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Praca nauczyciela to praca niełatwa 

bo często leniwa i krnąbrna jak dziatwa, 

a gdy  się już ma nadzieje kolosalne 

z uśmiechem nadchodzi nauczanie zdalne... 

 

   Ostatnie dni i tygodnie były szczególnie specyficzne. Zamieszanie, maseczki, 

niepewność w stosunku do kolejnego dnia… 

Większość z nas żyła z nadzieją na normalność. Zapewne nieraz sięgaliśmy 

wspomnieniami do czasów sprzed pandemii. 

Pozostaje tylko wierzyć, że ten okres będzie cenną nauką mobilizacji i integracji 

społecznej, kiedy każdy staje się odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za innych. 

W środę 14 października był Dzień Edukacji Narodowej, święta ludzi 

współtworzących społeczność szkolną.  

 Z tej okazji w naszej szkole został zorganizowany konkurs. Każdy mógł spróbować 

swoich sił i stworzyć coś ciekawego, np. wiersz związany z życiem szkoły lub 

karykaturę nauczyciela. Wszystkim dziękujemy za nadesłane prace. Wybrane prace 

opublikowane zostały w niniejszym wydaniu naszej Gazetki Szkolnej. 

 

OD REDAKCJI 
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Krótka fraszka o Panu Durasie 
Za górami, za lasami… 

biegł Pan Duras z wkrętakami. 

Gdy na dworze bywał ziąb, 

kable go grzały dwanaście volt. 

Jest on i dobrze wysportowany, 

w kieszeni dzierży pendrive bootowalny. 

Zna się on dobrze na każdym serwisie, 

Peceta, drukarki, automat na ptysie. 

Puszcza nam filmy, kawy smakuje, 

Teams łaskawym okiem sam nadzoruje. 

I choć rzadko smakuje kiełbasy Sasa, 

To wszyscy kochamy Pana Durasa. 
                                                                                                              Jan Stachurski 1 ioe 
 
 

             Zuzanna Rembelińska 3 Tin Konstanty Ochman 2 inr 
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Ciężkie czasy nam nadeszły  

I nieszczęścia z Pandory wyszły…  

Jedyne szczęście z rana   

to fizyka ukochana,  

wzory, liczby, zagadnienia  

już nie pamiętam swojego imienia.  

Potem lekcja jest polskiego  

języka mojego ulubionego,   

Mickiewicz dla naszej zagłady  

stworzył dramatyczne "Dziady".  

Chemia to wymiar mi nieznany  

straszny i zapomniany,  

zapewne Mendelejew w gniewie  

odkrył pierwiastków ułożenie.  

Chociaż matematyki uczę się przez łzy,  

to wykres funkcji nie jest taki zły,  

z góry przepraszam cię Archimedesie  

za to, co wypisuję w tym wersecie.  

Powiecie, że tylko narzekam,  

a ja jedynie cierpliwie czekam,  

gdy kolejne ¾ godziny  

dłuży się jak "sto lat" w urodziny.  

Słowo po słowie tak tworzę sobie,  

a Słowacki właśnie przewraca się w grobie.  
                                                                                                                         Justyna Kupisz 2 inr 

,,Mistrzowie”  

Pierwsza, druga 

I ktoś mruga. 

Trzecia, czwarta, zaraz piąta 

Czy dopiero jest dziewiąta? 

Szósta, ósma, a gdzie siedem? 

Dzwonek znów jest echem. 

Dziewięć blisko, potem dziesięć 

Na wuefie możesz siedzieć. 

A gdy lekcję trudną mamy 

Przed MISTRZAMI
1
 uciekamy. 

  
1 

J. Duras, M. Mamełka, T. Przybyłowska  

                                                                                                                     Zuzanna Brochocka 2 tmm 

             Zuzanna Rembelińska 3 Tin 
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Wiktor poleca,  

 

TO WPADA W UCHO 
Co tydzień będzie się tu znajdować 10 najczęściej słuchanych  
numerów z losowego popularnego radia. 10 moich ulubionych numerów na dany miesiąc.  

TOP 10 RADIO  

1. Take You Dancing, wykonawca: Jason Derulo 

2. BrotherLouie, wykonawcy: Vize, Imanbek, Dieter Bohlen, Leony 

3. HeadShouldersKnees&Toes, wykonawcy: Ofenbach, Quarterhead 

4. Love Story (Disco Lines Remix), wykonawca: Taylor Swift 

5.  Dumb, wykonawc:  Olivia Addams 

6.  Tick Tock, wykonawca: Clean Bandit, Mabel, 24kgoldn 

7.  Beautiful Madness, wykonawca: Michael Patrick Kelly 

8. Hollywood, wykonawcy: LA VISION, Gigi D'Agostino 

9.  Hypnotized, wykonawcy:  Purple Disco Machine 

10. What's Love Got to Do with It,  wykonawcy:  Kygo, Tina Turner        
 
 według radia: ESKA  

MOJE TOP 10 

1. FRANCHISE, wykonawcy: Travis Scott ft. Young Thug& M.I.A.  

2. Lemonade, wykonawcy: Internet Money ft. Don Toliver, Gunna&Nav 

3. MoodSwings, wykonawcy: Pop Smoke ft. LilTjay 

4.  @meh, wykonawca: Playboi Carti 

5.  Polityk, wykonawcy: OKI ft. Young Igi 

6. MAMALE, wykonawcy - MASNO  

7. HOT, wykonawca: Young Thug, Gunna, Travis Scott 

8. NEED HELP, wykonawca: Schafter, Houston 

9.  LEMON LAMBO, wykonawca: Paris Platynov 

10. We Don’t Dance, wykonawcy: M24 x Stickz 
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TRAVIS SCOTT „FRANCHISE” 

To utwór, który fani La Flame na pewno docenią.  

W numerze usłyszymy ciężki beat, niesamowite flow i genialne połączenie 

osobowości. 

Numer ten zdobył 24 MLN WYŚWIETLEŃ pod klipem na Youtube, a na spotify 
PONAD 37 MLN ODTWORZEŃ w 2 TYGODNIE 

 

Okładkę singla przygotował znany artysta – George Condo.  

Do „FRANCHISE” powstał klip wyreżyserowany przez samego Travisa i White Trash 

Tylera. Za lokacje posłużyła między innymi legendarna posiadłość Micheala Jordana 

w Chicago. Oczywiście zobaczymy w nim masę butów oraz sportowych 

samochodów. 

Ze względu na współpracę Travisa Scotta przy soundtracku do kinowego hitu w 

reżyserii Christophera Nolana „Tenet”, nowy singiel miał swoją premierę w ponad 

100 IMAXach w USA przed pokazami właśnie tego filmu. Do utworu powstała także 

specjalna limitowana seria kaset, płyt i ubrań sygnowanych „FRANCHISE”. 

O Travisie było ostatnio głośno ze względu na koncert zorganizowany w grze Fortnite 

i nowy singiel nagrany z KidCudi – „The Scotts”. To niesamowite, ile udało mu się 

osiągnąć w ciągu tygodnia od tamtej premiery. Raper zmiótł z planszy wszystkich 

niedowiarków. Najpierw pobił rekord liczby uczestników podczas koncertu w grze 

Fortnite. W wydarzeniu brało udział 12 milionów osób! Od 24 kwietnia utwór „THE 

SCOTTS” został odtworzony ponad 450 milionów razy w Spotify, co przełożyło się na 

1 miejsce w globalnym rankingu. Kolejne 220 milionów dołożyły cztery klipy do 

utworu w serwisie Youtube oraz nagranie z wydarzenia na oficjalnym kanale 

Fortnite. Bardzo dobrze został odebrany także jego ostatni singiel o nazwie „TKN” 

nagrany z Rosalią. 
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Dawid poleca 
Lato minęło, wraz z nim wakacje… Na zewnątrz robi się coraz zimniej i 

słońce zachodzi coraz wcześniej. Niestety, z powodu pandemii jest 

ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do minimum. Wolny czas 

wieczorem można przeznaczyć przykładowo na obejrzenie serialu. 

Chciałbym przedstawić polecane przez mnie seriale na długie jesienne 

wieczory. Poniższe serie nie posiadają polskiego dubbingu/lektora,  przez 

co pozostaje oglądanie z napisami. 

1) One Punch Man (2015) 

Gatunek: Akcja, Komedia, Sci-Fi, Nadprzyrodzone, Parodia 

Studio: Madhouse 

Ilość odcinków: 12 + 12 

Łączny czas trwania: około 10 godzin. 

W świecie,  gdzie ataki potworów są praktycznie codziennością, a osoby o 
nadludzkich zdolnościach można spotkać za rogiem, poznajemy 25-cio 
letniego bohatera mieszkającego w doszczętnie opuszczonym mieście –
Saitamę. Po samym tytule można już rozpoznać,  jaką moc ma 
protagonista-  potrafi on jednym uderzeniem wyparować swojego 
przeciwnika! Niestety, wraz z wielką mocą u bohatera  doszła także wielka  
głupota. Seria ukazuje w większości postacie z mocami potężnymi, a 
jednocześnie  bezsensownymi (przykład bohatera posiadającego szybkość 
oraz siłę psa) 
 

2) Miss Kobayashi's Dragon Maid (2017) 

Gatunek: Komedia, Fantasy, Nadprzyrodzone, Okruchy życia. 

Studio: Kyoto Animations 

Ilość odcinków: 12 

Łączny czas trwania: około 5 godzin 

Kobayashi – przeciętna programistka w nieokreślonej korporacji, obudziła 
się po weekendowym wypadzie ze znajomym z pracy. Powodem: dzwonek 
do drzwi. Po otworzeniu ich ujrzała smoka, który po chwili przemienił się 
w młodą kobietę. Kobayashi przyjęła Toru (tak miała ta smoczyca na imię) 
jako pomoc domową i odtąd jej dotychczasowe życie wywróciło się do 
góry nogami . Każdy kolejny odcinek przedstawia krótką historię, która 
poza zabawnymi sytuacjami pokazuje, jak okropnie jest być samotnym.  
Jest zapowiedziana kontynuacja serii na rok 2021. 
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Wspomnienia z podróży 
A Trip To Italy 

 
On nineteenth of November our Class went on a five day trip to Italy. It started 

pretty late with a long Bus Trip at 2-3 am. 
When we arrived, we firstly saw , the contrast of the colours in the design 
were simply amazing! 

Next up was Ponte Vecchio, there was a statue surrounded with bars on which 
people were putting locks with their names as a sign of their everlasting 
love, it was quite an interesting sight to see so many locks in one place! 

The Next day we traveled to Rome, where we saw the big Colosseum, it was 
one of the biggest history buildings I have seen in person, it was 
spectacular and I’m sure everyone loved the sight. The next stop in our 
journey was The Pantheon, it was a huge round Temple that has been 
turned into a Church and also being one of the oldest buildings in Rome!  
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After that we reached The Trevi Fountain, it is told that you have to throw the 
coins into the fountain with your right hand over your left shoulder while 
standing with your back towards the fountain, some of us did try that, I 
wonder what the luck will bring to us! 

 
 

At that point we have finished sightseeing most of the things we had on our 
schedule and so we got some free time to wander around and explore on 
our own, the first thing that came to our minds was to try the true Italian 
pizza, we bought some and tried for ourselves, I must say, it was one of the 
best pizza slices I’ve ever ate and I wish I could get some more! I also wish 
I took some pictures of it. 
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The next was Vatican, where our main goal was to visit the St. Peter’s Basilica, 
where we saw the glorious amount of mosaic art and statues, we also have 
seen the tomb of John Paul II. I really loved sightseeing in there! 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

And with that, our fun in Vatican has ended and we stayed the night in a hotel 
and the next morning we set towards our new destination point, which was 
Venice.We saw some of the best glass works being done in Murano and 
Burano, it surely takes a lot of effort and 
experience to create such amazing glass art, I 
was stunned at how easy they made it look 
like!  

 

Carrying on with our adventure, we reached St. 
Mark’s Square where we took a small stop. 
That’s where I found this big candy shop, 
there were candy flavours I’ve never seen 
before! I bought some sweets before we were 
slowly reaching the end of our class trip in 
Italy, we sailed back from Vatican and the 
next day we took the bus back home to 
Poland. 
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The was an amazing trip abroad, we traveled by a Bus, a Train and even by 
boats, even though it was raining occasionally, we’ve never lost the mood 
and the time was passing by so quickly! I wish to come back to some of 
those places again and most definitely try some of that Italian Pizza once 
more! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Michał Wach 4 Tmu 
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