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„JESIENNY POCIĄG” 

Dorota Gellner 

 

 

Stoi pociąg 

na peronie- 

żółte liście ma w wagonie 

i kasztany, i żołędzie- 

dokąd z nimi jechać będzie? 
 

Rusza pociąg 

sapiąc głośno. 

Już w przedziałach 

grzyby rosną, 

a na półce, 

wśród bagaży, 

leży sobie bukiet z jarzyn. 
 

Pędzi pociąg lasem, polem 

pod ogromnym parasolem. 

Zamiast kół kalosze ma, 

za oknami deszcz mu gra. 

O, zatrzymał się na chwilę! 

Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

potoczył w naszą stronę 

jabłko duże i czerwone. 

ZAGADKI 

Co to za pani, w złocie, w czerwieni, 

sady pomaluje, lasy przemieni, 

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 

śnieżna zawieja po niej zostaje. 

To miesiąc smutny taki, 

bo odleciały już ptaki, 

i liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się  

Wiosną zielono rosną, 

latem – gadają z wiatrem, 

jesienią – barwy zmienią, 

a zimą – śnią pod pierzyną.   

Na ogonie złota głowa 

smaczne ziarnka w sobie chowa. 

Jesienią na gruszy, dużo gruszek będzie, 

A co będzie na dębie?  

Wiadomo....  



 

 

Cześć! 

Witajcie w nowym roku szkolnym. Już od ponad miesiąca jesteśmy w szkole, 

działamy. Przed nami ciągle nowe wyzwania, ale cóż taka nasza rola, miła rola 

ucznia. Zachęcamy do włączenia się w pracę MSU i redagowanie gazetki „Młodsze 

TO i OWO”. Każdy z Was może coś napisać czy zrobić krzyżówkę.                                                           

Na Wasze propozycje czekamy w sali 111 w każdą środę w godz. 1235- 1320.                                   

Zapraszamy do lektury 

                                                                                                       

Rysunek- kolorowankę  wykonała Natalia Kajdan z klasy III c 

                                                 Jesienne PRZYSŁOWIA: 

„Im  głębiej  w  jesień  grzebią  się  robaki, tym bardziej  zima  da  się  we  znaki” 

„Kiedy wrzesień  to  już  jesień,  wtedy  jabłek  pełna kieszeń” 

„Jesień  bezdeszczowa,  to  zima  wiatrowa” 

„Gdy  zbyt długo  jesień  trzyma,  nagle  przyjdzie  zima” 

„Jesień  tego  nie  zrodzi,  czego wiosna nie  zasiała” 

Przysłowia wyszukała Natalia Kajdan z klasy III c 



Oj działo się…! 
WITAJCIE w SZKOLE 

1 września 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

TABLICZKI MNOŻENIA 

30 września 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

30 września 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA 

10 października 

 

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

14 października 

 

 

 

ŚWIĘTO MARCHEWKI 

21 października 

 

 



 

 

Dziś gościmy literkę „h”  

1. Ułóż i zapisz starannie imiona z rozsypanki sylabowej. 

 

2. Rozwiąż rebusy. W odpowiedziach podkreśl literkę „h”. 

 



3. Co to jest? Wpisz obok obrazków odpowiednie wyrazy. 

 

 

4. Dopisz do wierszyka rymy (wyrazy zaczynające się na „h”). 

 

 

Co za hałas, co za ………………….. ! 

To z hamaka zleciał kruk. 

Bo kto widział, by na haku 

Huśtał się sam kruk w ………………………............... . 
 

 

Wykorzystano ćwiczenia z „Wesoły świat ortografii” 



 

 

„Latarnia Morska Jastarnia” 

 

 

 

 

Obecna latarnia morska                     

w Jastarni powstała                          

w 1950r. na miejscu latarni 

zniszczonej w trakcie działań 

wojennych na początku                       

II wojny światowej.                                        

To najniższa, metalowa 

latarnia polskiego wybrzeża, 

pomalowana na biało- 

czerwone pasy.                                         

Nie jest udostępniona do 

zwiedzania. 

 

- wysokość latarni 13,3 m 

- wysokość światła                           

22 m n.p.m. 

- zasięg światła 15 Mm. 

 

Rysunek i tekst przygotował Patryk Mania uczeń klasy III c 



j  
 

 

 

 

„JESIENNE PRZESILENIE” 

Zmienne warunki pogodowe: zachmurzenia, ciągłe opady deszczu, niższa temperatura i wcześniej 

zapadający zmrok to nie jedyne przyczyny pogorszenia samopoczucia. Po bogatym w warzywa i owoce 

lecie sięgamy po kaloryczne, tłuste i ciężkostrawne potrawy, które sprawiają, że czujemy się zmęczeni                    

i ociężali. Rzadziej niż latem przebywamy na świeżym powietrzu, a niewystarczająco dotleniony organizm 

gorzej znosi nagłe zmiany pogody. 

Co robić, aby się nie poddać? Przede wszystkim należy zadbać o skomponowanie właściwej, energetycznej 

diety. W związku z tym w jesiennym jadłospisie powinny znaleźć się świeże warzywa i owoce.                           

Dla zwiększenia odporności niezbędne są witaminy z grupy B, odpowiadające za prawidłowe 

funkcjonowanie układu nerwowego. Dostarczą ich produkty pełnoziarniste, kasze, ciemny ryż, a także kiełki 

i rośliny strączkowe. W jesienne dni można sobie pozwolić na odrobinę czekolady, która jest bogata                            

w żelazo i magnez - pierwiastek, który pomaga łagodzić stres i poprawić koncentrację. 

 

A teraz coś pysznego, jesiennego „Jesienne owoce pod kruszonką”- 

mniam, mniam, mniam… SMACZNEGO  

SKŁADNIKI: 

 3 twarde gruszki 

 2 czerwone jabłka 

 4 śliwki 

 100 g suszonej 

żurawiny 

 1 łyżeczka masła 

 sok z 1/2 cytryny 

 1/2 łyżki cukru 

KRUSZONKA: 
 

 100 g zimnego masła 

 100 g mielonych 

migdałów ze skórką 

 100 g mąki pszennej 

 100 g cukru 

 

Umyj i osusz owoce. Piekarnik nastaw na 180°.  Gruszki obierz                              

i razem z nieobranymi jabłkami pokrój w ósemki.                                 

Wymieszaj pokrojone jabłka i gruszki z sokiem z cytryny i ułóż na 

dnie wysmarowanego masłem naczynia do zapiekania. 

Śliwki wypestkuj, pokrój na kawałki razem z suszoną żurawiną dołóż 

do owoców w naczyniu. 

Przygotuj kruszonkę: masło, migdały, mąkę i cukier utrzyj                           

w palcach i następnie wyłóż na owoce. Wstaw naczynie                                    

z owocami do nagrzanego piekarnika i piecz przez ok. 45 minut. 

Podawaj z jogurtem. 

 



 

 

   



 

…i rozwiąż krzyżówkę, którą przygotował Janek Stutko z klasy III c.  

      1.         

     2.          

     3.          

    4.           

  5.             

      6.         

7.               

     8.          

 9.              

    10.           

  11.             

     12.          

     13.          

 14.              

    15.           

  16.             

 

1. W nim mieszkam. 

2. W niej się uczę. 

3. Nauka o roślinach i zwierzętach. 

4. Do pisania po tablicy. 

5. Siedzi w ławce szkolnej. 

6. Do cięcia papieru. 

7. Jest w bibliotece. 

8. Do mazania. 

9. Piszemy po niej kredą. 

10. Przedmiot szkolny, spiewamy na nim piosenki. 

11. W szerokie linie lub w kratke. 

12. Dziewczynka w szkole. 

13. Inaczej mazak. 

14. Ogłasza przerwę w szkole. 

15. Lekcyjna ………………….. . 

16. W nim książki i zeszyty. 

Rozwiązanie: ………………………………………………………………. 



 

 Rozwiąż poniższy rebus, rozwiązanie przynieś do sali 111 do 25 października.                                

Pamiętaj podpisz kartkę. Wśród prawidłowych rozwiązań wylosujemy trzy                              

i nagrodzimy. Zachęcamy do zabawy  

 

 

 

 

 

 

„Willa trzech łotrów”  Książka 

Małgorzaty Strękowskiej. Witam Was 

w nowym roku szkolnym. Czeka na 

Was dużo pracy, ale mam książkę na 

odprężenie. Jest to książka sensacyjno- 

przygodowa. Opowiada o paczce 

kumpli, którzy nie cierpią innej, 

drugiej paczki. Jadą na obóz, który ma 

być jak z horroru, jednak cała klas             

w to wątpi. Cóż pozory mylą… 

Miłej lektury życzy Jakub Prędki z klasy III c 



 

 

 

Wszystkim Nauczycielom 

życzymy dużo zdrowia, 

cierpliwości, wytrwałości, 

sukcesów zawodowych 

oraz zadowolenia                           

z uczniów  

 

 

Życzenia w imieniu wszystkich uczniów napisała i rysunek wykonała Sylwia Rybczyńska z klasy III c 

 

Pokoloruj kwiaty dla swojej Pani  

 



 

…to miejsce gdzie czekamy na Wasze opowiadania, wiersze i… 

„Maciuś Marzyciel” 

Był gorący wrześniowy dzień, Maciuś wrócił ze 

szkoły i nic mu się nie  chciało. Nie miał ochoty 

odrobić zadania domowego, ani posprzątać swojego 

pokoju, więc usiadł na kanapie i rozmyślał o tym 

,dlaczego nie można pstryknąć palcem i mieć 

wszystko co się chce. Dlaczego nie istnieją małe 

wróżki, które spełniają marzenia? Albo magiczny 

pierścień ,który się przekręci i już wszystko jest 

zrobione. Maciuś tak sobie rozmyślał ,aż nagle zza 

okna coś zatrzepotało skrzydłami. Maciuś patrzy,                       

a tam piękny motyl wleciał do pokoju i zaplątał się 

w firankę. Maciuś go uwolnił, a motyl powiedział, 

że spełni jego życzenie. Maciuś powiedział,            

że chciałby mieć odrobione zadanie domowe. Motyl 

powiedział, żeby Maciuś spojrzał do zeszytu                                      

i odleciał. Maciuś spojrzał, a tam pięknie odrobione 

zadanie. Nagle ktoś zapukał do drzwi, to była mama, 

zapomniała zabrać kluczy. Maciuś ją wpuścił, a gdy 

mama weszła do środka to zobaczyła bałagan                            

w pokoju i zeszyty rozrzucone na biurku.                                             

-Dlaczego nie odrobiłeś zadania domowego?                                                

-Przecież magiczny motyl mi je odrobił. - 

odpowiedział  Maciuś.                                                                           

-Chyba musisz iść dzisiaj wcześniej spać, bo widzę , 

że zasypiasz na    kanapie i śnią Ci się dziwne 

rzeczy.                                                                                               

I od tamtej pory Maciuś, gdy tylko przychodził       

ze szkoły to od razu brał się za zadanie domowe,                                              

żeby mieć już "z głowy". 

Wiktoria Piatnica klasa III c 

„Maciuś Marzyciel” 

Historia opowiada o Maciusiu, który miał wielkie 

marzenie. Maciuś bardzo lubił marzyć. Na przykład, 

żeby popłynąć wojskowym statkiem albo żeby mieć 

wielki pałac.  Ale najbardziej chciał zostać  

Robertem Lewandowskim. Pierwsze strzały nie 

wychodziły mu za dobrze. To wybił szybę w oknie, 

to strzelił w auto, to kolega dostał w nos.                              

Ale pewnego dnia strzelił  gola. Minęło wiele lat,                         

a Maciuś trenował i trenował. A potem jak 

wydoroślał grał tak dobrze, że stał na stadionie 

wśród najlepszych piłkarzy w Polsce. Marzenia są 

po to żeby je spełniać. Dlatego warto marzyć 

Olek Mytkowski z klasy III c 

„Jesień” 

Za oknem jesień już przyszła. Padają deszcze,                             

a w lesie pojawiają się grzyby. Liście drzew 

nabierają kolorów: pomarańczowego,  

złotobrązowego lub żółtoczerwonego.                                   

Na kasztanowcu skorupki jego owocu zaczynają się 

otwierać i wypadają kasztany ze środka.                                         

A z kasztanów i żołędzi można robić ciekawe ludki. 

Jesienią dojrzewają bardzo smaczne owoce: jabłka, 

gruszki, orzechy laskowe i włoskie. I niektóre ptaki 

odlatują do ciepłych krajów.                                          

Jesienią można robić dużo fajnych rzeczy. 

Olek Mytkowski z klasy III c 

„Jesień” 

Witaj jesieni kolorowa . Przychodzisz co rok. 

Niektórzy Cię lubią, a inni nie. Ale ja Cię lubię 

dlatego, że drzewa gubią liście i można się w nich 

tarzać. Przynosisz kasztany i żołędzie.                                   

Bardzo lubię jesień! 

Patryk Mania z klasy III c 

„Jesień”                                                                                

Za oknami widać jesień. Liście zmieniają kolor na 

złoty, brązowy, czerwony lub żółty. Liście spadają  

z drzew na ziemię. Jesień to pora roku, która jest 

kolorowa. Ja akurat lubię jesień. Można się tarzać    

w liściach, kiedy spadną. Rosną grzyby, zwierzęta 

robią zapasy na zimę.                                                                

Nie wiem jak wy, ale ja kocham jesień.                                          

Natalia Kajdan z klasy III c 



 


