
„O jesieni z lotu ptaka opowieść” 
 Witajcie moi drodzy, dzisiaj opowiem wam, jak moim okiem wygląda jesień. Na 

pewno widzicie, że jak nadchodzi jesień, to kolory zmieniają się na bardziej ciepłe. Listki 
wtedy schną i powolutku spadają z drzew.  
  Właśnie wtedy jeżyki szukają parków, lasów, gdyż w nich jest najwięcej drzew. 
Jeż szuka wtedy sterty liści i buduje sobie powoli domek. Ale to nie jedyne zwierzątka            
w lesie, są jeszcze wiewiórki, które skaczą po drzewach z gałązki na gałązkę. 
Podpatrują, czy gdzieś przypadkiem ktoś nie wyrzucił jakiegoś orzeszka, jak takiego 
zauważą, to od razu po niego biegną i wkładają do swojej norki. Są jeszcze ptaszki, 
które latają nad naszymi głowami, ćwierkają i śpiewają. One też, jak ja, mają gniazda 
tylko, że  z patyków. Ludzie je często dokarmiają np. chlebem. Na wsi, ale też                    
w miastach ludzie mają sady, są tam  uprawiane warzywa, sadzone drzewa                            
np. jabłonki. Potem we wrześniowych sadach jabłka są wszędzie. Trzeba pamiętać,             
że jednak takie jabłka prosto z drzewa wymagają ciężkiej pracy od sadownika. Smak 
jaki daje jabłko z sadu jest nie do podrobienia! Również w sadach uprawia się śliwy,                
a z nich robi się dżemy  
i soki. Później na święta Bożego Narodzenia taki dżem smakuje jeszcze lepiej. Bardzo 
często ludzie chodzą też na grzyby, nierzadko wracają z pełnymi koszami. Grzyby 
bardzo łatwo się marynuje i suszy. Jesień to nie tylko to, co piękne i pachnące. Kiedy 
podają deszcze, zadacie sobie pytanie, co zrobić, żeby wypełnić sobie czas? Można 
pograć w planszówki, w karty, pouczyć się , czy pomóc rodzicom sprzątać. Jest jeszcze 
jedno pytanie jak się ubrać, żeby nie zmarznąć? Po pierwsze czapka, najlepiej wełniana. 
Przyda się ciepły sweter albo bluza i kurtka i porządne skarpetki oraz jakieś zimowe 
buty.  

Ja akurat uwielbiam jesień, ponieważ zachwycają mnie jej piękne kolory. 
Spadające liście, to najpiękniejszy widok w roku! I czas się zmienia, więc można spać 
godzinę dłużej… 

Piotr Jeleń kl. VI E 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

