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Czas na jesień! 
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Na dobry początek… 

Pora na grzyby! 

Jesień to idealny czas na grzybobranie. Jest to 

niewątpliwie okres, gdy grzyby są niemal 

gwarantowane. Masowy wysyp jesiennych 

grzybów ma miejsce po dłuższym okresie 

deszczowym połączonym z utrzymującą się 

wysoką wilgotnością powietrza. Następuje to, w 

zależności od roku, od około połowy września do 

połowy października. 

 



Czas na jesienne przekąski! 

Przepis na jesienną herbatę z pomarańczą i przyprawami 

korzennymi 

Składniki: 

 - czarna herbata (lub czarna z przyprawami korzennymi), 

 - 1-2 plastry pomarańczy (pomarańczę należy wcześniej sparzyć), 

 - laska cynamonu, 

 - 4-5 goździków, 

 - kawałek imbiru, 

 - 1-2 łyżki naturalnego miodu. 

Przygotowanie: 

Zaparzyć 250-300 ml czarnej herbaty razem z cynamonem oraz 

imbirem, do tego dodać plastry pomarańczy z goździkami oraz 

miód. I gotowe. Pysznej herbatki!  

 

Po herbatce pora coś przegryźć   

Wśród przekąsek “na słono” znajdują się na przykład 

parówki lub kiełbaski w formie mumii. Wystarczy owinąć je 

paskami ciasta francuskiego, pozostawiając trochę miejsca 

przy jednym z końców. Po upieczeniu umieścisz w nich 

“oczy” mumii - odrobinę majonezu oraz kulkę pieprzu. To 

zabawne smakołyki, które na pewno przypadną do gustu 

wszystkim uczestnikom imprezy. A co powiesz na straszne 

burgery? Na bułce ułóż mięso, a następnie przykryj je 

plastrem sera z wyciętą przerażającą twarzą. Takie 

smakołyki podawać można zarówno na ciepło, jak i zimno. 

W alternatywnej wersji możesz przygotować tak tosty z 

szynką i serem. 

 



Pora na jesienne ciekawostki! 

Jesienne liście mają z reguły 4 kolory (niektóre 

mogą mieć po dwa, na przykład jak żółty liść 

przebarwia się na brązowy). 

Na równiku nie ma jesieni, a nawet innych pór 

roku, jest tylko pora deszczowa i pora sucha. 

Polecie, jest uzupełnieniem pór roku. W tym wypadku jest to 

pora przejściowa między latem, a jesienią. Taką porą jest 

również przedwiośnie czy przedzimie. 

Dlaczego ptaki odlatują jesienią do ciepłych 

krajów? – dlatego że nie mają warunków i nie są 

dostosowane, aby mieszkać tutaj zimą. 

Drzewa tracą liście zimą po to, 

aby nie tracić wody. 

Skąd ptaki wiedzą, kiedy odlecieć do ciepłych 

krajów? – dlatego że czują zmiany pogodowe oraz 

zauważają, kiedy dzień się skraca. 

Jesień zaczyna się 23 września, trwa 71 

dni i kończy się 21 grudnia. 



Halloween – Co to jest? 

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą, 

obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 

października. Odniesienia do Halloween są często 

widoczne w kulturze popularnej, głównie 

amerykańskiej. Halloween najhuczniej jest 

obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. 

 

Chcecie więcej krzyżówek? – Nie ma sprawy! 

 

 

Pora na krzyżówkę, dla odmiany po 

angielsku 



 

Z życia naszej szkoły 

Rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie 

pierwszoklasistów  

Zaczął się nowy rok szkolny i uczniowie wrócili do 
swoich obowiązków. Niektórzy z nich cieszą się, że 
znowu widzą się z przyjaciółmi, ale nie wszyscy są 
zachwyceni powrotem.  
Już pierwszego września o godzinie dziesiątej 
odbyło się ślubowanie dla pierwszych uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Przystajni. Na spotkaniu był wójt gminy Henryk 
Mach. Pani dyrektor powitała uczniów i rodziców 
miłymi słowami, a następnie wszyscy odśpiewali 
hymn. Wtedy zaczęła się najważniejsza część czyli 
pasowanie. Były jeszcze pamiątkowe zdjęcia i tak 
oto rozpoczął się nowy rok szkolny pełen 
sprawdzianów, kartkówek, ale też wycieczek i dni 
tematycznych.  
 

Żeby nie było smutno… 

 

… To pora na humor, bo jak mawiają śmiech 

to zdrowie! 

 



 

 

 

Wesołej jesieni życzy redakcja! 

… i miłej zabawy   

!!! UWAGA KONKURS !!! 

3 pierwsze osoby, które rozwiążą poprawnie 

krzyżówki i przyniosą je p. Elżbiecie Szostak 

lub p. Katarzynie Boreckiej mogą wygrać 

interesujące nagrody! 

(to jest niespodzianka  )  

 

Krótki regulamin: 

1. Nagrody dostaną wyłącznie 3 

pierwsze osoby. 

2. Mają to być krzyżówki wzięte tylko z 

gazetki. 

3. Krzyżówki trzeba przynosić 

uzupełnione w gazetce. 

                  !!!Powodzenia!!! 

 


