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NA LEŚNYCH
ŚCIEŻKACH
Rdzawe liście strząsa z
drzew
Wiatr jesienny i gna precz,
Poniesione w chłodną dal,
Nie powrócą nigdy wstecz.

Posypały się listeczki
dookoła,
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła:

Żaden z liści więcej już
Nie odrośnie na swym pniu,
Poniesiony w chłodną dal,
Nie powróci nigdy tu.

- Opadnijcie moje złote
i czerwone,
jestem jesień przyszłam
tutaj,
w waszą stronę.

Kazimierz Przerwa Tetmajer

SPACER PO LESIE

Lecą listki, lecą z klonu i
kasztana.
Będą z listków bukieciki
złote dla nas.
Nazbieramy, nastawiamy na
stoliku
Tych jesiennych, tych
pachnących
bukiecików.
,,Bukieciki” Lucyna
Krzemieniecka

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego w
Zambrowie
Magazynowa 13
18-300, Zambrów
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W PODRÓŻY
JESIEŃ W OBIEKTYWIE

NK

DESZCZ JESIENNYCH LIŚCI

NK

Drodzy czytelnicy!
Prezentujemy zdjęcia
wykonane przez uczennicę
klasy III b Nikolę Kotowską.
Zachęcamy Was do
fotografowania jesienią w
plenerze. Obecna pora roku
zachwyca wielością barw i
zmiennością nastrojów,
dlatego warto utrwalić je w
obiektywie.
Redakcja
JESIENIĄ W CZASIE PODRÓŻY
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JESIENIĄ MOŻNA
FAJNIE SIĘ BAWIĆ!!!

JESIENNA POGODA

IB

JESIENNY DESZCZ

KS

KP

JESIENNE HARCE
Jesień nie musi być
ponura i markotna. To
od nas zależy jak
spędzimy wolny czas
podczas jesiennych
dni. Jest to pora roku,
która stwarza wiele
okazji do wspólnej
zabawy na świeżym
powietrzu. Druhny z
33 Zambrowskiej

MGLISTE PORANKI

Drużyny Harcerskiej,
działającej w naszej
szkole, wykorzystały
piękną pogodę do
przeprowadzenia
biegu terenowego,
świetnie się przy tym
bawiąc. Harcerki
podczas zbiórek
poznały znaki
patrolowe i szyfry,

mogły więc sprawdzić
ich znajomość w
praktyce. Przy okazji
ułożyły jesienne
bukiety i zebrały
kasztany i żołędzie, z
których zrobiony
zostanie drużynowy
totem.Dziewczyny
zachęcają wszystkich
piecuchów do wyjścia

na podwórko i
pobawienia się w
berka nawet w
pochmurne
popołudnia!
Czuwaj!
Z harcerskim
pozdrowieniem
- druhny z 33 ZDH

ZŁOTA BRZOZA

W CIENIU JESIENI

KP

JESIEŃ

KP

Gdy o tej porze roku
jesteśmy na spacerze
w lesie zauważamy,że
liście drzew są
kolorowe. Z niektórych
spadają liście, tworząc
piękny wielobarwny
dywan, pod którym
mogą schować się
zwierzęta.
Zachęcamy do
wspólnych spacerów
po lesie.
oprac. ZM, AB
JESIEŃ!!!
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BRZÓZKA

WZ
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Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 już po
raz kolejny uczestniczyli w
konkursie pt. "Bukiet
Jesieni" zorganizowanym
przez Miejski Ośrodek
Kultury w Zambrowie.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom wspaniałych
pomysłów.
oprac. ZM

JESIENNY BUKIET

KP

JESIENNY BUKIET
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KONKURS
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JESIENNE PRACE PLASTYCZNE
Jesień to magiczny i pełen kolorów czas, pogoda
zmienia się bardzo szybko i zachęca młode
talenty do tworzenia barwnych prac
plastycznych. W naszej szkole możemy
podziwiać rysunki uczniów z klas czwartych,
które przedstawiają dary jesieni. Rysowanie to
świetne zajęcie na długie listopadowe wieczory. A
może i Wy, drodzy czytelnicy, przygotujecie
jesienny obrazek? Zróbcie naklejankę z liści. Na
kartkę papieru ułóżcie i przyklejcie listki tak, aby
przypominały jeża, wiewiórkę albo pieska.
Zapewniamy Was, że będziecie się dobrze
bawić!
oprac. NB,WZ
OŁÓWKIEM RYSOWANE
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JESIENE ZAGADKI

A CZY WIECIE, CO TO "SKARBY JESIENI"?

Rośnie pod płotem,
ma płatki złote,
w krąg go obsiada
wróbli gromada?

********
Dobra gotowana, dobra i surowa.
choć nie pomarańcza, lecz pomarańczowa.
kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk
i pociągniesz mocno wnet z ziemi wyskoczy?

PRZYSŁOWIA JESIENNE

KP

JESIENNE PYSZNOŚCI

Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.
Gdy jesień zamglona zima zaśnieżona.

Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni,
garść orzechów na leszczynie zebranych,
spadające z wysoka kasztany,
pełne maku słodkiego makówki
i czepliwe, łopianowe główki,
strąk fasoli, kapusty łuszczyny
i czerwone jagody kaliny,
i na klonach nasionka skrzydlate,
co z jesiennym ścigają się wiatrem.
S. Szuchowa, Skarby jesieni

Gdy jesienią pęka kora ,zima bywa lekka
i nieskora.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie,
w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Czym głębiej na jesień grzebią się robaki,
tym bardziej zima daje się we znaki.
KP

SAMO ZDROWIE

W SPIŻARNI

ZAPASY

ZAPASY

IB

IB

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach,
i grzybki suszone,
są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato
gdy słoik otworzę.

M. Kownacka, "W spiżarni"
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