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Jesień to piękna pora roku. Spadające z
drzew liście tworzą na drogach kolorowy
dywanik. Kasztany i żołędzie zbierane
przez dzieci służą często za składniki
nowo powstałych "ludzików". I choć na
dworze często szaro i mokro, coraz
dłuższe wieczory mogą być doskonałym
czasem na sięganie po ciekawe książki.

Wędrujemy
szlakiem...

pięknej,
polskiej
JESIENI!

Chcecie dołączyć?
Zapraszamy!
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zabawy Bartka

jesienny las

pierwszy przymrozek

jesień w parku zabawy Wiktorii droga do lasu

 
Nasza piękna jesień, 

zagościła się tu

 Na spacer po lesie,
 biegnę dziś co tchu.

Kasztanów, żołędzi,
nazbieram wór cały.

Bukiet pięknych liści,
będzie też niemały.

Dam go pewnej damie
ukochanej mamie.

                             Julia Szałachowska, 5b
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takiemu to dobrze...
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Wywiad z Panią Jesień

-Dzień dobry... Czy mogłabym zadać Pani
parę pytań?
- Dzień dobry, oczywiście. proszę pytać.
- Co Pani najbardziej podoba się o tej porze?
- To trudne pytanie, ale wydaję mi się, że są
to kasztany.
- Tak? Dlaczego?
- Najbardziej podobają mi się kasztany,
ponieważ dzieci uwielbiają je zbierać i
robić z nich różne stworki, to daje nam
naprawdę  dużo radości.
- Jaki ubiór zaleca Pani dzieciom na tę porę?
- Będzie trochę chłodno, więc zalecam
ciepłe buty, kurtki, szaliki i czapki.
- Dlaczego przebarwia Pani liście z zielonych
na żółte, czerwone i pomarańczowe?
- Przebarwiam je, ponieważ czynią one tą
porę roku wyjątkową. Uwielbiam, gdy na
dworze jest kolorowo!
- Dziękuje za rozmowę. Do widzenia.
- Ja również dziękuje. Do zobaczenia za
rok.
:)

Wywiad przeprowadziła Olimpia Tuszyńska

Jesienne zagadki:
Kiedy rośnie – to się zieleni.
Kiedy spada – złotem się mieni

Co to za ogrodnik? Konewki nie miewa,
a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa.

To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki,
i liść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się...

Niektórym jesień kojarzy się z szarością i
złym samopoczuciem. To prawda, że czasami
dopada nas mała depresja, są jednak osoby,
które czują się w tym okresie jak ryba w
wodzie. Zapytaliśmy je, co takiego najbardziej
lubią. 19 osób stwierdziło, że uwielbiają
chodzić po kolorowych, opadłych liściach. Dla
trzech osób największą atrakcją w tym
okresie jest tworzenie różnych zwierzątek i
stworków z zebranych wcześniej kasztanów i
żołędzi. Niektórzy uwielbiają deszcz i długie
wieczory. Dla innych zaś to czas zbliżający
ich do świąt.
A święta tuż, tuż...             Emilia Kotwica
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KONKURS PIĘKNOŚCI

Gdy jesień na dobre nastała
las pięknie w kolory ubrany
zachwycał się sobą ogromnie
że cały on piękny, wspaniały
i konkurs piękności zarządził
bo wszystko piękne mu się zdawał
o
lecz wybrać chciał tego
który zasłuży na miano 
najpiękniejszego

  I tak do konkursu stanęły :
  kasztany, żołędzie i liście
  kasztany krzyczały zawzięcie
  że piękne są i przydatne
  bo mają śliczne skorupki
  kolczaste trochę jak jeże
  bo w środku gładkie i lśniące
  bo dzieci je bardzo kochają
  i wypychają nimi kieszenie
  bo ludki z nich robią przepiękne
  i gdy świat już się nie zieleni
  to one są przecież symbolem jesieni
  A na to żołędzie odparły:
  to chyba są jakieś żarty
  kasztany to grube karły
  my smukłe jesteśmy, zgrabniejsze
  z nas ludki wychodzą fajniejsze
  mamy czapeczki z antenką
  co nam podkreśla urodę
  i naturalną swobodę
  wiszenia czy też leżenia
  nic faktu tego nie zmienia
  że to my tytuł dostaniemy
  inaczej się zapadniemy
  - pod ziemię
  Las się zawstydził potwornie
  i ogłosił przekornie
  że na nic ich kłótnie i dąsy
  i podkręcając dębowe wąsy
  krzyknął:
  Czy w blasku słońca, czy w słocie
  ubrane w barwy jesieni
  nic tego nie zmieni
  - liście są najpiękniejsze
 

Julia Chabros kl. 5 ,,b"
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Specjalne jesienne wydanie gazetki powstało
dzięki zaangażowaniu wielu osób: uczniów
klas piątych: Martyny Cz., Emilii K., Olimpii T.,
Julii Sz. i Julii Ch., Pauliny Z., Kacpra B.,
Wiktorii W., Jagody M., Bartka W., a także
czwartych: Gabriela M., Jana G., Brajana W.

Już wkrótce czekają Was zabawy
andrzejkowe, a także spotkanie z Mikołajem...
Jeśli oczywiście zasłużyliście!;) Redakcja
gazetki "M jak Makusy" życzy wszystkim
samych wesołych chwil!
Do zobaczenia wkrótce...
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