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Moja jesień

Liście jesienne

O tym, że jesień to najpiękniejsza pora roku możecie się przekonać
oglądając zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów. 

Nieprzekonanych odsyłamy do artykułu Dominiki "Za co lubimy jesień" na stronie 2. 

Sprawdzony
sposób na jesienną
chandrę proponuje
Kacper na 
stronie 3.

Na
ciekawy, wesoły
horoskop z
przymrużeniem oka
zapraszamy na
stronę 4.

W długie jesienne
wieczory nie
pozwolimy Wam się
nudzić.

Zapraszamy
do rozwiązywania
krzyżówek.

Nasza propozycja
na stronie 4.

Natalia Dudek

Paulina Skoczek
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Moje jesienne drzewo

Droga do domu

Za co lubimy jesień?

     Część osób nie lubi jesieni, prawdopodobnie z
powodu rozpoczęcia roku szkolnego. Dużo czasu
zabiera im przyzwyczajenie się do szkoły i do
codziennych obowiązków.
     Wiele osób, w tym ja uważam, że jesień to
najpiękniejsza pora roku. Może, dlatego że wszędzie
dookoła są śliczne, kolorowe liście, które tworzą liczne
ścieżki, dzięki którym spacery stają się zdecydowanie
przyjemniejsze. 
      Bywa tak, że jesień wcale nie zachwyca kolorami i
świetną pogodą. Przeciwnie, wszędzie jest szaro,
ponuro i pada deszcz. Wtedy jest czas na dobrą
książkę, rozmowę z mamą, grę na komputerze, dzięki
którym zapomnimy o złej pogodzie. 

    O tej porze roku obserwujemy piękne zmiany nie
tylko w świecie roślin. Część zwierząt przygotowuje
się do zapadnięcia w głęboki sen na całą zimę.
Niektóre ptaki dawno już odleciały do ciepłych 
krajów. Reszta, która nie śpi musi sobie jakoś radzić.
Na szczęście są osoby, które chętnie im pomagają.
My również pomyślmy o nich gdy nadejdą chłodne dni.

Dominika Koral klasa VI Pola jesienne

Patrycja Oroń

Patrycja Oroń

Patrycja Oroń
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Mój jesienny pies

Kot

Czy czytanie książek może być sposobem na
jesienną chandrę?
       Ja sądzę, że tak. Jesienią, gdy pogoda nie
dopisuje, szczególnie zachęcam do sięgnięcia po
książkę. Nie tylko dlatego, żeby zabić nudę, ale żeby
uruchomić wyobraźnię i przenieść się w inny świat.
Czytanie to  zupełnie coś innego niż oglądanie telewizji
czy granie na komputerze.  Czytając sami możemy
sobie "w głowie" namalować postaci, krajobrazy,
wydarzenia. Ja czasami też czytam, nie tylko szkolne
lektury. Ostatnio czytałem ,,Ogniem i mieczem". Ta
książka bardzo mi się podobała. Nie jest to do końca
fikcja literacka, pomiędzy wątki wymyślone wplecione
zostały fakty historyczne. 
       Lubimy czytanie i poszukujemy ciekawych
inspiracji jesiennych, w związku z tym uczniowie klasy
4 i 5 udali się do Kuncewiczówki, by tam uczestniczyć
w spotkaniu z Panią Grażyną Lutosławską, pisarką i
redaktorką Radia Lublin. Autorka prezentując swoją
najnowszą książkę "Jak Arni i Dobek ratowali
świat", uświadomiła nam, że słowo wypowiedziane
ma ogromną moc. Każdy może zostać czarodziejem,
trzeba tylko wypowiedzieć zaklęcia i czekać na
właściwy moment.
        Tym którzy zmęczą się już czytaniem polecam
spacer z psem lub kotem  po lesie;)
Kacper Dębczak klasa VI

W moim lesie

Natalia Dudek
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  Horoskop na jesień dla każdego z Was, a więc przeczytaj go, znajdź na to
czas. Uśmiechnij się proszę i na nas nie gniewaj. Wesołą piosenkę jesienną
zaśpiewaj. I nie bądź smutny, gdy za oknem plucha, wesoły horoskop Ci
szepce do ucha.

bliźnięta

Baran – największy kujon w klasie
– uważaj bo zbaraniejesz asie
Byk –  będziesz czerwony jak
burak cukrowy, głupstwa Ci przyjdą
do  głowy
Bliźnięta- będziecie się jak nigdy
dotąd kłócić, ktoś może Ci świnię
podrzucić
Rak – będziesz szczypał każdego
kto wpadnie Ci w ręce,
dostaniesz buziaka w podzięce

Skorpion

Lew – zaryczysz tak, że ziemia się
zatrzęsie i możesz stanąć na
rzęsie
Panna- jesienią nie będziesz
wiedzieć co na siebie włożyć,
pieniądze mogą się pomnożyć
Waga – uważaj co jesz, bo waga Ci
może skoczyć do góry jak kangury
Skorpion – wyjedziesz na pustynię
i znajdziesz wielką dynię Waga

Strzelec – tej jesieni ustrzelisz
sobie wielką miłość, ogromną jak
otyłość
Koziorożec – los Ci będzie płatał
figle i różne inne migle
Wodnik – zrelaksujesz się i
wypijesz cały ocean spokojny, twój
tato będzie dla Ciebie hojny
 Ryby -  uważaj bo ktoś może Cię
usmażyć i schrupać ze smakiem, z
zielonym tatarakiem

JESIENNA KRZYŻÓWKA

1. Można z nich robić jesienne
ludziki
2. Czerwone, pachnące jesienią
w sadzie
3. W czerwonym  nakrapianym
kapeluszu w lesie
4. Jesień po angielsku
5. Po jesieni
6. Amator jabłek, zapada w sen
zimowy
7. Miesiąc, w którym zaczyna
się jesień
8. Zwierzę, które gromadzi
orzechy w dziupli
9. Złodziejaszek w kolorach
jesieni
10. Z niej piękne czerwone
korale
11. Najkrótszy w południe .

Kuba Popołek Dawid Kubiś

Rafał Mazur
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