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Kto powiedział, że jesień musi być smutna?

Klasa VI d

                                             JESIEŃ INTRYGUJE

23 września nadeszła
astronomiczna JESIEŃ.
Ptaki odleciały już w
cieplejsze rejony Ziemi.
Razem z nadejściem
jesieni zwierzęta powoli
przygotowują się do
zimowego snu, aby w
marcu powitać kolorową
wiosnę. Drzewa okryły się
żółcią, złotem i
czerwienią. 
Liście opadające

na ziemię,  tworzą piękny
wzorzysty dywan, na
którym biegają
roześmiane dzieci,
bawiące się kasztanami.
Las jesienią jest
przepiękny. To wyjątkowo
barwna pora roku,dlatego 
postanowiliśmy uchwycić
jej piękno.
W numerze jesiennym
między innymi: wiersze
Waszych kolegów i

koleżanek, test dla
dziewczyn – czy ulegasz
jesiennym smutkom, kącik
języka angielskiego.
Zapraszamy więc do
czytania, oglądania,
wspominania,
podziwiania....

Zespół redakcyjny

Kostek to uczeń klasy VI d
i najmłodszy członek
Związki Polskich
Fotografów Przyrody.
Pasją do fotografowania
zaraził go tata. Mimo tak
młodego wieku ma już za
sobą sukcesy. 
W listopadzie 2014r.
otrzymał specjalne
wyróżnienie w konkursie
"Mgnienia z natury" za
cykl fotografii o tematyce

przyrodniczej. Jego prace
można było podziwiać
podczas wystawy w
Gminnym Ośrodku
Kultury w Komornikach. W
naszym najnowszym
numerze możecie
podziwiać jesienne zdjęcia
Kostka. Gratulujemy
szóstoklasiście pasji i
życzymy samych
pięknych kadrów.

                O Kostku,
         naszym fotografie!

fot. Konstanty Łukasiewicz
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                                     TEST DLA DZIEWCZYN! 
                       CZY ULEGASZ JESIENNYM SMUTKOM?

Gdy pada deszcz,
poddajemy się
melancholii.
Smutek dopada nas
wtedy łatwiej niż w
innych porach roku.
Czy potrafisz się
przed nim obronić?
Zaplanowałaś
wyjście do kina.
Koniecznie chcesz
zobaczyć ten film. A
tu leje! Za ścianą
deszczu nie widać
świata. Co
postanawiasz?
A. Zapomnieć o kinie
i obejrzeć telewizję.

B. Poczekasz. Może
przestanie padać do
następnego seansu?
C. Założyć kalosze i
ruszać. Przecież tak
bardzo Ci zależy na
obejrzeniu tego filmu.
Najpiękniejsze
kolory jesieni to:
A. … brąz, beże,
rudości.
B. … czerwień.
C. ...te, które świecą
jak żarówka.
Wracasz do domu
w jesienny wieczór.
Co Cię kusi?

A. Kubek herbaty z
malinami i słuchanie
refleksyjnej muzyki.
B. Czytanie
dowcipów. Kilka
drobnych żartów
zawsze poprawia
humor.
C. Domowy aerobik
w takt rytmicznej
muzyki.
W ciągu dnia przy-
darzyło Ci się coś
przykrego:
koleżanka zdradziła
Twój mały sekret.
Co robisz?

A. Ze łzami w oczach
rozpamiętujesz w
nieskończoność to
wydarzenie.
B. Dzwonisz do niej i
mówisz, że powinna
się wstydzić tego, co
zrobiła.
C. Zapominasz o
sprawie. W końcu to
nie było nic ważnego.
Gdyby nic Cię nie
ograniczało, gdzie
chciałabyś się
wybrać w
pochmurny
jesienny dzień?

A. Do pałacu, w
którym stałoby
wielkie łoże pełne
miękkich poduszek.
Tuż obok kominka
tliłby się ogień. 
B. Na zwiedzanie
zabytkowego miasta
pełnego
tajemniczych
zakamarków.
C. Plaża na
Karaibach! Tylko tam
jest słońce! 

Najwięcej A.
Wystarczy trochę deszczu, chłodniejszy podmuch wiatru, a Ty zmieniasz
się w uwięzioną w wieży królewnę. Nic Cię nie obchodzi, nic nie cieszy.
Chcesz tkwić w swoim zaciszu nie niepokojona przez nikogo. Można tak
spędzić kilka wieczorów, ale nie całą jesień! Królewno, wyjdź na spacer z
kolorową parasolką!
Najwięcej B.
W tej dziewczynie się przeplata trochę smutku, trochę lata- tak można
powiedzieć o Tobie. Czasem Ci brak sił, by w jesienne dni walczyć z
melancholią– chcesz się oddać romantycznym smutkom: trochę
podumać, popłakać, schować się. Na szczęście częściej robisz to co
zwykle– śmiejesz się, czytasz, wychodzisz ze znajomymi.

Najwięcej C.
Energia rozpiera cię o każdej porze roku.
Czasem tylko trochę się zezłościsz, że znowu
leje i jeszcze tyle czasu do lata. Namawianie
Cię na picie herbatki i łzawe gadki o tym, co
komu w życiu nie wychodzi— nie ma sensu. A
może szkoda? Odrobina zadumy bardzo
wzbogaca osobowość. Pomyśl o tym.

Kiedy w sklepach
pojawiają się ubrania
z motywem kraty, to
znak, że już na
pewno jest jesień. I
wydawać by się
mogło, że w kwestii
kraty nie można
wymyślić już nic
nowego, a jednak
projektanci
prześcigają się w
pomysłach. 
Największą zaletą
kraty jest to, że jest

niezwykle
elastycznym wzorem,
z którym można
stworzyć stylizacje o
różnym charakterze,
np. z ciężkimi butami i
ramoneską albo
z klasycznym
trenczem w
stonowanych
kolorach,  albo z
ciepłym swetrem i
kożuszkiem. 

                            ZAINSPIRUJ SIĘ KRACIASTYMI STYLIZACJAMI!
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Hanna Jaczun, klasa VI D

Wieje przez ogromne pola,
w prawo, lewo, dookoła.
Liście strąca tuż nad ziemią
zobacz! zachwyć się jesienią!
Weźmie twoją parasolkę
nawet z ogródka fasolkę.
Wnet doniczki poprzewraca,
kątem nad jezioro wraca.
Gna w szuwarach, kaczki płoszy,
a wędkarzom włosy stroszy.
Zrobi wielki chaos w lesie,
ze swej drogi wszystko zmiecie.
Później wpadnie Ci do domu
i nie powie nic nikomu.

Jakub Wiśniewski, klasa IV d

Pani Jesień już jest w sadzie,
kosz owoców niesie w darze.
Z entuzjazmem daje jabłka
będzie smaczna z nich herbatka.
Liście lecą z drzew wesoło,
wiatr rozrzuca je wokoło.
Jesień piękna, kolorowa,
gdy się skończy – będzie nowa.

Maciej Patalas, klasa IV d

Kiedy lato od nas odchodzi
Wtedy jesień szybko przychodzi.
Czerwone, złote, brązowe liście,
wiatr wszędzie rozrzuca je – oczywiście.
Słonko coraz później wstaje,
ptaki odlatują w dalekie kraje,
a mgła i zaorane, puste pole,
powodują zmienne nastroje.
Deszcz, plucha, zawierucha,
rechocze głośniej ropucha.
Świat za oknem taki jesienny,
Choć kolorowy – to jednak senny.
I pozostaje w sercu żal,
że wszystko odchodzi w siną dal.

Mateusz Muller, klasa IV d

Skończył się ciepły wrzesień
i nadeszła polska jesień.
Liście z drzew opadają,
nagie drzewa zostawiają.
Chłodny wietrzyk dmucha, wieje,
dzwon sam zabił przy kościele,
chmur deszczowych też nagonił,
ciepłe słonko nam przegonił.

Alicja Sobańska, klasa IV c

Malutki wietrzyk strącił
kilka złotych liści,
Za oknem latarnie,
marzenie jesienne się ziści.
Jarzębina na drzewie
czerwienią błyszczy,
spadający kasztan
liście nagle niszczy.
Deszcz pada, uderza o szyby,
na dworze wieje chłodem,
a my zajadamy się
pysznym miodem.
Niedźwiadek robi się już senny,
Tak wygląda świat jesienny.

Karol Plenzler, klasa IV d

Jesienny las, idę leśną drogą,
w listopadowe popołudnie, widzę jesień srogą.
Drzewa mienią się kolorami,
lis swym futrem się chwali.
Dzień szuka już spoczynku,
wrócę do domu, usiądę przy kominku.

                           NASI SZKOLNI POECI PISZĄ O JESIENI

fot. Konstanty Łukasiewicz
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Dawno, dawno temu
Chinami rządził cesarz
Shennong. Pewnego
dnia odpoczywał,
siedząc pod drzewem
herbacianym i jak
zwykle popijał gorącą
wodę z dzbana. Nagle
powiał wiatr i do
naczynia wpadło kilka
herbacianych listków.
Zamyślony cesarz nie
zauważył tego. Po
chwili wypił łyk naparu i
zachwycił się jego
smakiem– był tak
cudowny, że przerastał
wszystko, czego
władca do tej pory
próbował.
Czy wiesz, że herbata:
to orzeźwiający i lekko
pobudzający napój,
zapobiega próchnicy
zębów (zawiera fluor),
po dodaniu miodu i
odrobiny soku 
z cytryny pomaga
wyleczyć
przeziębienie,

występuje w wielu
odmianach.

Menu herbaciarni
Kubusia

Herbatka MISIOWA –
czarna herbata +
miód+ cynamon +
goździki + pomarańcza
+ cytryna.
Herbatka
TYGRYSKOWA –
czarna herbata
z syropem malinowym
+ imbir + goździki +
pomarańcza + cytryna.
Herbatka KRZYSIOWA
– zielona herbata +
syrop pomarańczowy
+ imbir + goździki +
cytryna + pomarańcza.

Tyle kolorów z jednego
krzaka, jak to 
możliwe ?
Herbata czarna–
legenda głosi, że 

powstała przypadkowo,
w wyniku zamoknięcia
ładunku herbaty
zielonej, przewożonej
statkiem do Anglii
Herbata biała–
najdroższa na świecie,
powstaje z młodych
pączków, które zbiera
się wiosną.
Herbata czerwona–
jako jedyną można ją
naprawdę długo
przechowywać. Nawet
po pięćdziesięciu
latach nie traci aromatu
ani właściwości.
Herbata zielona–
powstaje z liści
suszonych zaraz
po zerwaniu.
Herbata żółta– jej kolor
to wynik wytrząsania
wysuszonych
herbacianych liści w
bambusowych
koszach.

. .

 HERBATKI JESIENNO - ZIMOWE

                                 JESIENNY KĄCIK ROZMAITOŚCI

Katarzyna Trafas

fot. Konstanty Łukasiewicz fot. Konstanty Łukasiewicz


