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SP nr 2 w Kożuchowie

Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) (Official Music Video) - Jest
to piosenka istniejąca dość długo ,ale w tym miesiącu tak wpadła mi w
ucho, że słucham jej w kółko
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SZPILECZKA

przekąski: cheestring-czyli ser do rwania,lubie ko czasem przekąsić gdy
się nudze w domu lub oglądam telewizje.

Listopad

film: Jak wytresować smoka 2- Niedawno oglądałem, polecam.
aplikacja: Rozszerzona rzeczywistośc-program na toutube 5 sposobów
na
oszczędność 2 pokazują jak zrobić okulary, które kosztują majątek, za
darmo.
gra: This war is mine- weszła do sklepów już dawno, w grze nie wcielamy
się w żołnierza uzbrojonego po zęby, lecz w zwykłego człowieka ,który
musi przeżyć wojnę
youtuber: adBuster-Pokazał się w serialu ugotowani,jakoś zacząłem go
oglądac.
Miki
Szkoła muzyczna tortura, przekleństwo, a może spędzenie miło czasu.
Ja uczęszczam do szkoły muzycznej już 5-lat.Jest ona trzy razy w
tygodniu popołudniu. Jest fajna zabawa. Lubię muzyczną, bo wszyscy
mi zazdroszczą. Mam koncerty, popisy. Ja gram na akordeonie, to
fantastyczny, choć zapomiany instrument. Oto mój plan dnia:
poniedziałek: nic wtorek: kształcenie słuchu, akordeon, środa: nic
czwartek: kształcenie słuchu,akordeon, piątek: zespuł. Zastanów się,
może chcesz dołaczyć i zostać uczniem szkoły muzycznej.
Franek

Szafki w szkole!!
Pewnie wszyscy zauważyli szafki w naszej szkole!!Te szafki na
pierwszym piętrze, należą do 6a,natomiast na samej górze do 4b. Szafki
zastępują klasy, ponieważ klasa 6a nie posiada swojej klasy, uczniowie
klasy 4b twierdzą, że mają klasę. Dużo uczniów z niższych klas też
chciałoby mieć szafki. Może pani dyrektor, miała zły pomysł, ponieważ
uczniowie nie psiadający szafek są smutni. Z jednej strony są one
potrzebne lecz nikt nie pomyślał o młodszych uczniach, może wszyscy
uczniowie powinni mieć szafki, a klasy służyć tylko do prowadzenia w
nich lekcji. Niektórzy są za a inni przeciw. A wy co o tym myślicie!?!? Ja
nie udzielam odpowiedzi, ja zadaje pytania pomyślcie!!!

Mikołaj

A może do Wałbrzycha
Dnia 22.10.15r. klasa 5b wraz z scholą oraz ministrantami, pojechała
na wycieczkę do Wałbrzycha.
Autobus podjechał o godz.7.20 na przystanek PKS. Prawie
wszyscy uczestnicy przybyli na czas, tylko ks. Daniel tradycyjnie przybył
kilka minut po 7.30. Mimo, że policja nie sprawdziła autokaru, podróż
minęła bezpiecznie, miło i szybko. Do zamku Książ dotarliśmy o
godz.10.15 , prawie godzinę przed czasem . Najpierw udaliśmy się do
toalet , potem długo kupowaliśmy pamiątki , drożyzna okropna .
Najczęściej nabywaliśmy kolorowe kryształy ,kilku chłopców skusiło się
na broń . W rezydencji poznaliśmy historię rodziny Hochbergów, a
szczególnie księżnej Daisy . Piękne wnętrza pałacu ,ozdobne sufity
zachwyciły każdego , jednak szokujące, ale fascynujące okazały się
bunkry A.Hitlera i tajna winda .
Po dość długim i szybkim spacerze po parku ,dotarliśmy do
autobusu . Tam podczas jazdy odpoczęliśmy i zjedliśmy śniadanie .

Do kopalni dojechaliśmy około 14.00 . Podzieliliśmy się na dwie grupy i
rozpoczęliśmy zwiedzanie . Nasz młody przewodnik najpierw zaprowadził
nas na wieżę widokową . Wiatr wiał mocno ,aż zatykało uszy . Później
zeszliśmy pod ziemię . Zrobiliśmy selfie w kaskach, ai niektórzy kradli
węgiel . Przyznajemy , że praca górników jest ciężka i bardzo
niebezpieczna , dlatego dużo zarabiają. Największą atrakcją były wagoniki
. Część z nas wróci do kopalni na nocne zwiedzanie. W jednym z
korytarzy był podświetlany " złoty pociąg " . Przewodnik wytłumaczył
nam , że " złoty pociąg" znajduję się niedaleko kopalni . Wszyscy myśleli,
że to góra, a tak naprawdę, to tunel z wyciągniętymi torami i zasypany .W
nim znajduję się pociąg, ale nie wiadomo czy złoty. Po zakończeniu
zwiedzania szukając sklepu z pamiątkami znaleźliśmy panią Zuzię, która
szła do autokaru. Postanowiliśmy szybko pojechać do galerii i
zrezygnowaliśmy z pamiątek w kopalni.
Kierowca miał problem z zaparkowaniem, jednak po 10 minutach
udało się. Uśmiechnięci, choć głodni, weszliśmy do galerii handlowej
Victoria. Po ustaleniu miejsca zbiórki rozdzieliliśmy się. Większość udała
się zjeść obiad, największym zainteresowaniem cieszyło się KFC. Ponadto
mogliśmy jeździć windą, zrobić małe zakupy, ale przede wszystkim
narobić dużo hałasu i bałaganu. Bezsprzecznie centrum było
największą atrakcją wycieczki.
W drodze powrotnej p. Kinga i p. Zuzia zajęły miejsca z tyłu, gdyż
siedząca tam p. Dorota "miała dosyć". Uczniowie zachowywali się
okropnie. Bardzo głośno rozmawiali, klepali się, śmiali itp. Z jedną
przerwą na toaletę droga minęła szybko. W czasie podróży kierowca
włączył bajkę " 12 prac Asteriksa ", dzięki temu przez chwilę, było ciszej.
Tylko "tył" szala.
Moim zdaniem wycieczka udała się znakomicie, bo wszyscy bawili
się świetnie. Każdy wrócił zadowolony i chętnie pojechałby znowu. Mimo
zmęczenia uśmiechnięci uczniowie od 21.00 do 24.00 opowiadali
rodzicom o wszystkich atrakcjach.
Redakcja

XVII Konkurs Chopinowski - wielki prestiż i światowa sława

Super Piosenkarz
Może nie wszyscy słyszeli o konkursie im. Fryderyka Chopina,
zainicjowanym w 1927 r. przez polskiego pianistę, prof. Jerzego Żurawlewa
i odbywającym się co 5 lat w Warszawie.
Do naszej stolicy przybywają wybitni pianiści z całego świata, którzy
prezentują niesamowity poziom oraz zapewniają widzom wiele muzycznych
wrażeń. Do dnia dzisiejszego czterem Polakom udało się wygrać konkurs:
Halinie Czerny – Stefańskiej (1947r.), Adamowi Harasiewiczowi (1955r.),
Krystianowi Zimermanowi (1975r.) oraz Rafałowi Blechaczowi (2005r.).
W tym roku, 1 października rozpoczął się XVII Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina. Wśród 78 pianistów, którzy biorą udział w konkursie,
znalazło się 15 Polaków. 1 i 2 października odbyły się dwa koncerty
inauguracyjne. Głównymi wykonawcami byli: Martha Argerich, Garrick
Ohlsson. W programie nie zabrakło „Koncertu fortepianowego b-moll Piotra
Czajkowskiego”. Artystom towarzyszył chór męski i Orkiestra Filharmonii
Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. Kolejne trzy tygodnie należały do
młodych pianistów z całego świata, prezentujących twórczość Fryderyka
Chopina. Po trzech etapach wielogodzinnych zmagań do finału zakwalifikowało
się 10 pianistów. Jedyny Polak w finale - Szymon Nehring, wystąpił 19
października. Ostatecznie zdobył Nagrodę Publiczności.
Za najlepsze wykonania poszczególnych utworów: mazurków, poloneza,
koncertu i sonaty, przewidziane są nagrody specjalne. Główna nagroda dla
zwycięscy konkursu, przyznawana przez 17-osobowe jury to 30.000 EUR i złoty
medal, która przypadła Koreańczykowi Seong-Jin Cho.

Chciałabym Wam przedstawić mojego ulubionego piosenkarza.
Chodziły o nim głupie plotki , które okazały się nie prawdą. Jest to Justin
Bieber. Prawie wszystkich których znam go nie lubią. Ale ja go bardzo
lubię i mnie nie obchodzą co myślą inni. To moja sprawa. Nie wstydzę się
tego. Jak wspomniałam chodziły plotki chodzi oto że niby Justin jest
bardzo taki dziwny nie wiem jak to ująć .Dla mnie Justin jest bardzo fajny
dobrze tańczy , śpiewa .To mój idol.
Gosia

Najdziwniejsze i najciekawsze święta w grudniu i
styczniu...
1 grudnia- światowy dzień walki z AIDS
9 grudnia-międzynarodowy dzień zwalczania korupcji
11 grudnia-międzynarodowy dzień terenów górskich
13 grudnia-światowy dzień telewizji dla dzieci
17 grudnia-dzień bez przekleństw
18 grudnia-międzynarodowy dzień emigrantów
22 grudnia-światowy dzień wody
28 grudnia-międzynarodowy dzień pocałunku
styczeń
6 stycznia-dzień filatelisty
8 stycznia-dzień sprzątania biurka
11 stycznia-dzień wegetarian
24 stycznia-światowy dzień środków masowego przekazu
25 stycznia-dzień sekretarki i asystentki
28 stycznia-międzynarodowy dzień mobilizacji przeciwko wojnie
nukleralnej
Kamil Samburski Vb

3kawały
1.Lech Czech i Rus spotykają diabła, a ten rozkazuje im przejść przez
ruj szerszeni. Lech dostaje packę na muchy, Czech miecz , a Rus
pistolet.
Rus przeszedł cały pogryziony. Czech przeszedł cały pogryziony.
Lech przechodzi, bez ani jednego ugryzienia. Reszta się jego pyta,
czemu nie jest pogryziony. A on odpowiada. Zabiłem jedną, a reszta
poszła na pogrzeb.
2.Jaś, Szymon i Kacper jadą na skuterze. Kacper mówi
- Szy szy szy
- Szybciej? No dobra - Jaś odpowiada.
Sytuacja powtarza się kilka razy. Wtedy Kacper mówi:
-Szy szy szy
A Jaś odpowiada
-przecież jedziemy 300 na godzinę,szybciej nie da rady.
A na to Kacper:
-szy szy Szymon spadł.
3.Polak Niemiec i Rusek założyli się, że podniosą pralkę i się nie
rozpadnie. Pierwszy podniósł Rusek, rozpadła się. Drugi podniósł
Niemiec, rozpadła się. Trzeci podniósł Polak, nie rozpadła się. Pytają
się,jak on to zrobił. A on odpowiada: dłuższe życie każdej pralki to
calgon!!.

5 NAJLEPSZYCH PIOSENEK, KTÓRYCH
''NIKT'' NIE ZNA
1. Alex&Sierra - Little Do You Know
( Czy przyszło Ci do głowy? - tytuł PL )
2. K.M.S & Aksa - Znowu trzasnęły drzwi!
3. Brodka - Nie polubię Cię!
4. Hargris ft. JDabrowsky - Ejejeej (remix)
5. Sulin - W mojej wyobraźni.
Piosenki sprawdzone i gorącooo polecam c: Pozdro ;** c;
Nidgaa699

Jakie prezenty uwielbiamy dostawać...
Święta... dzieciom ten czas najczęściej kojarzy się z Św.
Mikołajem i prezentami !!!
Dzieciaki z 1-3 oczywiście, że dziewczynki Lalki Barbie, jakieś
maskotki, książeczki o księżniczkach. Chłopcy, wiadomo samochodziki,
piłki oraz sławne zrobiły się karty ze znanymi piłkażami, lego
Klasy 4-6, dziewczyny kosmetyki, telefony, ubrania. Chłopaki to
oczywiście wszystko, co związane z piłką nożną, gry komputerowe i
ogólnie te sprawy.... A jeśli chcecie, to możecie ,,pobawić się w Św.
Mikołaja" i sprezentować coś rodzicom. Jakiś mały drobiazg, jak na
przykład mamie własnoręcznie robioną branzoletkę czy naszyjnik, a dla
taty... to zależy. Jak dużo czyta, to () zakładka do książek, lubi rzeczy
związane z motoryzacją – jakiś model samochodzika ( np. z plasteliny ),
muzyką – może (jeśli umiesz) zaśpiewaj kolędę, a jeżeli nic z tego, to rusz
łową, pomyśl, co lubi i wymyśl coś kreatywnego. Dla dziadków laurka
chyba wystarczy... Pamiętaj, prezenty zrób samemu, bo dla dorosłych taki
podarunek ma największą wartość. No i dla wszystkich, niezależnie od
wieku i upodobań SŁODYCZE !!!
♥Pisiała Pacia i Kinia♥

Każda chwila jest ważna ...
30.10.2015r. Odbyła się piękna, wzruszająca prezentacja przygotowana
przez uczniów i naszą katechetkę. Opowiadała ona o tym, aby cieszyć się
każdą chwilą, nie marnować życia na niepotrzebne problemy i
zmartwienia, bo czas płynie nieubłaganie. Śliczne przedstawienie
multimedialne wypełniały liczne zdjęcia byłych pracowników szkoły,
którzy uczyli jeszcze naszych nauczycieli. Całość uzupełniały relacje
naszych pań o swych szkolnych czasach oraz piosenka śpiewana przez Igę
Raczykowską i Matyldę Wijatkowską przy akompaniameńcie klasycznej
gitary ( grał na niej oczywiście ks. Daniel Piejko).
♥Pisiała Pacia♥

POLSKA GOLA !!!!!

SEGREGACJA WAŻNA SPRAWA!!!!
W pażdzierniku odbyło się spotkanie z miłym panem ekologiem, który
przybliżył nam, w prosty i zrozumiały sposób, tajniki segregacji. Dla
przybliżenia: plastik wrzucamy do żółtego pojemnika, papier do
niebieskiego, a do zielonego szkło. Pamęitajcie o tym, bo jeśli nikt nie
będzie się tym interesował to nasza planeta zamieni się w jedno wielkie
wysypisko, a my będziemy żyć pomiędzy śmiećmi.
WIĘC PAMIĘTAJCIE !!!!!!!!!! Mówiąc prawdę pan był bardzo nudny, a
rzeczy o których mówił wiedzą nawet przedszkolaki.

Pati

PASOWANIE NA PIERWSZAKÓW
09.10.2015r. tradycyjnie w zamku odbyło się
pasowanie pierwszaków. W tym roku po raz drugi w
ciągu 10 lat pasowano uczniów trzech pierwszych klas.
Po ślubowaniu, złożeniu przysięgi, pierwszoklasiści
wspólnie, głośno wygłosili wierszyk pt. „Kto ty jesteś?”.
Następnie trzecioklasiści dali przedstawienie. Drugie
klasy wręczyły nowym uczniom małe upominki. Rodzice
wzruszeni zabrali swoje dzieci, pozostali uczniowie wrócili
do szkoły. Czy to wydarzenie musi wyglądać, co roku tak
samo?
Zosia z 6a

Po raz drugi zakwalifikowaliśmy się na Euro 2016 we
Francji!!!!
Dzięki remisowi ze Szkotami (2-2) i wygranej z
Irlandczykami
(2-1), Gruzją (4-0), Gibraltarem (8-1) ( wstyd stracić
bramkę z Gibraltarem!!!!), Niemcami (2-1). Kibicujmy
naszym rodakom, bo wreszcie zaczęli normalnie grać i co
najważniejsze wygrywać!
A więc... POLSKA BIAŁO – CZERWONI!!!
JEDZIEMY DO FRANCJI!!!!!!!!!!! P>Z>

Zakazane zabawy w szkole
1.chodzenie po drzewach
2.grzmot,czyli popychanie się
3.ofiara,czyli spychanie się z ławki
4.kanapka,czyli rzucanie się na siebie
5.nogołap,czyli łapanie kogoś za nogi i
przewrcacznie go
6.bieganie po korytarzu
7.uwaga na głowę , czyli rzucanie kamieńami w
góre

8.zepchnij kogoś , spychanie kogos a spychana
osoba bije te ,ktore ją

popychał

Julita
3 NAJNUDNIEJSZE
I
NAJCIEKAWSZE LEKCJE

~Nirvana

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność!
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic.
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei,
rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery
pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)

3.PLASTYKA-Bo się maluje.
2.WF-Ćwiczy się.
1.INFORMATYKA-Gra się na kompie.

Tradycją naszej szkoły jest, że szósta klasa przygotowuje apel
z okazji 11 listopada, czyli Święto Odzyskania Niepodległości.
W tym toku organizatorami szkolnych obchodów była klasa 6 b
wraz z wychowawcą panią Bożeną Sobolewską. Uczniowie
przygotowali uroczysty apel, który odbył się 10 listopada,
najpierw na drugiej lekcji obejrzałby go klasy młodsze, a później
starsze. Wszystkim podobały się piosenki, które zaprezentowali
uczniowie. Ponadto podniosły charakter wzmocniło odśpiewanie
wszystkich zwrotek hymnu.

Najnudniejsze lekcje:
3.Polski-pisze się, pisze się, pisze się.
2.Przyroda – skala łeeee!!!!!!!!!!!!!!
1.Matematyka- dzielenie jest nudne
Oczywiście to moja opinia, każdy może mieć inną.

A.
Muzyka
Najbardziej popularni artyści z kilku gatunków muzycznych :
RAP :
~50 Cent
~Wiz Khalifa
~Drake
~Eminem
~Jay Z

~Marlin Manson
~Thirty Seconds
To Mars
~Linkin Park
~ Paramore
~Florence &

Uroczystości narodowe – wydarzenia szkolne

Najlepsze lekcje :

POP :
~Ariana Grande
~Justin Bieber
~Rihanna
~Iggy Azalea
~Taylor Swift
~Ellie Goulding

K-POP :
ROCK :
~EXO
~Bangtan Boys
~Super Juniors
~Big Bang
~Red Velvet

METAL :
~Metallica
~Asking Alexandria
~Iron Maiden

Uwaga !!
Przypominamy ruszyła GÓRA GROSZA. Zbierajmy
groszówki, wygrywamy szkolne potyczki, bawimy się
i pomagajmy.

