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WYDANIE SPECJALNE

wazne wydarzenia
.

1 - 3 MAJA   Weekend Majowy

26 maja  Dzień Matki, Boże Ciało

1 czerwca  Dzień Dziecka

4 czerwca  Festyn Rodzinny

W tym numerze niecodzienny temat: 
Okno! Otwieramy je więc na wszystkie moż-
liwe sposoby: na nasze szkolne problemy,  
na wakacje, na naszą rzeczywistość, która nas 
otacza. Dowiecie sie, z czym kojarzy się nam okno 
Znajdziecie  też coś o słynnych oknach świata 
i wierszyki o oknie. Nie zabraknie dowcipów  
i rozrywki. Zapraszamy do czytania!

SAMANTA SZCZYRBA
Uczennica klasy VIc

Okno

Każdy ma okno w swoim domu,
przez które patrzy w świat.

I ja przez swoje oglądam ludzi,
dlatego mi się nigdy nie nudzi.
Widzę osoby, widzę zwierzęta,

każdy gdzieś idzie, 
każdy gdzieś gna.

Czasami w chmurach samolot leci,
ciągle gdzieś słychać 

grające dzieci.
I tylko kiedy zajdzie słońce,

robi się ciemno, 
nie widać już nic.

Wtedy można sobie marzyć i śnić.

Milena Stochmiałek
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Witajcie, drodzy Czytelnicy, w nowym 
numerze gazetki szkolnej. To wyjątkowe wy-
danie, ponieważ w całości poświęcone jest 
oknom. Z mojego okna roztacza się widok 
dość rzadko spotykany w tak dużym mieście 
jak Wrocław. Są to bowiem łąki i bagna nie-
przekształcone przez człowieka w blokowiska 
lub centra handlowe. To wspaniałe, że kiedy 
się obudzę, nie słyszę hałasu samochodów  
i zgiełku ulicy, tylko ćwierkanie ptaków  
i kumkanie żab. O każdej porze roku tereny 
te wyglądają inaczej. Na wiosnę wszystko za-
czyna kwitnąć i odżywać po zimie. Drzewa  
i krzewy przywdziewają ubrania z zielonych 
listków, oraz wielobarwnych kwiatów. Kra-
jobraz z posępnego i smutnego zmienia się  
w wesoły i pełen życia. Rano widać jak drzewa 
wyłaniają się z mgły, niby z białego oceanu. 
Latem niektóre rośliny przybierają barwę żół-
tą, czerwoną, błękitną lub białą i wyglądają 
jakby były zrobione ze złota i drogich kamie-
ni. Drzewa zrzuciwszy płaszcz z kwiatów mie-
nią się wszystkimi odcieniami zieleni. Wtedy 
to najwięcej ludzi odwiedza to miejsce, by za-
żyć sportu, kąpieli słonecznych i pobyć chwilę 
na łonie natury. Jesienią małe krzewy i maje-

HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy Va

statyczne drzewa przystrajają się w liście we 
wszystkich odcieniach brązu, czerwieni, żółci  
i pomarańczy. Trawę przykrywa warstwa bru-
natnych liści, tworząc cudownie wyglądający 
dywan. Tak wygląda prawdziwa, złota, polska 
jesień. Zimą łąka, drzewa i krzewy otulone są 
śniegiem jak puchową kołdrą, a bagna skute 
lodem. Na pierzynie ze śniegu można co ja-
kiś czas napotkać odciski łap i racic różnych 
zwierząt np. saren i dzików, które postanowiły 
szukać pożywienia pod śniegiem na łące. Cały 
obraz dopełniają dzieci lepiące bałwana, urzą-
dzające bitwy na śnieżki, jeżdżące na sankach 
i robiące orzełki na śniegu. 

Widok z mojego okna bardzo mi się po-
doba, bo nie wychodząc z domu można po-
dziwiać dziką przyrodę, nie trzeba zasłaniać 
okien bojąc się podglądania przez sąsiadów  
z innego bloku lub zamykać ich ze strachu 
przed zatruciem się spalinami lecącymi znad 
ruchliwej ulicy. Można w spokoju usiąść, po-
czytać książkę i robić inne rzeczy wsłuchując 
się w odgłosy przyrody. Każdemu z Was życzę 
równie interesującego widoku z jego własne-
go okna.

Co widzę przez okno?
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Z niektórymi wyrazami możemy mieć 
różne skojarzenia, a z czym kojarzyć się może 
okno? Większości na pewno przychodzi na 
myśl np. ładny widok na ogród pełen kwia-
tów lub zatłoczona samochodami ulica.  
A może raczej promienie słońca wpadają-
ce co rano do pokoju? Dla niektórych to po 
prostu szyba, przez którą możemy wyglądać  
na zewnątrz i parapet z ozdobnymi roślinami.  
Ja mam różne skojarzenia z tym wyrazem. Kie-
dy słyszę słowo okno, to zwykle kojarzy mi 
się to z angielskim wyrazem windows (okna). 
Windows to najpopularniejszy i prawdopo-

AGATA CYGAN
Uczennica klasy Va

EMILIA PRĄDZYŃSKA
Uczennica klasy VIc

OKNO? 

Z czym ono nam 
się kojarzy?

Jestem jedną z redaktorek gazetki szkolnej. 

Dostałam temat na napisanie artykułu o oknie. 

Na początku myślałam o napisaniu opowiadania, 

lecz nic nie mogłam wymyślić, więc postanowi-

łam napisać niebanalny artykuł związany z histo-

rią Polski, dokładnie o porcie w Gdyni, naszym 

,,Oknie na świat II Rzeczpospolitej”. Dzięki niemu 

eksportowaliśmy towary do innych krajów. Do-

wiedziałam się , że po odzyskaniu niepodległo-

ści w 1918 roku Polska nie miała jak prowadzić 

wymiany handlowej z innymi państwami, bo 

sąsiedzi niestety byli nieprzychylnie nastawieni 

do naszego kraju, a dużego portu nie mieliśmy. 

Wtedy postanowiono wybudować port Gdynia, 

nasze „ Okno na świat”. Wiem, że decyzję o budo-

wie polskiego portu morskiego zapadła krótko po 

zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu nie-

podległości przez Polskę. Dzięki Traktowi Wersal-

skiemu uzyskała ona dostęp do Morza Bałtyckie-

go na odcinku 147 km, w który wchodzi wschodni 

brzeg Półwyspu Helskiego (74 km), morze otwarte 

(24km) i brzeg Zatoki Puckiej (49km). Na tym od-

cinku nie znalazł się żaden większy port, ponieważ 

Gdańsk miał być Wolnym Miastem pozostającym 

pod ochroną Ligi Narodów. W 1920 roku zlokali-

zowano budowę portu w miejscowości Gdynia, 

która do tej pory była wioską rybacką położoną 

w odległości 16 km od Nowego Portu w Gdańsku. 

Datę uznawaną za formalny początek Portu Gdy-

nia jest 1922 r. Otwarcie portu i jego rozbudowa 

spowodowały dynamiczny rozwój Gdyni. 4 marca 

1926 roku Gdynia otrzymała status miasta , liczyła 

wówczas 12 tysięcy mieszkańców, a jej powierzch-

nia liczyła 12 km². Miasto szybko stało się jednym 

z największych i najnowocześniejszych portów na 

Bałtyku. W 1933 roku po raz pierwszy wyekspor-

towano większą masę towarową niż port w Gdań-

sku. Dowiedziałam się również, że z Gdyni wy-

syłano węgiel, drewno oraz artykuły pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego. W 1938 roku Gdynię od-

wiedziło 6,5 tysiąca statków, a przeładunki w por-

cie wyniosły ponad 9 milionów ton . Wiem także, 

że w chwili wybuchu II wojny światowej była 

ona jednym z największych i najnowocześniej-

szych portów w Europie, wokół którego powstało 

miasto liczące ponad 120 tys. mieszkańców. War-

to dziś odwiedzić Gdynię. To piękne nowoczesne 

miasto. Idą wakacje, więc pomyślcie…

Okno na świat 
II Rzeczypospolitej

dobnie dostępny w każdym domu system 
operacyjny komputera. Ale dla mnie okno  
to nie tylko system komputerowy, jest  
to również ważny element mojego pokoju, który  
go oświetla, a także, przez który mogę obser-
wować świat. A Wam z czym się kojarzy? Czy 
zastanawialiście się kiedyś nad tym?
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w cieniu, co sprawia, że wiele ludzi udaje się 
do barów, czy restauracji z klimatyzacją.

Aiguille Midi - punkt widokowy 
we Francji
Aiguille Midi to szczyt w Alpach, w masywie 
Mont Blanc 8 km od słynnego szczytu. Jest to 
również jeden z najbardziej charakterystycz-
nych i przerażających punktów widokowych 
na świecie! Na szczycie góry ustawiono plat-
formę, która nosi nazwę „Le Pas dans le Vide” 
czyli „Krok w otchłań”. Ten przeszklony boks 
wisi na wysokości niemal 4000 metrów i jest 
wysunięty prawie 2 metry od krawędzi góry! 
Punkt widokowy – okno na panoramę gór, zo-
stało wykonane z super bezbarwnego szkła,  
co daje niesamowite przeżycia! Turyści, którzy 
nie boją się stanąć na szklaną podłogę mają 
niesamowity widok na całe Alpy! To jak? 
Spróbowalibyście wyjrzeć przez takie okno?

 Iluzoryczne okno we Wrocławiu
Czy Wy też zwróciliście uwagę spacerując po 
naszym pięknym, wrocławskim Rynku, że 
w jednej z kamienic okno nie jest do końca 
prawdziwe? To iluzoryczny element tzn. taki, 
do którego użyto nie framug i szyb, a farby 
i pędzla. Nie wiem, czy wiecie, ale we Wro-
cławiu jest bardzo dużo takich okien, jednak 

 Na świecie jest wiele okien, czyli elemen-
tów zamykających otwór w ścianie służących  
do oświetlenia lub przewietrzania pomiesz-
czeń. W tym artykule chciałabym Wam przed-
stawić sześć najsłynniejszych okien świata, 
ale nie tylko takich w budynkach.

Lazurowe Okno u wybrzeży Malty
Nie jest ono typowym oknem jakie znamy ze 
swoich domów czy szkół. Lazurowe Okno to 
otwór w skale nadmorskiej i ma blisko 50 me-
trów wysokości. Swoim kształtem przypomi-
na ogromny łuk, przez który przepływa woda. 
Stało się ono prawdziwą atrakcją turystyczną 
oraz bardzo częstym miejscem wykorzysty-
wanym przez reżyserów takich filmów i seria-
li jak np. „Starcie Tytanów” czy „Gra o Tron”. 
Niewiarygodnie piękne okno, stworzone przez 
samą naturę.

 

Okno papieskie w Watykanie
Chyba każdy zna słynne Okno papieskie w 
Watykanie, gdzie Papież wita wiernych, któ-
rzy przybyli ze wszystkich stron świata. Jest 
ono symbolem pokoju i miłości. W każdą nie-
dzielę Papież odprawia z tego okna mszę. Ty-
siące ludzi czeka wtedy pod Bazyliką świętego 
Piotra, aby uczestniczyć w tej wspaniałej uro-
czystości. Niestety, w lato w Watykanie tem-
peratury wynoszą nawet 40 stopni Celsjusza 

NAJSŁYNNIEJSZE OKNA SWIATA ŁUCJA WESOŁOWSKA
Uczennica klasy VIc
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najbardziej znane jest to, które znajduje się 
na kamienicy restauracji „Dwór Polski”. Okno 
namalowane na zachodniej fasadzie Rynku, 
komponuje się z innymi prawdziwymi okna-
mi kamienicy w sposób perfekcyjny, a prze-
chodzień na pierwszy rzut oka nie jest w sta-
nie wykryć mistyfikacji.

Okno życia
Specjalnie przygotowane miejsce, umożliwia-
jące matkom, które nie mogą lub nie chcą 
opiekować się noworodkiem anonimowe, bez-
pieczne pozostawienie go w nim. Idea syste-
mowej ochrony podrzutków stosowana była 

Jeżeli myślimy o oknie, widzimy obra-
mowaną szybę, przez którą możemy patrzeć na 
zewnątrz. Niewielu z nas kojarzy okno z syste-
mami komputerowymi Windows. Ich nazwa 
powstała dzięki interfejsowi, którym system 
ten się posługuje, czyli „oknami”. Daniel z 6c 
twierdzi, że najlepszym stworzonym przez fir-
mę Microsoft™ systemem jest Windows XP, 
dzięki charakterystycznemu dźwiękowi to-
warzyszącemu logowaniu i wylogowywa-
niu się z konta użytkownika, ale także dzięki 
grom systemowym, których trudność można 
łatwo zwiększyć lub zmniejszyć przy użyciu 
opcji gry, co jest proste dla ludzi posiadają-
cych podstawową wiedzę o komputerach. W 
naszej szkole większość uczniów używa Win-
dowsa, ze względu na łatwiejszą obsługę od 
Maca. Większość gier komputerowych jest ła-
twiejsza do zainstalowania na Windowsie, co 
uczniowie uznają za plus. Ułatwione dla nas 

jest także pobieranie muzyki lub zdjęć z In-
ternetu, gdyż w Macu potrzebny jest program 
Itunes, który wymaga dużo pamięci urządze-
nia i zużycia pamięci RAM1 oraz jest trudny w 
obsłudze i wymaga częstych aktualizacji. Nie-
korzystnie dla Microsoftu™ systemy Windows 
stały się zagrożone wirusami ze względu na 
ich popularność. Wirusy te mogą spowalniać 
nasz komputer lub wykradać dane osobowe 
itp. Pamiętajmy więc, o instalowaniu progra-
mów antywirusowych, a jeśli dojdzie do „za-
rażenia” przenieśmy dane na dysk zewnętrzny 
(dyskietka, pendrive2), aby dane się nie usunę-
ły i wyczyśćmy dysk twardy3.

1pamięć RAM  - pamięć operacyjna komputera
2pendrive  - niewielkie urządzenie przenośne prze 

    chowujące dane
3dysk twardy  - część komputera przechowująca dane

MIKOŁAJ SIEWRUK
Uczeń klasy VIc

już w średniowieczu. Najstarsze zachowane 
Okno życia pochodzi z 1198 i znajduje się w 
Rzymie przy powstałym z inicjatywy papieża 
Innocentego III szpitalu Ducha Świętego.

Największe okno świata
Wystarczy uruchomić komputer i przeglądar-
kę! Jedno kliknięcie wystarczy, by otworzyć 
największe okno tego świata. Internet bywa 
nazywany największym oknem, bo można zo-
baczyć tam cały świat. Zanim jednak włączy-
my przeglądarkę, sam Windows zasypie nas 
kolejnymi, kolorowymi oknami programu.
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Zauważyłam, że za oknem jest już coraz 
cieplej. Oznacza to, że niedługo powitamy wa-
kacje! A Ty? Czy wiesz, gdzie wyjedziesz? Jeżeli 
nie, to mam dla Ciebie kilka podpowiedzi. Za-
pytałam paru uczniów, gdzie spędzą tegorocz-
ne wakacje. Odpowiedzi były różne: Adam z 
trzeciej klasy jedzie nad polskie morze, a Zuzia 
wyjeżdża za granicę. Większość szóstych klas 
zostaje w Polsce. Jeżdżą na różne festiwale, 
koncerty, czy spotkania ze sławnymi ludźmi. 
Z grupy osób, którym zadałam pytanie, gdzie 
spędzą wakacje, mało powiedziało, że wyjeż-
dża w góry. Z moich doświadczeń wiem, że 

OKNO NA WAKCJE

ALICJA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy VIc

góry są wspaniałym miejscem na odpoczynek. 
Nawet wtedy, kiedy pogoda jest nie najlepsza 
można patrzeć na piękne widoki przez okna 
schroniska. Jezioro było dosyć popularną od-
powiedzią. Dużo osób wyjeżdża też na obozy i 
kolonie. W naszym mieście można udać się do 
teatru bądź kina. Jeżeli jednak chcesz zaznać 
moc atrakcji na świeżym powietrzu, to możesz 
udać się do parku, czy do zoo. Mam nadzieję, 
że nadchodzące wakacje przyniosą Wam wie-
le wspaniałych przeżyć i wrażeń.

Na lekcji języka polskiego uczniowie 
klasy VI c postanowili pobawić się tematem 
„okna”. Wzięli na tapetę ogłoszenie i reklamę. 
Najpierw praca przebiegała zespołowo. Potem 
jednak każdy indywidualnie pracował nad 
swoim tekstem. Oto wyniki.

Z przymruŻeniem 
ok(n)a

PRZEZ OKNO DO SZKOLNEGO ŚWIATA

Jeśli chcesz zrozumieć swoje dziecko, je-

śli szukasz odpowiedzi, skąd ta jedynka, jeśli 

czujesz się okłamywany przez swoją pociechę 

kup „Okno prawdy – KONFIDENT*”. To okno 

codziennie się aktualizuje pokazując najśwież-

sze donosy. Jest to produkt duży, ma wymiary 

100cm x 100cm, jeśli Ci nie odpowiada wy-

bierz inne urządzenie z serii GNIDA**.

* Kompleksowy Oskarżyciel Nieprzyjaciół Frustru-

jących I Darmozjadów Ewentualnie Dla Nadopie-

kuńczych tatów.
** Główny Naskarżyciel Informacji Dla 

Awanturników

UWAGA! 
Dnia 26.06.2016 odbędzie się konkurs Cią-

głego Mycia Okien na Klecinie (CMOK). Wszyscy 

mieszkańcy Kleciny tego dnia powinni stawić się 

na parapetach okien w swoich domach. Wyniki 

pracy będzie można oglądać w ŚWIR***. Najlep-

szy myjek/myjka zostanie odznaczony/a nagrodą 

CMOK.

*** Śródmiejskie Wariacje Innych Rzeczy

Jakub Krajewski kl. VI c

PRZEZ OKNO DO SZKOLNEGO ŚWIATA
Jeśli chcesz zrozumieć swoje dziec-

ko, jeśli szukasz odpowiedzi, skąd ta je-
dynka, jeśli czujesz się okłamywany przez 
swoją pociechę, kup „Okno prawdy – kon-
fident”! Informacje o dziecku 40 godzin na 
dobę oraz najlepsza jakość HD. Kup „Okno 
prawdy” i aktywuj usługę poprzez SMS o 
treści „ aktywuj okno” pod numer: 570 
864 777 (darmowy SMS). Inwigilacja jesz-
cze nigdy nie była taka prosta! Musisz to 
mieć. ZAPRASZAMY DO ZAKUPU!

Szymon Bartoszuk kl. VI c 
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PRZEZ OKNO DO SZKOLNEGO ŚWIATA
Jeśli chcesz zrozumieć swoje dziecko, jeśli szukasz odpowiedzi, skąd ta jedynka, jeśli czujesz 

się okłamywany przez swoją pociechę, kup „Okno prawdy – konfident”. Utrapienie dzieci, wyba-

wienie dorosłych. Najtańszy i najlepszy „podgląd” na twoje dziecko oraz jego wybryki. Dzięki temu 

produktowi nie się przed tobą nie ukryje!

UWAGA!
Dnia 24.06.2016 roku odbędzie się konkurs Ciągłego Mycia Okien na Klecinie (CMOK). Wszy-

scy mieszkańcy Kleciny powinni stawić się w swoich domach na parapetach i zacząć CMOKać 

swoje okna. Posiadacze najczystszych okien będą dostawali darmowe, wakacyjne wydania gazetki 

„Ty i Ja z 42”! Liczymy na wielkie zaangażowanie.
Organizatorzy konkursu

Zuzanna Zyga kl. VI c

W naszej szkole sport jest na niezłym po-
ziomie, ale nie jest idealnie. I o tych słabych 
stronach chcę Wam napisać. Przede wszyst-
kim jeśli chodzi o reprezentację na zawody, to 
problem tkwi w braku zgrania między zawod-
nikami. Zwykle na zawodach reprezentanci 
szkoły spotykają się po raz pierwszy. Nasze 
drużyny powinny przed zawodami trochę ra-
zem poćwiczyć, zagrać sparing lub chociaż ro-
zegrać między sobą mecz. Zawodnicy mogliby 
spotkać się po lekcjach i razem pograć. 

Drugi problem jest taki, że osoby uzdol-
nione mają mało dodatkowych zajęć sporto-
wych. W naszej szkole wiele osób lubi koszy-
kówkę i chciałaby w nią pograć na przerwach, 
ale nie może ponieważ kosze na boisku są sta-
re i zniszczone. Ogólnie sprzęt sportowy w na-
szej szkole nie jest jakiś supernowy i świetny. 
Myślę, że abyśmy stali się dobrymi zawodni-
kami, trzeba by szerzej otworzyć okna na sport, 
bo na razie jest ono ledwie uchylone, niewiele 
przez nie widać.

JAN PELTZ
Uczeń klasy VIc

wiadomości sportowe

Jeśli chcesz zrozumieć swoje dziecko, jeśli 
szukasz odpowiedzi, skąd ta jedynka, jeśli czu-
jesz się okłamywany przez swoją pociechę, kup 
„Okno prawdy – konfident”. Okno to pokaże Ci 
obraz twojej pociechy w 4D, wszystkie grzeszki 
i kłamstewka. Okna do kupienia w renomowa-
nych salonach „Konfident”. Cena promocyjna - 
3 prawdy! Zachęcamy do zakupu. Ty będziesz 
szczęśliwy, a Twoja pociecha już trochę mniej.

UWAGA!
Dnia 24.06.2016 roku odbędzie się 

konkurs Ciągłego Mycia Okien na Klecinie 
(CMOK). Wszyscy mieszkańcy Kleciny powinni 
stawić się w swoich domach na parapetach. 
Okna można czyścić tylko ekologicznym spo-
sobem za pomocą naturalnych materiałów. 
Trzy najlepsze drużyny zostaną zakwalifiko-
wane do mycia okien w Sky Towerze. 

Organizatorzy „Błysk Kleciny”

Wojciech Kubik kl. VI c 
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Dlaczego blondynka wyrzuca zegarek przez 
okno? 
-Chce sprawdzić jak szybko leci czas.

Idą dwaj koledzy przez pustynię. 
Jeden z nich niesie szybę i mówi: 
-Uff jak mi gorąco! 
A drugi na to: 
-Otwórz sobie okno!

Blondynka wstaje rano z łóżka i podchodzi do 
okna. Mąż pyta: 
-Jaka dziś pogoda? 
-Skąd mogę wiedzieć? Jest straszna mgła, pada 
deszcz i niczego nie widać! 

Przybyli ułani pod okienko
Przybyli ułani pod okienko 
Stukają, pukają - puść panienko 
Stukają, pukają 
- puściło ich źle zamontowane okienko

ŻARTY, ŻARCIKI
JAN PELTZ
Uczeń klasy VIc

Widok z okna 

W mym pokoju
za okienkiem 
jest łąka z kwiatami
gdzie motyle i biedronki
tańczą z chrabąszczami.

Dziwny obraz

Mam taki obraz w pokoju
który ciągle się zmienia 
Nocą zasypia w spokoju 
Rankiem wychodzi z cienia 

Czasem jasny jak słońce
innym razem spłakany 
W nim motyle tańczące 
Widzę ciągle tu zmiany 

W moim dziwnym obrazie 
gdzie natura jak żywa 
Są magiczne pejzaże 
Cudna szklana pokrywa

Raz widziałam dwa ptaszki
co przysiadły z ufnością
tudzież kocie igraszki
które są codziennością 

A gdy liście spadają 
i wiatr obraz zamiata 
wolniej gwiazdy spadają
tego dziwne świata 

I tak co dzień bez przerwy 
obraz ten się maluje 
ja nazywam go oknem
i się w niego wpatruje

NINA HOMAN
Uczennica klasy IVa
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NINA HOMAN
Uczennica klasy IVa




