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Pomysły na jesienne wieczory
Witam wszystkich po tej długiej wakacyjnej przerwie! 2 miesiące minęły
bardzo szybko i powróciliśmy do szkolnych ławek. Przypomnieliśmy
sobie wygląd naszych klas, a niektórzy nawet kolegów i koleżanek.
Znowu wróciła rutyna wstawania o 8-ej, odrabiania lekcji i zasypiania o
20. Powróciła znowu jesień i jesienne smutki, więc teraz przedstawię
Wam sposoby na nawracające zmienne humory i jesienną nudę.
1. Książka, kocyk i kakao - przyjemności nie za mało!
Pierwszym sposobem, którym możecie również zająć sobie czas jest
zrelaksowanie się. Połóżcie swoją piżamę na grzejniku, aby się ogrzała.
Polecam najpierw wziąć ciepłą kąpiel, potem włożyć tą ciepłą piżamę,
zawinąć się kocykiem i poczytać książkę pijąc sobie kakao z ciepłego
kubka. Potem od razu, gdy sen znuży wam oczy, możecie się położyć
do łóżka.
2. Łamigłówki
Krzyżówki, rebusy, jolki czy nawet tworzenie ich to zajęcie, które na
pewno zajmie Wam czas. Nie dość, że spędzicie go miło to rozwiniecie
swój umysł. Jest to wspaniały pomysł, ponieważ takie łamigłówki są
bardzo relaksujące. O, ile nie są zbyt trudne! ;-)
3. Gotowanie
„Dynia to królowa jesieni”, więc można byłoby ją wykorzystać! Zupa
dyniowa, ciasto dyniowe czy nawet placki dyniowe. W jesień popularne
są również jabłka, gruszki, winogrona, czosnek, cebula, papryka czy
cukinia. Można zrobić z nich wiele popularnych i pysznych dań, które
dodatkowo wzmocnią naszą odporność na te miesiące, kiedy króluje
grypa i inne choroby.
4. Dekoracje
Dzień Nauczyciela, Halloween czy Dzień Wszystkich Świętych i to
popularne jesienne święta. W czasach nudy można zacząć robić
dekoracje i przy okazji wpędzać się w ich klimaty. Ozdoby na Dzień
Nauczyciela czy dynie i girlandy na Halloween. Kreatywność w każdej
odsłonie jest dobra! Więc to są moje pomysły na jesienną nudę.
Polecam z nich skorzystać, bo są super! Ja się już z Wami żegnam,
narka! :)               - Jakub Dziewulski, kl. 6b
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Charytatywna misja kosmiczna, czyli o Ispiration4

16 września w kosmos polecieli astronauci-
amatorzy. Celem misji kosmicznej było zebranie
pieniędzy na Szpital St. Jude w stanie Tennessee.
Załoga orbitowała wokół Ziemi przez 3 dni, w
kapsule Crew Dragon umieszczonej wyżej niż
Narodowa Stacja Kosmiczna czy Teleskop
Hubble’a. Co ciekawe na czubku kapsuły
umieszczona została przezroczysta kopuła, dzięki
której członkowie załogi mogli podziwiać wspaniałe
kosmiczne widoki. Oczywiście przeszli oni
wcześniej specjalne szkolenie dla astronautów. Po
trzech dniach spędzonych w kosmosie, załoga
wróciła bezpiecznie na Ziemię.
Kinga Suchodolska w kl. 6b  



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 83 09/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plDwójeczka

Pierwszy miesiąc szkoły

Po zdalnych, po wakacjach, wróciliśmy do szkoły. Na przerwy
wychodzimy po wyznaczonych lekcjach ,oczywiście w maseczkach
w klasach cztery – osiem. Nie można przechodzić do innych sal na
inne przedmioty . Zaczynają się kartkówki, testy, sprawdziany,
odpowiedzi ustne, uczniowie tylko oszukują, że są chorzy albo, że
ich coś boli  i przez to nie idą do szkoły. Niektórzy wolą wrócić na
zdalne ,by móc być na lekcji w piżamie i pisać sprawdziany z
rodzicami a jak się czegoś nie wie to napisać, że mu mikrofon nie
działa, tylko to ich strata . Lepiej chodzić do szkoły takiej
zwyczajnej, bo więcej się nauczyć, ale na zdalnych jest wygodnie.
Uczniowie modlili się, żeby im odcięli prąd i Internet . Ale to były
tylko marzenia, szkoła trwała .
W końcu wróciliśmy . Jak długo będziemy , czas pokaże.

Asia Zyśk, 6b
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Wycieczka do Centrum Nauki Kopernika
8 Września wraz z osobami z mojej klasy pojechałam na wycieczkę do
Warszawy. Najpierw zajechaliśmy do Centrum Nauki Kopernika,

załapaliśmy się na wystawę czasową. Wystawa czasowa była o
rowerach, były rowery duże, małe, bicykle, monocykle i wiele
więcej.
Było dużo atrakcji, był pojedynek na mózgi, atrakcje wodne, były
nawet różne rzeczy związane z podczerwienią, kolorami i światłem.
O równych godzinach był pokaz Drewnianej Machiny Leonarda Da
Vinci.
Była również wystawa drewna, powietrzna fontanna.
Moja ulubioną atrakcją był to pokój, gdzie było lustro, gdy światło
się zgasiło w lustrze, nie było naszego odbicia. Wycieczka była
udana.
Szkoda, że nie pojechaliśmy troszeczkę później, bo 5 listopada ma
być wystawa o przyszłości. Bardzo polecam to miejsce! Naprawdę
można  było dużo poznać nową wiadomości.

Wiktoria Wiśniewska, klasa 6b
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