
  

 

 

 

 

 

 

           Nr 1  (24) wrzesień/październik 2015 

 

„JESIEŃ” 

Józef Czechowicz 

 

 

 

Szumiał las, śpiewał las, 

gubił złote liście, 

świeciło się jasne słonko 

chłodno a złociście... 

Rano mgła w pole szła, 

wiatr ją rwał i ziębił; 

opadały ciężkie grona 

kalin i jarzębin... 

Każdy zmierzch moczył deszcz, 

płakał, drżał na szybkach... 

I tak ładnie mówił tatuś: 

jesień gra na skrzypkach... 

 

ZAGADKI 

Co to za kłębuszek w liściach sobie 

leży? Ma długie kolce, nazywa się … 

 

Co to za Pani w złocie, czerwieni? 

Sady maluje, lasy przemieni. 

 

Co to jest: ma kapelusz, zgrabną 

nóżkę oraz białe kropki? 

 

Zagadki wyszukała Antonina Bartkowiak 

z klasy III c 

 



 

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 każdy poniedziałek w godz. 1235- 1320. 

Zapraszamy do lektury 

                                                                      
Rysunek wykonała Tatiana Śróda z klasy II c 

                                                 Jesienne PRZYSŁOWIA: 

„Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.” 

„Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.” 

„Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak.” 

„Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.” 

„Gdy jesień zamglona zima zaśnieżona.” 

„Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.” 



Oj działo się…! 
WITAJCIE w SZKOLE 

1 września 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT 

4 października 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MUZYKI 

1 października 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ 

DRZEWA 

10 października 

 

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

14 października 

 

 

ŚWIĘTO MARCHEWKI 

21 października 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Wykorzystano ćwiczenia z Superkid.pl 



 
 

 

„AMERYKA WCZORAJ I DZIŚ” 

 

 

 

Datę 12.10.1492 uznaje się za dzień odkrycia Ameryki. Jest to świetny 
pretekst do tego, żeby właśnie w październiku poświęcić nieco miejsca temu 

ciekawemu kontynentowi. 
 

Zapraszamy więc do wspólnego odkrywania Ameryki.  
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Nadeszła jesień. To dość chłodna pora roku, więc powinniśmy się 

ciepło ubierać. Ale ubranie, to nie wszystko. Jesienią warto jeść 

dużo witaminy C, Której naturalnym źródłem jest wiele owoców i 

warzyw np. owoce i kwiaty bzu czarnego (tylko przetworzone), a 

przede wszystkim owoce aceroli. Większość myśli, że cytryna i 

pomarańcza mają dużo witaminy C, ale to nie jest prawda. Nie 

zapominajmy o jedzeniu owoców i warzyw sezonowych jak dynie 

i jabłka. A na rozgrzanie najlepsza jest herbatka ziołowa z lipą lub 

imbirem. Pycha! 

Zdrowe porady przygotowała Wiktoria Leniec z klasy III c 

A teraz coś marchewkowego…                                                    
„KANDYZOWANA MARCHEWKA”- mniam, mniam, mniam… 

Składniki:  

 450g 
marchewek,oskrobanych                      
i pokrojonych na                   

 5 cm kawałki  
 30 g (2 łyżki) masła, 

pokrojonego w kostkę  
 55 g (1/4 szklanki, 

dobrze ubitego) 
brązowego cukru  

 1 szczypta soli  
 1 szczypta czarnego 

mielonego pieprzu  

 

 

Zalać marchewkę wodą i osolić. Doprowadzić wodę do wrzenia, 
po czym zmniejszyć temperaturę i gotować na  wolnym ogniu 

około 20 do 30 minut. Nie rozgotować marchwi na papkę!  
Marchew odcedzić, zmniejszyć ogień do minimum i z powrotem 
włożyć marchewkę do garnka. Dodać masło, brązowy cukier, sól 

i pieprz i wymieszać. Gotować przez około 3 do 5 minut, aż 
cukier zacznie się  gotować. Podawać na gorąco. 

 

 



 

 

 



 

…i rozwiąż krzyżówkę, którą przygotowały                                                                                    

Wiktoria Leniec i Natalia Hadryś z klasy III c 

      1.         

     2.          
    3.           

      4.         
5.               

    6.           

   7.            
    8.           

      9.         
      10.         

   11.            

      12.         
 13.              

     14.          
      15.         

  16.             
 

1. 1. Do pisania.                             

2. W niej się uczymy.               

3. Po lekcjach idziemy 

do…                                          

4. Trójkątna linijka.                 

5. Pierwszy miesiąc.                 

6. Pan i … .                                  

7. Pierwszy posiłek.                  

8. Uczy nas… .                         

9. Pierwszy letni miesiąc. 

10. Zimna pora roku.             

11. Jesienią w lesie.                  

12. Kwaśna i zdrowa.                   

13. Służą do kolorowania. 

14. Obecna pora roku.                   

15. Wakacyjna pora roku. 

16. Szkolna, do siedzenia. 

 

Kolejną krzyżówkę przygotowała Alicja Błaszyk z klasy III c 

1. Ssak z pięknym 

porożem. 

2. Z niego piękny dywan                

w lesie. 

3. Kiedy pada bębni                      

w parapet. 

4. Kolorowe jesienią. 

5. Potrzebują go ludzie                

do budowania domów, 

robienia mebli i papieru. 

6. Mały, naturalny 

uchodzący do rzeki. 

 

       1.      

      2.       

     3.        

      4.       

     5.        

6.             
 



 

 

Rozszyfruj poniższe zdania i zapisz na kartce. Rozwiązanie przynieś do sali 111                                         

do 30 października. Wylosujemy trzy poprawne rozwiązania i nagrodzimy.                                 

Zachęcamy do zabawy  

 



A teraz czas na najważniejsze… życzenia dla naszych 

Nauczycieli, które przygotowały uczennice z klasy III c 

Małgosia Leitgeber i Lena Hęćka 

 

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest nas                         

w stanie pozbawić” 

W Podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie 
właściwej drogi życzymy dużo wytrwałości, sukcesów 

zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia  

Życzą Uczniowie z Osiemnastki 


