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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Oto już trzeci numer naszej gazetki „TUZINEK” w tym roku szkolnym! U nas jeszcze zimo-

wo! Wyjazdy w góry i zawody narciarskie, ferie, historia łyżew, bal karnawałowy, a na stra-

cone kalorie…. tłusty czwartek w bibliotece! 

Przeczytajcie wszystko dokładnie. Nacieszcie się mrozem i śniegiem! Oddychajcie  świeżym 

ostrym zimowym powietrzem, uprawiajcie zimowe dyscypliny sportu… Jeszcze luty, ale na 

horyzoncie widać już… wiosnę! Jest radość w kolorze zielonym. Ale o tym w następnym             

numerze „TUZINKA”! 

Zapraszamy do współredagowania naszej szkolnej gazetki! 

Prace można składać u p. Nowogórskiej lub w bibliotece szkolnej. Przyjmujemy też wersje 

elektroniczne Waszych prac. Oto adres:  biblioteka12sp@interia.pl 

Redakcja 
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#ColorOurCollections  

W lutym wzięliśmy udział w światowym festiwalu 
kolorowania #ColorOurCollections. Kampanię 
zapoczątkowała biblioteka The New York Acade-
my of Medicine w 2016 roku. Z tej okazji bibliote-
ki i instytucje kultury udostępniają swoje zbiory w 
formie kolorowanek. My, wraz z Czytelnikami 
biblioteki szkolnej, skorzystaliśmy z kolorowanek 
przygotowanych przez Bibliotekę Narodową. 
Dzieci kolorowały konstelacje Jana Heweliusza 
oraz ryciny Jana Jonstona – polskiego botanika, 
historyka i lekarza. Wspólnie ubarwiliśmy ponad 
30 rycin, które możecie obejrzeć na wystawie 
przed czytelnią. 
Dziękujemy za udział w akcji. 
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Januszek, 5B 

Masz czas i kredytowe karty - jedź  do Austrii na narty! 

Gdy w Polsce jest przeplatanka zimy i wiosny,  to możesz wyjechać do pięknego kurortu 

narciarskiego w Salzburgu Landzie , a mianowicie do Hinterglemm Saalbach Leogang. To 

410 km wyśmienitych tras zjazdowych.  Warto też zwiedzić sam Salzburg, miasto dzieciń-

stwa Mozarta. Miłośnicy nowoczesnego designu powinni koniecznie spać w hotelu Edellwe-

iss – byłem tam 2 razy – dałem im najwyższą ocenę. Najładniejsze  są trasy i wyciągi po le-

wej stronie Hinterglemm . Trzeba też spróbować  swych sił i zjechać na slalomie. Jak jest 

tam śnieg, to jest tu NIEBO. Genialne, boskie miejsce.  

Stopka redakcyjna:  
Gazetka szkolna „TUZINEK”  

SP 12 w Warszawie  

Red. nacz.: Alicja Lampa 

Współpraca: Beata Nowogórska 

Zespół: Uczniowie  

Adres redakcji:  

biblioteka szkolna. 

e-mail:   

biblioteka12sp@interia.pl 



 

Cześć, nazywam się Matylda i jestem zawodniczką narciarską. Oznacza to, że 

jeżdżę na zawody z moim klubem. Dzisiaj opowiem Wam o jednych z nich. :) 

Na początku powiem, że mój klub nazywa się W.K.N., czyli Warszawski Klub 

Narciarski a Liga to  XVI Finał Warszawskich Lig Narciarskich w skrócie W.L.N, 

a słowo „finał” oznacza to, że były to ostatnie z serii kilku zawodów. Zaczęło się 

od tego, że przyjechaliśmy na Górkę Szczęśliwicką, czyli taki ośrodek w Warsza-

wie,  gdzie można pojeździć na nartach albo na snowboardzie. Jak tylko dojecha-

liśmy na miejsce,  przebraliśmy się w bieliznę termiczną, gumy, spodenki i buty 

narciarskie. Guma to taki rodzaj kombinezonu , zakłada się na nią spodenki. Po 

zmianie ubrań trzeba zabrać z biura zawodów numerki startowe. Ja miałam numer 

136. A teraz przychodzi  czas na znalezienie moich trzech najlepszych przyjació-

łek: Ali, Hani i Karoliny.  W końcu przeprowadziłyśmy  rozgrzewkę. Zrobiłyśmy 

dwa luźne zjazdy.  Potem poszłyśmy do trenerów na oglądanie trasy. Gigant wy-

dawał się łatwy, więc pomyślałam, że pójdzie mi w miarę dobrze. I wiedziałam, 

że nie będę pierwsza, bo oczywiste było to, że Karolina będzie pierwsza a druga 

Asia. Ale starałam się o tym nie myśleć.   Gdyby nie to, że to były moje osiem-

dziesiąte trzecie zawody to nie wiem, jakbym pojechała. Finalnie byłam trzecia. 

Między pierwszą a drugą częścią zawodów poszłam na pizzę. Zanim rozpocznie 

się slalom,  mamy około półtorej godziny przerwy. Slalom od giganta różni się 

tym, że do slalomu tyczki ustawione są tuż obok siebie a to znaczy, że trzeba mieć 

krótsze narty i trzeba szybciej wychodzić ze skrętu w skręt. W gigancie potrzebne 

są dłuższe narty a tyczki są rozstawione trochę dalej od siebie. Jest jeszcze wiele 

innych sposobów jazdy na nartach np. cross over, super gigant, zjazdy, free style. 

W końcu  zmieniłyśmy narty, obejrzałyśmy trasę, zrobiłyśmy kilka luźnych zjaz-

dów i przeprowadziłyśmy kolejną rozgrzewkę. Dopiero gdy  dojechałam do koń-

ca, to wszystkie moje koleżanki patrzyły na mnie z niedowierzaniem. Okazało się, 

że ominęłam tyczkę naprowadzającą, czyli taką tyczkę, która ma za zadanie na-

prowadzić  idealnie na hopkę. A ja ją ominęłam…. Zrozumiałam, że przez tę tycz-

kę moja sytuacja w finale jest beznadziejna. Była tylko jedna rzecz,  która pod-

trzymywała mnie na duchu. Wiedziałam, że w innych eliminacjach poszło mi du-

żo lepiej. Po dłuższym czasie uspokoiłam się i poszłam pogadać z dziewczynami. 

A koleżanki?  Hania wjechała w inną tyczkę, a Ala wypadła. Postanowiłyśmy się 

nie przejmować tym, tylko spędzić razem czas i zrobić coś fajnego. Przed rozda-

niem  dyplomów i medali miałyśmy godzinę, więc poszłyśmy na krótki spacer. 

Spotkałyśmy w parku Nataszę z jej psem.  

Finalnie w gigancie zajęłam trzecie miejsce, w slalomie byłam zdyskwalifikowa-

na, a w podsumowaniu wszystkich zawodów, czyli klasyfikacji generalnej, byłam 

czwarta.  

Zawody narciarskie - czyli XVI  finał  WLN 

Matylda B., kl. 5a. 
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Luty dobry sezon 

na… łyżwy 
Skończyły się ferie i niektórzy szukają pomysłu jak 

spędzać weekendy. W Warszawie otwartych jest 

wiele lodowisk, zarówno płatnych, jak i całkowicie 

darmowych. Jeśli nie masz pomysłu co robić, 

sprawdź czy są lodowiska blisko ciebie. Aktualne 

informacje, godziny otwarcia i ceny biletów znaj-

dziesz na: warszawa.naszemiasto.pl. Ja jeżdżę naj-

częściej na Stegnach, Zimowym Narodowym lub na 

bezpłatnym lodowisku na Pradze Południe. Każde 

jest inne. Stegny to świetny tor do szybkiej jazdy, 

Zimowy Narodowy – generalnie tłum turystów, ale 

jest otwarte dość długo, natomiast to na Pradze Połu-

dnie jest niezbyt duże, ale jest bezpłatne i z przyja-

ciółmi można się fajnie bawić np. w berka. Każdy 

powinien wybrać sobie miejsce, które lubi. Jazda na 

łyżwach to świetny sposób na dotlenianie się i harto-

wanie naszej odporności.  

Ale może kilka słów historii… 

Najstarsze łyżwy mają ok. 5 tys. lat. Wykonano je ze 

zwierzęcych kości. Były mocowane do ówczesnych 

„butów” rzemieniami. Wykorzystywano je jako śro-

dek lokomocji, zwłaszcza w krajach Skandynawii i 

Północnej Europy. Dopiero w XIV w pojawiły się 

łyżwy drewniane, a 3 wieki później – metalowe. Od 

XVIII w. łyżwiarstwo zaczęto traktować jako sport.  

Obecnie łyżwy dzielimy na: 

 

 

– HOKEJOWE  

 

– FIGUROWE  

 

– PANCZENY  

(łyżwiarstwo szybkie) 

 

– REKREACYJNE 

 

Zapraszam na lodowiska!!!        

A ciekawe, jak sobie radzą nasi 

sportowcy na Olimpiadzie, ale o 

tym w następnym numerze. 

Lucie, kl. 6A 
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Wszystko zaczęło się, gdy czytałam z moją mamą książkę pt. „Nela 

mała reporterka”. To wtedy mama zaczęła interesować się słoniami i 

namawiała tatę na wylot do Indii, żeby je zobaczyć. Gdy tata pierw-

szy raz o tym usłyszał, powiedział, że byłaby to podróż w nieznane. 

Po podjęciu decyzji o wyjeździe zaczęliśmy chodzić od biura podróży 

do biura podróży i szukać najlepszej miejscówki. Jedna z pań w cza-

sie naszej wędrówki za wakacjami zażartowała sobie i powiedziała, 

że w Indach są tańczące słonie. Po długich poszukiwaniach wreszcie 

wybraliśmy wczasy. Pakowanie zajęło nam dwa dni, finalnie każdy z 

nas zabrał po jednej walizce. Czekając na lotnisku przed odlotem do 

Indii, chodziłyśmy z moją siostrą po wszystkich sklepach. W jednym 

z nich znalazłyśmy - uwaga! - czarny parasol za sto tysięcy! Zasta-

nawiałyśmy się, dlaczego on jest taki drogi? Zapytałyśmy sprzedaw-

cę, z czego jest zrobiony, a on odpowiedział, że wykonano go ze zło-

tych nici, a do ozdoby użyto małych diamencików. Podróż samolo-

tem trwała bardzo długo, bo aż 11 godzin i 30 minut. Za sprawą ma-

minego pomysłu wakacje były świetne, bo np. jeździliśmy na sło-

niach, kąpaliśmy je i karmiliśmy. W skrócie – to były wakacje 

„EVER”! Pod koniec wakacji tata przez zupełny przypadek kupił so-

bie czarne sombrero . Powiedział, że to była podróż za jeden 

uśmiech mamy i okazała się strzałem w dziesiątkę. Ten kapelusz 

sprawił, iż tata wymyślił, że następnym celem naszych wakacji bę-

dzie Meksyk, bo najczęściej noszą go Meksykanie. 

Julia S., kl. 4b 6 

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania na dowolny 
temat i ukrycia w nim trzech tytułów powieści Adama Bahdaja. Najle-
piej wykonały to zadanie Julia i Nikola! Nagrodą jest publikacja ich 

prac w naszej szkolnej gazetce! Gratulujemy! 

N a j l e p s z a  p r a c a  w  k o n k u r s i e   

n a  o p o w i a d a n i e  

z  o k a z j i  1 0 0  r o c z n i c y  u r o d z i n   

A d a m a  B a h d a j a  



 

Nie tak dawno temu w małym miasteczku o nazwie Vally żył sobie 
mały chłopiec, który posiadał ogromny dar, ale jeszcze o tym nie wie-
dział. Chłopiec ten miał na imię Maks i wiódł spokojne życie, dopóki 
nie odkrył swojej tajemnicy. Wszystko zaczęło się mniej więcej tak… 
Maks właśnie siedział w swoim ulubionym fotelu i czytał „Wielką księ-

gę czarów i zaklęć”, gdy nagle lustro zaświeciło się. Maks podszedł 

bliżej, lecz po chwili przypomniał sobie, że w książce było napisane 

tak: „Niektórzy posiadają moc przechodzenia do innej krainy przez 

lustro”. Podszedł jeszcze bliżej i nagle lustro wciągnęło go i … leciał i 

leciał, aż wylądował na miękkiej poduszce. Była to jego pierwsza po-

dróż w nieznane. Rozejrzał się. Przechodząc po okolicy spotkał tyl-

ko kilka osób. Jeden pan sprzedawał truskawki za pięć tysięcy, kape-

lusz za sto tysięcy, a nawet zwierzęta! Napotkał też na swojej dro-

dze dziewczynkę. Miała na mię Hania. Zaprzyjaźnili się i wyruszyli w 

trudną podróż przez góry, a góry te były uśmiechnięte! Zabrali ze so-

bą hak, linę, latarkę oraz zimowe kurtki. Maks wziął niebieską kurtkę, 

a Hania fioletową. Zaczęli się wspinać. Na początku było to trudne, 

ale z czasem stało się łatwe. Gdy doszli na górę Hania krzyknęła: - 

Maks, chodź zobaczyć jaskinię! Są tu piękne klejnoty! Maks podszedł 

bliżej. Rzeczywiście były tam klejnoty oraz ….tańczący słoń! Wzięli 

po jednym klejnocie, gdy ktoś postukał go po ramieniu. I to nie była 

Hania, tylko… Mama! Pomyślał, że po prostu zasnął! Lecz została 

mu jedna pamiątka. W dłoni ściskał klejnot,  ten sam, który wziął z 

jaskini.  

Nikola W., 3c 
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Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania na dowolny temat 
i ukrycia w nim trzech tytułów powieści Adama Bahdaja. Najlepiej wykonały 
to zadanie Julia i Nikola! Nagrodą jest publikacja ich prac w naszej szkolnej 

gazetce! Gratulujemy! 

N a j l e p s z a  p r a c a  w  k o n k u r s i e   

n a  o p o w i a d a n i e  

z  o k a z j i  1 0 0  r o c z n i c y  u r o d z i n   

A d a m a  B a h d a j a  



 

Aleksy: Dziadku, jakie były ważne wydarzenia w twoim życiu? 

Dziadek Tadeusz: Było ich dużo. Ważnym wydarzeniem było zdobycie mistrzostwa Polski w 

kolarstwie szosowym oraz wybuch wojny. 

Natalka: Babciu, jaki tytuł miała twoja ulubiona książka? 

Babcia Gosia: Miałam kilka ulubionych książek m.in.: „Pierścień i róża”, „Baśnie” Andersena i 

„Kubuś Puchatek”. 

Natalka: Babciu, ile miałaś przyjaciółek i jak się nazywały? 

Babcia Ania: Doskonale je pamiętam i z wieloma mam kontakt do dzisiaj. Pochodzę z małego 

miasteczka, mieszkam w nim nadal, a moje przyjaciółki z dzieciństwa w niedalekiej odległości. 

To dwie Basie, Ela, Jadzia, Marysia i Zosia. 

Lila: Babciu, gdybyś mogła cofnąć czas, co byś zmieniła? 

Babcia Małgosia: Nauczyłabym się języków obcych i czytała więcej książek. 

Malwina: Babciu, kim chciałaś zostać jak dorośniesz? 

Babcia: Od najmłodszych lat chciałam zostać nauczycielką. Bardzo fascynowało mnie przygoto-

wywanie się do prowadzenia lekcji, trzeba było dużo czytać, co bardzo lubiłam robić. Był to też 

sposób na uwolnienie się od nadmiaru prac fizycznych i nie zawsze lubianych obowiązków. Poza 

tym panie nauczycielki chodziły ładnie ubrane i cieszyły się powszechnym szacunkiem. 

Nauczycielami byli również: mój tata, jego dwóch braci, ich tata (czyli twój pradziadek) oraz mój 

starszy brat. W tym postanowieniu wspierała mnie cała rodzina. 

Nauczycielką i dyrektorem szkoły byłam przez 35 lat. To był naprawdę wspaniały czas. Do dzi-

siaj odwiedzają mnie moi byli uczniowie i nauczyciele, z którymi miałam przyjemność pracować. 

Ania: Babciu, czy lubiłaś rysować? 

Babcia Stasia: Bardzo lubiłam rysować i wykonywać prace ręczne. 

Hania: Babciu, gdzie poznałaś dziadka? 

Babcia: Dziadka poznałam w szkole. 

Adam: Dziadku, czy chodziłeś do szkoły? 

Dziadek Grzegorz: Nie zawsze mogłem chodzić do szkoły, bo musiałem pomagać swojemu ojcu 

w tartaku.  

Ania: Dziadku, dlaczego pracujesz w szpitalu? 

Dziadek Janusz: Zawsze chciałem pomagać ludziom, ratować im zdrowie i życie. Jestem chirur-

giem. 

Michalina: Dziadku, jaką miałeś ulubioną książkę? 

Dziadek Andrzej: „Włóczęgi północy” Jacka Londona 

Tosia: Babciu, jak poznałaś dziadka? 

Babcia Ela: Dziadka poznałam na urodzinach u koleżanki. 

Pola: Babciu, jaki jest twój ulubiony kraj i jakie miejsce lubisz najbardziej? 

Babcia: Mój ulubiony kraj to Polska, a z atrakcyjnych miejsc lubię Mazury. 

Zuzia: Babciu, ile miałaś rodzeństwa i jak się nazywali? 

Prababcia Zuzanna: Wszystkich nas było ośmioro, od najstarszego: Edward, Czesław, Julian, 

Kazimiera, Irena, ja – Zuzanna, Władysław i Tadeusz.  

Zuzia: Babciu, jakie smaki lodów lubiłaś, gdy byłaś mała? 

Babcia Ania: Lubiłam czekoladowe, śmietankowe i truskawkowe. 

Mateusz: Babciu, co najbardziej lubisz robić? 

Babcia: Najczęściej rozwiązujemy z dziadkiem krzyżówki. 

Kajtek: Babciu, dlaczego jestem twoim ulubionym wnukiem?                        

Babcia Jania: Bo jesteś moim jedynym wnukiem. 

Wywiad uczniów klasy 3a przeprowadzony z okazji święta naszych dziadków 



 

Chciałabym wam opowiedzieć o naj-

lepszym dniu w moim dotychczaso-

wym życiu -  nie jest długie, bo obec-

nie mam  tylko 11 lat. No więc moim 

najlepszym dniem  to był ten, w któ-

rym dostałam psa. Był to 24 kwietnia 

2017 roku. Mama prosiła, bym poje-

chała z nią do lekarza. Zgodziłam się. Miała wyjść  po nas pewna pani z rudym pie-

skiem z plamką na nosku i białym „krawacikiem”. Gdy tylko zobaczyłam tego uro-

czego pieska, to bez zastanowienia pobiegłam go przytulić. Bardzo był „całuśnym” 

pieskiem - łasił się i wszystkich lizał. Okazało się, że właśnie ta pani musiała go od-

dać. Nie wiem, dlaczego. Poszłyśmy z nią na długi  dwugodzinny spacer.   I  w ten 

sposób pani  oddała  nam tego zwierzaczka. Jest u nas do dziś. Taki dobry, kochany. 

Nie ma się co dziwić, że to był najlepszy i najważniejszy dzień w moim życiu…    

Mój najlepszy dzień….  

Martyna I., 5a. 

A idealny dzień? 

W moim IDEALNYM dniu rano, ktoś podałby mi śniadanie do łóżka, a na deser prze-

pyszne lody polane nutellą. Rodzice ( w nagrodę za najlepsze oceny) podarowaliby mi 

kotka udekorowanego  czerwoną wstążeczką… Potem okazałoby się, że moja mama wy-

leczyłaby się w końcu z boreliozy i nic by ją nie bolało. A moja prababcia, która w tym 

roku kończy 90 lat, zaczęłaby znów słyszeć i nie miałaby kłopotów z wysokim ciśnie-

niem. W tym dniu wszyscy cierpiący na różne choroby zapomnieliby o swym bólu i cier-

pieniu. Potem poszłabym do szkoły, a tu okazałoby się , że nasze lekcje są odwołane, bo  

właśnie przyszłyby tylko 3 osoby - oczywiście Matylda, Paulina i JA. Ponieważ nie było-

by lekcji , to mogłybyśmy pójść do parku , gdzie leżałoby dużo puszystego śniegu. Więc 

zaczęłybyśmy rzucać się śnieżkami. Ale byłaby świetna zabawa! Po bitwie na śnieżki 

poszłybyśmy do Burger Kinga, aby napełnić krzyczące brzuszki frytkami i hamburgerem 

z kurczakiem.  Następnie zaprosiłabym dziewczyny do siebie, bo zobaczyłyby mojego 

kotka. Ale wcześniej nic nie powiedziałabym o moim zwierzątku, gdyż miałaby niespo-

dziankę. Później zrobiłybyśmy sobie  popcorn i obejrzałybyśmy jakiś ciekawy  film. A 

wieczorem pojechałybyśmy z moją mamą do Aquaparku. I byłoby wspaniale – tak wyob-

rażam sobie mój idealny dzień. 

Julia L., kl. 5a 
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Byłeś  już na filmie STAR WARS? 

Star Wars to film fantastyczny- akcja 

dzieje się w kosmosie w odległej galakty-

ce... Możemy spotkać tam  ludzi, humano-

idalne stwory, statki kosmiczne, lasery  i 

miecze świetlne - wszystko, co lubimy. 

Miecz świetlny to broń laserowa, którą 

można odbijać strzały. Najmocniejsi i nie-

samowici w filmie są Sithowie i Jedi.  Jedi 

to stworzenia o wielkiej mocy i tylko oni 

wraz z Sithami mają  te wspaniałe  mie-

cze. Niestety Sithowie są po złej stronie, 

wciąż  walczą z Jedi. Chociaż „Gwiezdne 

wojny” to  kolejny film z tego cyklu, nie 

można się na nim nudzić, szczerze pole-

cam. 

Antoni A. 5B  

Paddington 2  

Ostatnio byłam w kinie na filmie   Pad-

dington 2 . Film opowiada o przygo-

dach uroczego misia, który chce kupić 

swojej cioci prezent na urodziny . Nie-

stety książka zostaje skradziona i miś 

jakimś dziwnym trafem  znajduje się 

niespodziewanie w  więzieniu. Misia-

czek  zmieni ten areszt  nie do pozna-

nia.  Ale niestety postanawia uciec i 

odzyskać swoją skradzioną książkę. 

Czy mu się uda? Lećcie na ten film, to 

świetna rozrywka na te pochmurne, 

ciemne i smutne zimowe dni. Do tej 

pory zebrał same  pozytywne recenzje! 

Amelia P., 6a 

Superagentka 

Film opowiada o dziewczynce, która nazywa się 

Agathe-Christine. Prowadzi ona własne biuro de-

tektywistyczne. Przeprowadziła się do nowego do-

mu i poznała chłopca o imieniu Vincent. Christine 

podejrzewa, że Vincent ma coś do ukrycia, ciągle 

gdzieś znika i chodzi do starej fabryki lemoniady. 

Ma też jakieś zwierzę, ale co dalej się zdarzy? 

Sprawdźcie sami! 

Ania W., 3a 
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KSIĄŻKOHOLIK  POLECA 

Tytuł: „What if? - A co gdyby” 

Autor: Randall Munroe 

Rok wydania: 2015 

 

Miliony ludzi codziennie zadaje sobie  różne pytania np.: 

- Co by się stało, gdyby wszyscy mieszkańcy Ziemi stanęli 

jak najbliżej siebie, podskoczyli i jednocześnie spadli na zie-

mię? 

Albo bardziej niepokojące pytania: 

- Czy można by zatrzymać wybuch wulkanu przez umieszczenie pod nim bomby 

termobarycznej albo jądrowej? 

 W poszukiwaniu odpowiedzi śmiało zajrzyj do tej książki. Gwarantuję ci, że znaj-

dziesz sobie jakiś temat, którym się interesujesz. Autor w poszukiwaniu odpowiedzi 

przekopuje różne odtajnione notatki z wojskowych badań naukowych, prosi o pora-

dę różnych naukowców, czy ze stoperem odmierza czas trwania gwiezdnych wojen.  

To książka, która znalazła się na pierwszym miejscu New York  Times’a i przez pół 

roku utrzymywała się w czołówce . Sam Bill Gates powiedział, że książka ta jest 

pełna uszczypliwego humoru, a przy tym zaskakująco wiele można się z niej nau-

czyć. Podsumowując - jest to książka godna uwagi. Dla każdego, niezależnie od 

wieku. Zatem, drogi Czytelniku, nie zwlekaj i zacznij czytać! 

M. 

TŁUSTY CZWARTEK W BIBLIOTECE 

Tytuły książek, w których znalazł się nagle … pączek ..albo dwa!!! 

Księga dziwnych pączków 
Hej, pączek gdzie moja forsa? 

Pączki rasowe 

Tomek na tropie pączków 

Nowe pączki cesarza 

Pączek za sto tysięcy 

Okropny pączek i wielki pech 

Mały pączek w tarapatach 

Barbie i magiczne pączki 

Akademia pana Pączka 

Pączki świata 

Pączek na zakręcie 

Pączkomotywa 

Sekretne życie pączków 

Harry Potter i czara pączków 

Psotny pączek 

Martynka poznaje pączki 

Figa tęskni za pączkiem 

Mecz o pączka 
Magiczny pączek. Świat ogromnych 

Ania, Julia, Pola, Zuzia, kl. 3a 



 

GALERIA PRAC KLASY 1a 

Prace powstały po wizycie 

klasy 1a w bibliotece szkolnej. 


