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Nieubłaganie nadeszła jesień,
świat trochę przysypia, zwalnia
rytm, odpoczywa po letnich
szaleństwach. Szaruga, plucha i
chłód powodują w nas brak
chęci do działania. Jesienna
chandra jest czymś
nieuniknionym. Nieważne, ile
mamy nauki, zajęć czy
zainteresowań, każdemu z nas
udzieli się nastrój tej chłodnej
oraz deszczowej pory. Jednak
da się polubić jesień. Przecież
jest bajecznie kolorowa oraz
bogata w spadające liście.
Rozdaje nieprzebrane skarby -
soczyste jabłka i gruszki, zdrowe
orzechy,  grzyby. 
W tym numerze Niecodziennika
Szkolnego przedstawimy Wam
tę piękną stronę jesieni.  

                      Redakcja

Jesienny pejzaż

Jesień .

Maja

Maja Maja



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 2 11/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny

Agata: Lubię jesień, bo zawsze jest bardzo świeże
powietrze i różnokolorowe dywany liści, w których
bawię się z moim pieskiem. Niestety, ma też złe strony
, ponieważ mama każe ubierać szalik, czapkę,
rękawiczki i grubą kurtkę.
Martyna: Lubię, gdy jest chłodno i kiedy zimny wiatr
szczypie mnie w nos. Kolorowe liście cieszą me oczy,
ponieważ przypomina mi się paleta kolorów, którą
umieszcza się na obrazie.
Natalia: Jesień to całkiem fajna pora roku. Podobają
mi się kolorowe liście na drzewach. Szkoda tylko, że
dni są coraz krótsze, jest pochmurno i często pada
deszcz.
Wojtek: Bardzo lubię jesień, ponieważ jest kolorowo i
można robić wiele ciekawych rzeczy. Ostatnio
zbierałem liście i kasztany. Polecam wyjść z domu i 
podziwiać tę piękną porę roku.
Trevor Filips: Nie lubię jesieni, ponieważ szybko robi
się ciemno i szybciej jesteśmy zmęczeni.
Misia: Uwielbiam jesień, ponieważ można zrobić
interesujące zdjęcia i fajnie się bawić z przyjaciółmi w
kolorowych liściach.
Oliwia: Jesień kojarzy mi się z mgłą, kolorowymi
liśćmi i deszczem. Nie lubię jesieni, bo robi się coraz
zimniej i szybko jest ciemno. To najgorsza pora roku.
Julka: Bardzo lubię jesień, ponieważ jest to piękna,
kolorowa pora roku. Jesień daje nam przepiękne dary
– kasztany, grzyby, żołędzie, szyszki, owoce i
warzywa. Z owoców zbieranych w tym czasie robi się
konfitury, dżemy kompoty i inne przetwory, które
przydają się zimą.
Daniel: Jesienią często pada, jest zimno i wilgotno. Ale
to nie powód, aby nie kochać jesieni. Są też słoneczne
i ciepłe dni, w które najlepiej iść na spacer. Można
popływać w morzu kolorowych, czerwonych, żółtych,
brązowych liści i usłyszeć ich szelest pod nogami.

Wiki i Martyna

Mieszkam z wiewiórką
Czy jesień kojarzy się Wam z wiewiórkami? Mnie tak.
Jedna z nich mieszka w moim pokoju. Tym
zwierzątkiem jest burunduk (wiewiórka syberyjska).
Jej wielkość to ok. 20 cm razem z ogonem. Ma ona
ciemno-brązowe paski na grzbiecie. Jej pokarm
zawiera dużo suszonych owoców, orzechy i pestki
słoneczniki. Daję jej go dwa razy dziennie i od czasu
do czasu smakołyk. Uwielbia biegać po pokoju. Dzięki
niej stałam się bardziej odpowiedzialna.                          
                                               Agnieszka
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KUMPLOWA ENCYKLOPEDIA ZWIERZĄT
Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris, zwana także

wiewiórką rudą jest gryzoniem.
Czego możecie nie wiedzieć o wiewiórkach:

- nie zapadają w sen zimowy,
- wiewiórki mieszkają w dziuplach jedynie w okresie
zimy,
- wiewiórki żyją na wolności średnio 5 lat,
- nie potrafią wisieć na ogonie głową w dół,
- zęby wiewiórek nigdy nie przestają rosnąć,
- wiewiórki zmieniają  futro,
- jesienią zaczynają gromadzić zapasy na zimę. 
                                          Koło " Z przyrodą na Ty"
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JESIENNY LOOK
ŻYJ ZDROWO 
I KOLOROWO
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Pierwszy look
jest dla osób,
które lubią
wygodę. 
Składa się z:
spodni w
kolorze
ciemnego
brązu,
brązowego
swetra i butów,
także w tym
kolorze. 

Drugi look
składa się 
z ubrań 
i dodatków
w pastelowych
kolorach, więc
najczęściej
noszą  go
osoby spokojne
lub modnisie.
Składa się z:
sweterka w
paski, jasnych
jeansów,
białych trampek
i czapki oraz
komina.

1. Zmień chipsy na warzywa.
Zamiast kalorycznych chipsów możesz  pokroić
warzywa (marchewkę, ogórka) w słupki. Aby zjeść
warzywo, trzeba się napracować, a efekt sytości
pojawi się szybciej niż w przypadku chipsów.
2. Zamiast batonika przygotuj warzywa z sosem
czekoladowym! Na początku dokładnie umyj owoce
(np. jabłka, banany, truskawki itp.) i pokrój je na
mniejsze części. Następnie rozpuść gorzką czekoladę
w kąpieli wodnej i polej nią  owoce. 

  Masz ochotę na zdrowe ciasto? 
  Składniki:
- 2 szklanki startej marchewki,
- 1,5 szklanki mąki,
- 3 jajka,
- 1 szklanka oleju,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
- szczypta soli,
- przyprawy do smaku (tarty imbir, cynamon, itp.).
Przygotowanie:
1.  Wszystkie sypkie produkty wsyp do miski i
wymieszaj.
2.  Dodaj olej, a następnie jajka i dokładnie zmiksuj.
3.  Dodaj marchewkę i delikatnie wymieszaj.
4.  Włóż do nagrzanego do 180 C piekarnika i piecz ok.
50 minut.
                                                       Smacznego!

Maja

.

Trzecią styli-
zację polubią
miłośnicy
kotów. Składa
się z:
turkusowej
bluzki
z kotem,
trampek
oraz jasnych
jeansów i
kolczyków.      
 Olciaakk
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Kolorowe liście, drzewa i mgła,
wyjdź na dwór, a przekonasz się

sam.

Szalik, kurtka i czapka -
przed wyjściem ubierz to,

bo inaczej będzie kichawka.

Mżawka, wiatr i deszcz 
to ponure rzeczy,

lecz nie zawiedziesz się.

Noski, kasztany, żołędzie
Gwarantuję, że znajdziesz je

jesienią wszędzie.

A gdy już znudzi Ci się jesień,
to zamknij oczy i pomyśl,
że masz tylko jedno życie,

więc wykorzystaj ten moment!

Julka Żurawińska

Kończy się długi oraz ciepły
wrzesień.

Nadchodzi jesień.
Piękna jesień.
Złota jesień.

Idzie lasem pani jesień.
Jarzębinę w koszu niesie.

Liście lecą,
Krople świecą.

Wszyscy smutni,
Zima idzie, nie ominie.

                   Wiktoria Gramek 

Idzie Jesień - chmurna pani,
Swoimi złotymi szatami

Owija drzewa, bo są dla niej
kochane,

A one odwdzięczają się
przetworami.

Każde dziecko czeka, aż ta pani
Zamiast deszczem ukoi nas

promieniami,
Słonecznego nieba bezkresem

Oraz złotem, brązem i
szkarłatem.

Bo najpiękniej ta pani wygląda,
Gdy jest ciepłym, promiennym

obrazem.
Maja Ganske

Ziemia pokryła się liściastą
kołderką.

Ciepłe kolory w koronach drzew
tańczą w powiewie wiatru.
Bure chmury roztoczyły na

niebie ogromny parasol.
Pada deszcz - kap, kap.

Na jesiennym spacerze można
napełnić spichlerze.

Zapasów bez liku - orzechy,
borowiki, rydze.

W sadach jabłka się rumienią 
i ziemniaki rolnik zwiózł.

Rankiem mgła okrywa świat,
tajemniczy tworząc krąg.

Zmierzch szybciutko słońce
skrywa,

w księżycowy zmienia blask.
Już niedługo wczesnym rankiem

Zima zatrze złoty blask.
Anita Zbierska 
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Jesień barwny czyni świat
wbrew temu, że wszystko

umiera,
że nie zakwitnie kwiat.

Jej piękno dech w piersi zapiera.
Wiele ptaków już odleciało

i smutno się robi na dworze.
Mało liści drzewom zostało,

a dzięcioł nie dłubie w ich korze.
Pod dywanem z liści jeż zasiada,

w jaskini niedźwiedź ma łoże.
Czapkę na uszy dziecko zakłada,

bo kłują w nie zimne noże.

Krzysztof Lisicki

Jesień piękna i kolorowa,
 a brązowa sowa mądra głowa
do małej dziupli już się chowa.

Wrzesień spłynął wrzosem
i kolorowo zrobiło się za płotem.

Tak, jakby ktoś urządził bal,
a lato odeszło w dal.

Od października
dzień szybciej znika,

niestety, nikt w to nie wnika.

Listopad, już nie tak kolorowy,
lecz deszczowy i brązowy,
 jakby ktoś kolory skradł,

a z dębu ostatni żołądź spadł.

Sebastian Marcinek
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BARWY I DARY JESIENI
NIESAMOWITE "CUDAKI"

Kolorowa jesień obdarowuje nas różnymi darami, a
wśród nich paletą wspaniałych barw. Jesienne dary
inspirują nas do zabawy i tworzenia rozmaitych prac
plastycznych. 
Nauczyciel przyrody - pani Barbara Buller i nauczyciel
plastyki - pani Małgorzata Biała, ogłosiły konkurs
przyrodniczo-plastyczny pt.Jesienne Ludki. Chętni i
pomysłowi uczniowie z klas 4-6 SP ze znalezionych w
sadach, ogrodach oraz parkach darów jesieni,
wykonali zabawne i niesamowite „cudaki”. Wystawa
prac plastycznych - eksponowana przez kilka dni w
holu I piętra - wzbudzała podziw i zainteresowanie
wszystkich oglądających.
W konkursie plastycznym wzięło udział 26 uczniów.
Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, co
zaowocowało powstaniem przepięknych prac.
I miejsce zajęły Agnieszka Piątek i Maja
Milczanowska z klasy 4b,
II miejsce Maja Pacanowska i Alicja Bąbińska z
klasy 5c, 
a III miejsce przypadło Szymonowi Ćwiekowi z
klasy 4a i Monice Pyt z klasy 4b.
Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu –
dyplomy i upominki - zostały wręczone w dniu 30.10
br. Wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do
powstania tej bajkowej ekspozycji serdecznie
dziękujemy,a laureatom gratulujemy.

Organizatorzy wystawy:
Barbara Buller i Małgorzata Biała
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Pomysł na jesiennego "cudaka".
Składniki:  1 por, kolorowe, lekko wysuszone liście,
goździki, skórka granatu, taśma klejąca, wykałaczka.
Wykonanie: Za pomocą taśmy klejącej doczepić liście
do zielonej części pora. Jeden z pozostałych liści
należy złożyć, tworząc kształt prostokąta i przyczepić
goździkami do białej części pora. Wydrążyć mały
otwór i włożyć tam kawałek czerwonego ogonka z
liścia, żeby wyszły usta. Zrobić oczy z goździków i
umocować kapelusz z granatu za pomocą wykałaczki.
Gotowe.

Aga

W ostatnim tygodniu października uroczyście
obchodziliśmy Tydzień Bibliotek Szkolnych pod
hasłem ,,Mądra szkoła czyta dzieciom”. W ramach
uczczenia święta podjęto się realizacji szeregu działań
promujących bibliotekę w środowisku szkolnym.
Wszystkie przedsięwzięcia miały na celu wyrabianie
wśród uczniów nawyku obcowania z książką,
kreowanie postaw twórczych: literackich, teatralnych i
plastycznych.
Podczas zajęć czytelniczych można było wysłuchać
wzorowej recytacji wierszy polskich poetów oraz
wpisać się do księgi pamiątkowej biblioteki. Dzieci
miały również możliwość zaprezentowania swoich
zdolności aktorskich przed rówieśnikami. Wielkim
powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły cieszyły
się warsztaty projektowania zakładek do książek.
Ponadto przeprowadzono plebiscyt na ,,Książkową
Listę Przebojów”. W ramach tej akcji każdy mógł
zagłosować na ulubioną książkę. A oto ranking trzech
najbardziej popularnych pozycji książkowych w naszej
szkole:

I MIEJSCE – Charlie i fabryka czekolady
II MIEJSCE – Opowieści z Narnii

III MIEJSCE – Harry Potter
Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w tych
dniach w imprezach bibliotecznych serdecznie
dziękujemy i oczywiście zapraszamy do częstych
odwiedzin.

    Ewa Dąbkowska

      TYDZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH      
           

,,MĄDRA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”
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MITOLOGICZNO-KOMIKSOWE ROZWAŻANIE
WYJAŚNIAJĄCE JESIENI NASTANIE
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JESIENNA 
TOP 10

JESIENNE
 GŁÓWKOWANIE

WYKREŚLANKA
ZNAJDŹ WYRAZY ZWIĄZANE Z JESIENIĄ

Znajdź w zdaniach ukryte nazwy drzew.
1. Maciek bardzo urósł przez lato i po wakacjach jest
najwyższy w klasie.
2. Gosiu, proszę, zanieś ten sos na stół.
3. Takie samo drzewo rośnie przed naszym domem.
4. Widziałem wiele miast, jednak Londyn jest
najpiękniejszy.

1.Jason Derulo - Try Me (Ft. Jennifer Lopez &
Matoma)
2.The Vamps - Wake Up
3.Mnek - Never Forget You (Ft. Zara Larsson)
4.Justin Bieber - Sorry
5.Swanky Tunes - Wherever U Go (Ft. Pete Wilde)
6.Ed Sheeran - Photograph
7.Pharrell Williams - Freedom
8.Avicii - Waiting For Love
9. Sigala - Easy Love
10.One Direction - Drag Me Down                Julka
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CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Za oknami jesień w
zaawansowanej postaci, a
tymczasem uczestnikom koła
turystycznego ani w głowie
siedzenie w domu.  17 października
2015 r. wraz z opiekunami - panią
Agnieszką Sulimą-Grzelak i panem
Andrzejem Bąkiem, wyruszyli na
rajd „Jesienna sobota na dwóch
kółkach”, którego celem było
odwiedzenie  zlokalizowanej na
granicy pradoliny Gwdy we wsi
Byszki wydmy śródlądowej.
Natomiast 11 listopada wzięli udział
w XIX Pikniku Marcińskim, który
organizowało PTTK w Pile.
Uczestnicy rajdu wyruszyli spod
fontanny przy ul. Śródmiejskiej nad
Jezioro Piaszczyste. W trakcie
rajdu uczestnicy wykonali jesienny
bukiet ekologiczny. Na mecie rajdu
mogli zaspokoić apetyt słodką
niespodzianką rogalem
marcińskim.

Opiekun: Andrzej Bąk
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12 listopada 2015 r. odbył się   etap
szkolny konkursu dla klas
czwartych MISTRZ TABLICZKI
MNOŻENIA. W rozgrywkach
międzyszkolnych naszą szkołę
reprezentować będą:
1. Tomasz Chlebek - 4d
2. Piotr Nowak - 4b
3. Cyprian Ratajewski - 4d
4. Aleks Sławiński - 4e
5. Cezary Bania - 4a
Gratulujemy odwagi, wiedzy i
umiejętności matematycznych.

17 października 2015 r. odbył się
etap szkolny konkursu
recytatorskiego „Mój dom, moja
Ojczyzna”. Młodzi recytatorzy
podarowali publiczności kawałek
swojego serca i duszy, deklamując
patriotyczne wiersze. Naszą szkołę
na szczeblu powiatowym
reprezentować będą: Paweł Bujacz,
Martyna Budniok oraz Weronika
Kucharczyk. Gratulujemy sukcesu i
życzymy powodzenia w kolejnym
etapie recytatorskich zmagań.

10 listopada z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości
uczniowie klas 6. wzięli udział w
apelu Jest takie miejsce, taki kraj
przygotowanym przez p. D. Fąs, p.
M. Mostek, p. B.Różańską i p. E.
Bobrowskiego, zespół "Akcent"
oraz uczniów gimnazjum.
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