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Drodzy nasi koledzy czytelnicy....
Jest początek grudnia. Przyroda wokół szarnie i przygotowuje się do zimowego snu. W
naszej szkole jednak jest bardzo wesoło. Ciągle się dzieje coś ciekawego. Chodźmy więc
pożegnać dostojnie pani jesień, która w tym roku bardzo pięknie i długo królowała a zarazem
przywitajmy nadchodzącą zimę wspólnie ze Św. Mikołajem.Zachęcamy więc do czytania.

P

Mikuláš ve škole a školce - Mikołaj w szkole i przedszkolu

V pátek 6.12. všechny děti netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše a jeho pomocníka
čerta. Ale čert zřejmě neměl mnoho práce, protože všechny děti byly hodné :-)
Každý dostal od Mikuláše hezký balíček, za který moc děkujeme!

Mikołaj odwiedził również dzieci szkoły i przedszkola. Wszystkich obdarował wspaniałymi
prezentami a przejęte i uradowane buźki zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły, jak
pięknym przeżyciem to dla nich było.
Za cudowne prezenty bardzo dziękujemy!

Podzim očima třeťáků
Podzim začíná 23.září. Každé dítě se na něj těší, protože
fouká vítr a může pouštět draka. Filip.M.
Na podzim jsou hody. Lidé se radují z úrody. V některých
krajích se oblékají do masek a chodí v průvodu od domu k
domu. Děti prosí o sladkosti. Jakub W.
Jestliže listopadový sníh záhy odtaje, polím a studnám
prospěje. Když v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy
chytí. Eva H.
Na podzim rostou houby. Letos jich bylo hodně. Byli jsme na
houby s tetou a bratrancem. Našli jsme plné koše. Na houby
chodím ráda. Lenka O.
Na podzim hodně fouká a prší. V Anglii slaví Halloween.
Podzim je moc krásný. Simona P.
Podzim, to je teprve období. A jaké má krásné svátky. Třeba
dušičky - svátek zesnulých. Na podzim děti také sbírají lesní
plody pro zvířata nebo jen tak pro zábavu. Lucie G.
Podzim je někdo, kdo maluje listy na žluto, červeno a hnědo.
Když začne foukat vítr, začnou listy opadávat. Podzim trvá
tři
měsíce - září, říjen, listopad. Tereza Sz.

Jesienne liście niesamowita zagadka
Uwielbiamy jesienne liście – suche i kolorowe. Miło w nich biegać,
tarzać się, rzucać nimi. A zastanawialiście się, jak to właściwie
jest, że nagle liście przestają być zielone, zmieniają kolor i
opadają?

Po co drzewa zrzucają liście?
By przystosować się do zmian pogody. Drzewa nie mogą się schować
do norek i przespać zimy jak niektóre zwierzęta ani odlecieć do
cieplejszych krajów w poszukiwaniu pokarmu jak niektóre ptaki.
Zrzucenie liści jest formą przystosowania się do czasu mrozów i
dostarczania drzewu mniejszej ilości wody.
Dlaczego liście zmieniają kolor?
To, że liście zmieniają kolor, znaczy, że się po prostu starzeją. W
liściach przestaje być obecny chlorofil (zielony barwnik), a zaczyna
być widać inne barwniki, dające liściom inne, jesienne kolory.
Dlaczego drzewa iglaste nie zrzucają igieł?
Są drzewa, które nie zrzucają jesienią liści. To drzewa iglaste. Tak, tak
– igły to liście! Takie szczególne, lepiej przystosowane do trudnych
zimowych warunków, mniejszej ilości wody i niższej temperatury.
Skąd drzewo wie, że ma zmienić kolor liści, a potem je zrzucić?
Sygnałem dla drzew są wydłużające się noce i skracające się dni.
Sygnałem do zrzucania liści jest też temperatura. Im temperatura jest
niższa, tym liście szybciej opadają. I są mniej kolorowe.

Quiz “Co wiem o świętym Mikołaju?”











Gdzie mieszka święty Mikołaj?
Kiedy obchodzi imieniny?
Jaki kolor jest ulubionym kolorem św. Mikołaja?
W czym przynosi dzieciom prezenty ?
Jakim pojazdem porusza się po świecie?
Jakie zwierzęta ciągną pojazd św. Mikołaja?
W jaki sposób podrzuca dzieciom prezenty?
Kto pomaga mu w przygotowaniu prezentów dla dzieci?
Skąd wie, jaki prezent pragnie otrzymać dziecko?
Co dostają od św. Mikołaja niegrzeczne dzieci?

Vyřeš, odevzdej a vyhraj sladkost

