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       JESIEŃ  
 

Kasztany, żołędzie na ziemię spadają, 

małych konstruktorów do pracy wołają. 

Ludziki, koniki, cudaki, dziwaki 

z jesiennych owoców robią przedszkolaki. 

 

W spiżarni lądują zimowe zapasy, 

grzybów pełne kosze darują nam lasy. 

Jesień jest wesoła, kolorami cieszy, 

lecz trudno to dostrzec, 

bo każdy się spieszy...   
                                   DO SZKOŁY!  

 
         Tekst i ilustracja: Krzysztof Krysian 

 

 

 
Tym jesiennym wierszykiem serdecznie wi-

tamy w nowym roku szkolnym 2012/2013. 
Nasza redakcja to obecnie klasa szósta,  
a więc już poważniejsze obowiązki i zadania. 
Przed nami 10 miesięcy pracy, przygotowania   
do zakończenia nauki w szkole podstawowej,   
pożegnania ze „Sztubakiem” i zabawą w teatr. 
Ale, jak to mówią, nie uprzedzajmy wypadków. 
Starajmy się, by był to najbardziej 

 owocny i ciekawy rok szkolny. Tego sobie i Wam - czytelnikom życzymy.                                                                                                                



 
 
                           
                                                       
 

Pod takim hasłem w ramach powakacyjnej „rozgrzewki”  
bawiliśmy się w artystów. Jedni przygotowali prace plastyczne, inni 
wiersze. 

 
 

 
Jesień złota przynosi dużo błota. 
Zasypiają w niej zwierzęta, rośliny, 
a ludzie często mają smutne miny. 
Niesie zimno, wichury i ciężkie chmury. 
O! Zobacz, myszka chowa się do swojej dziury. 
Z drzew spadają ostatnie liście... 
To właśnie jesień. Czy ją widzieliście? 
                         
                                              Natalia Rola 

       
 
Rys. Aleksandra Malinowska 
 
 

                IDZIE JESIE Ń 
 
Idzie jesień ulicami, 
polną drogą, ogrodami. 
Idzie jesień, piękna pani 
w sukni z liści jak aksamit. 
 
Kolorowa, wręcz złocista, 
z mgiełką rosy, co rozbłyska. 
Wiatr jej wiernym towarzyszem, 
co konary drzew kołysze. 
 
Idzie pani złota, jesień. 
Kosz kasztanów w ręku niesie. 
I choć chłodna, urokliwa, 
czapki z głów dzieciakom zrywa. 
 
                      Jakub Szpręglewski 
 
 
 
Drzewa szeptem mówią, 
że listki swe gubią. 
Niesione przez wiatr, 
w rytm deszczu tańczące, 
barwami urzekające. 
 
Tylko ptaki na drzewach 
smutno pogwizdują, 
do odlotu się szykują. 
Dzieciom, co z kolorowych liści 
bukiety układają, 
promyki słońca buzie ogrzewają.  
Piękne korale ma jarzębina. 
To znak, że jesień już się zaczyna. 
 
                                  Iga Miszewska 
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