Teresy bardzo nam umilał czas.
Chcielibyśmy jeszcze kiedyś wystąpić z podobnym przedstawieniem.
Klasa IIga
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Dzień języków obcych
We wrześniu 2012 roku odbył się „Dzień języków obcych”.
Brały w nim udział klasy gimnazjalne oraz starsze klasy SP 75. Najpierw
koleżanka Michalina ze szkoły 75 wytłumaczyła nam zasady pierwszego zadania
i przystąpiliśmy do zabawy. Wszystkie zadania i gry związane były
z dyscyplinami sportowymi krajów anglojęzycznych. Fajnie się bawiliśmy. Miło
było spędzić tak czas.
Dominik Turek, klasa IIgc

Wyjście do biblioteki
Na początku pażdziernika 2012 roku nasza klasa wybrała się na wycieczkę
do biblioteki angielskiej. Przed wizytą w bibliotece byliśmy w McDonald’s
z panią Ewą Latuszkiewicz. Tam miło spędziliśmy czas jedząc i rozmawiając.
Kiedy weszliśmy do biblioteki pan bibliotekarz opowiadał nam co możemy
znaleźć w tej bibliotece, a potem pani Ewa pokazywała nam różne albumy
tematyczne, które są w zbiorach biblioteki, np. o zwierzętach, o ciele ludzkim,
o muzyce rozrywkowej, gazety o wystroju wnętrz. Pózniej postanowiliśmy
wypożyczyć książki z płytami CD i kasetami do słuchania, oraz płytę z filmem
w wersji angielskiej, którą obejrzeliśmy na zajęciach. Wyjście to najbardziej
utkwiło mi w pamięci.
Joanna Turek, klasa IIgc
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Dzień z życia gimnazjalisty
W mojej klasie są cztery osoby: dwóch chłopców i dwie dziewczyny. Mamy
na imię: Małgorzata, Asia, Dominik i Kacper. Wszyscy interesujemy się muzyką
popową. Mamy także inne zainteresowania. Wszyscy wstajemy bardzo wcześnie
rano. Jedziemy różnymi środkami lokomocji. Mieszkamy w różnych częściach
miasta Wrocławia i poza jego granicami. Dowiadujemy się różnych ciekawych
rzeczy na lekcjach, rozwiązujemy zadania a także spędzamy ze sobą miło czas.
Wieczorami jesteśmy z rodziną: oglądamy TV, słuchamy muzyki, rozmawiamy,
rozmyślamy o naszych przyjaźniach i miłościach. I tak wygląda nasz dzień.
Małgorzata Blass, klasa IIgc
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Jak czujemy się w naszej szkole - cykl wywiadów z uczniami SP 116 i G52
Wywiad z (prawie) absolwentką
Małgorzata Blass: Ile lat chodzisz do naszej szkoły?
Dominika Wesołowska: Dużo, bardzo dużo.
M. B.: Czy będzie Ci żal opuszczać szkołę?
D.W.: Nie, ale będzie mi brakować nauczycieli.
M. B.: Co w naszej szkole jest interesującego?
D.W.: Wszystkie przedmioty, których się uczę.
M. B.: Co najbardziej zapamiętałaś przez te wszystkie lata w szkole?
D.W.: Pamiętam jak wygrałam w tamtym roku karaoke, jak robiliśmy pisanki
na kiermasz, imprezy, przedstawienia.
M. B.: Wymień Twoje najmilsze wspomnienie za szkoły.
D.W.: Wszystkie urodziny i prezenty.
M. B.: Czy w naszej szkole masz przyjaciół?
D.W.: Kiedyś miałam przyjaciół: Krystiana i Piotrka, a teraz Madzie
i Dominikę.
M. B.: Gdzie planujesz uczyć się dalej?
D.W.: W szkole na ul. Wejherowskiej.
M. B.: Czy myślałaś o swojej przyszłości? Co chciałabyś robić w życiu?
D.W.: Chciałabym podróżować, pomagać innym, opiekować się dziećmi, mieć
rodzinę.
M. B.: Czy będziesz nas odwiedzać?
D.W.: Taaaaaaak!!!!
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Szkoła oczami gimnazjalistów
Wywiad z Magdą Tracz
Małgorzata Blass: Co najbardziej lubisz w naszej szkole?
Magda Tracz: Koleżanki, chomika, panie.
M.B.: Jakie masz zainteresowania, które rozwijasz w szkole?
M.T.: Lubię układać puzzle, chodzić na kijkach, grać w piłkę, słuchać muzyki,
malować, rysować.
M.B.: Czy lubisz uczestniczyć w imprezach szkolnych?
M.T.: Tak.
M.B.: Jakie imprezy w tym roku szkolnym najbardziej Ci się podobały?
M.T.: Karaoke, apel, bal, przedstawienia.
M.B.: Co robisz najchętniej na przerwach?
M.T.: Odpoczywam, jem, piję, rozmawiam.
M.B.: Czy utrzymujesz kontakt z koleżankami i kolegami poza szkołą?
M.T.: Tak.
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Wywiad z Dominikiem Turkiem
Małgorzata Blass: Co najbardziej lubisz w naszej szkole?
Dominik Turek: Najbardziej lubię koleżanki i kolegów, przyjaciół, imprezy
szkolne i przedstawienia.
M.B.: Jakie masz zainteresowania, które rozwijasz w szkole?
D.T.: Rozwijam zainteresowania poprzez występy w szkolnym teatrze, przez
rozmowy z przyjaciółmi, kolegami i na różnych zajęciach.
M.B.: Czy lubisz uczestniczyć w imprezach szkolnych?
D.T.: Tak i to bardzo.
M.B.: Jakie imprezy w tym roku szkolnym najbardziej Ci się podobały?
D.T.: Apele, konkursy, nasze przedstawienie, turniej.
M.B.: Co robisz najchętniej na przerwach?
D.T.: Rozmawiam z kolegami i koleżankami.
M.B.: Czy utrzymujesz kontakt z koleżankami i kolegami poza szkołą?
D.T.: Tak.
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Szkoła oczami najmłodszych
Wywiad z Tomkiem Rudnickim
Małgorzata Blass: Czy lubisz naszą szkołę?
Tomek Rudnicki: Tak.
M.B.: Co Ci się podoba w szkole?
T.R.: Lubię chodzić na w-f, grać w przedstawieniach.
M.B.: Twoja ulubiona zabawka szkolna to?
T.R. : Klocki Lego.
M.B.: Co najbardziej lubisz robić w szkole?
T.R.: Uczyć się.
M.B.: Jak wygląda Twój dzień?
T.R.: Przychodzę rano do szkoły, idę do klasy, jestem w szkole, uczę się, potem
jem obiad, jestem w świetlicy, wracam do domu busem albo z babcią.
Bardzo kocham moją babcię. W domu gotuję, albo się bawię albo
wychodzę na dwór. Potem idę spać.
Rozmawiała Małgorzata Blass
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Nasz projekt gimnazjalny
W tym roku szkolnym nasza klasa realizowała projekt „Oblicza
patriotyzmu”, który dotyczył historii Polski.
W tym projekcie przewidziane były różne zadania, wyjścia, konkursy, apele,
wystawy. Wspólnie z paniami zorganizowaliśmy konkurs „Wiedzy o Sławnych
Polakach”. Na zajęciach z p. Elą Fedro wymyślaliśmy zagadki, które potem
zadawaliśmy uczestnikom. Jury składało się z uczniów naszej klasy oraz
nauczycieli.
W kwietniu nasza klasa była na lekcji muzealnej o historii

Ostrowa

Tumskiego zorganizowanej na powietrzu. W trakcie lekcji zwiedziliśmy Ogrody
Biskupie, dom w którym mieszkał Mikołaj Kopernik, Katedrę, kościół
św. Marcina, św. Idziego. Po lekcji wyśmienity kolega Marcin Błasiak
przygotował prezentację o Ostrowie Tumskim, natomiast Paweł Łaptos o godle
Polski.
Wspólnie z uczniami SP 75 przygotowaliśmy dwa apele: z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości oraz Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Były to
występy z elementami teatralnymi. Uroczystości uświetniał nam chór pod
kierunkiem wspaniałej p. Joanny Felińskiej.
15 listopada wybraliśmy się na Cmentarz Żołnierzy Polskich, aby zapalić
znicze na grobach poległych wojowników.
Dzięki projektowi poszerzyliśmy naszą wiedzę o historii naszej ojczyzny,
oraz nauczyliśmy się jak być patriotą.
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Reporter - Paweł Kulczycki
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Do kolorowania na wakacje☺
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WSPANIAŁA WYCIECZKA!
Zwiedzaliśmy
osadę
w Biskupinie

Fajne były pokoje,
w których spędziliśmy
dwie noce.

Trochę bałam się spać w nowym
miejscu…

Śniadania
i obiadokolacje były
pyszne!

Duże
wrażenie
zrobiły na
mnie Drzwi
Gnieźnieńskie
.

Super bawiliśmy
się na placu
zabaw!

BĘDĘ
WSPOMINAĆ
PRZEJAŻDŻKĘ
KOLEJKĄ
WĄSKOTOROWĄ

Rejs statkiem
o wdzięcznej
nazwie Rusałka po
Jeziorze Gopło na
długo zostanie
w naszej pamięci!
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Opiekunami „Kropki” w tym roku szkolnym są: p. Ola Charlikowska
i p. E. Fedro.
Odpowiedzialnym za gazetę z ramienia samorządu jest klasa IIgc.
„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:
Małgorzacie Blass, Marcinowi Błasiakowi, Pawłowi Kulczyckiemu ,
Pawłowi Łaptosowi, Angelice Pawłowskiej, Dominikowi Turek, Joannie Turek
Opracowanie merytoryczne i redakcja: p. Ola i p. Ela.
Skład: p. Marcin Bubel
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