GAZETKA SMYKA
Mama pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla
Kasi?
-Bo ja nie wierzę w przeznaczenie.

Na geografii nauczycielka mówi
do uczniów: Od południa Polska
graniczy ze Słowacją
i Czechami.
- A przed południem? - dopytuje
się Jasio.
-Mamo, Jasiu uderzył mnie w
głowę! - skarŜy się Małgosia.
-Czy to prawda, Jasiu?
-Nie, ale jak będzie tak kłamała, to
dostanie jeszcze raz!!

-Kazałam wam zrobić przez weekend
dwa dobre uczynki. Jasiu opowiedz nam
o swoich czynach.
Jasio: -W sobotę pojechałem do babci
i babcia bardzo się ucieszyła.
A w niedzielę wyjechałem od babci
i babcia jeszcze bardziej się ucieszyła.

Pani pyta Jasia , który z prezentów
otrzymanych na gwiazdkę podobał
mu się najbardziej?
-Jasne, Ŝe trąbka! Odpowiada Jaś.
Tatuś codziennie
daje mi 10 zł,
Ŝebym na niej nie grał.

Humor
zeszytów szkolnych
Per kusja to zestaw garnków , w których gotuje się muzyka.
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Za kilka dni, gdy spadnie śnieg,
zapłonie pierwsza gwiazdka,
spotkamy się, by spędzić czas
w rodzinnych, ciepłych gniazdkach.
Usiądziemy przy stole,
pod choinką iglastą,
wszystkie świeczki zapłoną,
będzie ciepło i jasno.

Ojciec do Jasia:
-Jasiu, twój nauczyciel bardzo martwi
się twoimi ocenami.
-Ach tato, co nas obchodzą zmartwienia innych
ludzi.

Święta, święta, święta
czas kolędowania,
święta, święta, święta
narodziny Pana.

W NUMERZE

Mamo, z tego listu do św.
Mikołaja wykre śl kolejkę,
a wpisz łyŜwy.
-A co, nie chcesz juŜ
pociągu?
-Chcę, ale jeden juŜ
znalazłem w twojej szafie.

PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
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Drodzy Czytelnicy!
Czytelnicy!
Wszystkim Pracownikom
Szkoły, Uczniom
i Rodzicom
zdrowych, radosnych Świąt
przepełnionych ciepłem,
serdecznością i miłością
oraz błogosławieństwem
BoŜej Dzieciny
Ŝyczy
Redakcja Gazetki

Kartka z kalendarza
Grudzień
4 XII - Dzień Górnika, Barbórka
6 XII - Św. Mikołaja
13 XII - Rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce
20 XII - Dzień Ryby
22 XII - Początek zimy
24 XII - Wigilia Świąt BoŜego Narodzenia
25 XII - BoŜe Narodzenie
26 XII - Drugi dzień Świąt BoŜego
Narodzenia, Świętej Rodziny
28 XII - Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31 XII - Sylwester

RozwiąŜ krzyŜówkę. Z zaznaczonych pól odczytaj hasło,
zapisz je na kartce, przyklej kupon, podpisz się. Karteczkę
z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki Smyka w sali nr 4 do
10 stycznia 2008r.

Dlacze go jest Świę to BoŜego Narodzenia?
Dlacze go wpatrujemy się w gwiaz dę na nie bie?
Dlacze go śpie wamy kolę dy?
Dlate go, Ŝeby się uczyć miłości od Pana Jezusa.
Dlate go, Ŝeby podawać sobie rę ce .
Dlate go, Ŝeby się uśmie chać do sie bie .
Dlate go, Ŝeby sobie prze baczać.
Jan Twardowski

Jak co roku w szyscy w ysyłam y do swoich bliskich kartki z Ŝyczeniam i,
wszyscy ubieram y choinki. Zaw ieszamy na nich kolorow e lampki,
błyszczące bombki, łańcuchy. W domu panuje niepow tarzalny nastrój.
Czujem y zapach postnych potraw i ciast. Na stole królują: karp, barszcz,
uszka z grzybami, Ŝurek, pierniczki, kompot z suszu.
Łączy nas opłatek i w igilijna kolacja.
Otw ieramy prezenty, śpiew am y kolędy.
I tak postępujemy co roku,
bo to jest nasza tradycja.
I my zabierzemy ją w przyszłe lata!
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1. Dzień przed
BoŜ ym
Narodzeniem.
2. W Wigilię mówi ą
ludz kim głosem.
3. MoŜe być biał y
albo cz erwony.
4. Śpiewamy je od
Wigilii.
5. Dzielimy si ę ni m i
składamy Ŝ yczenia.
6. Podtrz ymujemy ją.
7. Zostawiamy je dla
niespodziewanego
gościa.
8. Str oimy ją w
Wigilię.
9. Przed wieczerz ą
czytamy Pismo ... .
10. Podajemy w niej
zupy, np. barszcz.
11. Cias tko, moŜe
być w kształcie
serdusz ka.
12. N a dachu i
podcz as Wigilii.
13. Z najdujemy je
pod choi nką.

KUPON
Prawidłowe rozwiązanie łamigłówki z numeru 3 brzmi: Wyprawa
po skarb.
Nagrody wylosowali: Sławek Lewek, Szczepan Rządca, Anna
Świerz, Kuba Gorzkowicz, Adrian Leszczynski, Natalia Ćmiech,
Sylwia Pudlik, Natalia Furmanek, Agnieszka Sikora, Filip Niziołek,
Katarzyna Gasior, Klaudia śegleń, Magdalena Huk, Sabina
Skoczeń, Kacper Basista.
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dobrego wychowania
Snuje się po domu zapach cynamonu,
gotowanych warzyw, maku, co się parzy,
igliwia, wanilii – to zapach Wigilii...
Na stole biały obrus, opłatek, postne potrawy,
a przy stole cała rodzina. Panuje podniosły,
świąteczny nastrój.
Wieczerza wigilijna ma charakter uroczysty i powaŜny. Przy stole naleŜy
zachowywać się kulturalnie.
Zasady zachowania przy stole :
 Jedz cicho, nie wypada mlaskać ani siorbać.
 Jedz wolno, nabieraj małe kęsy.
 Nie moŜna rozmawiać z pełnymi ustami ani dmuchać na zbyt gorące
potrawy.
 Nie naleŜy upominać się o następne danie, jeŜeli niektórzy jeszcze jedzą
poprzednie.
 Nie wypada wymachiwać rękami jeŜeli trzymamy w nich sztućce.
 Nie oblizujemy palców, nie liŜemy talerza.
 Nie dzwonimy sztućcami o talerz.
 Nie wycieramy buzi rękawem, do tego słuŜą serwetki.
 Nie wiercimy się na krześle i nie wstajemy niepotrzebnie od stołu.
 Nie przekrzykujemy się nawzajem.

Jak nakrywać stół?

KaŜdej potrawy naleŜy
spróbować choć troszeczkę.
Inaczej w nadchodzącym
roku będzie nam czegoś
brakowało.
Po wieczerzy
wigilijnej śpiewamy
kolędy. Są to pieśni
opowiadające o
narodzinach Jezusa.
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Na wigilijnym stole nie
moŜe zabraknąć
opłatka, dodatkowego
nakrycia dla
nieoczekiwanego
gościa, sianka pod
obrusem.
Wieczerzę wigilijną
rozpoczynamy, gdy na
niebie pojawi się
pierwsza gwiazdka.

czyli nadejście. Cztery tygodnie przygotowujące do uroczystej
rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to czas
oczyszczenia, wyciszenia.
Święta BoŜego Narodzenia zwano takŜe Godami
lub Godnimi Świętami. Rozpoczyna je wieczór
wigilijny, a kończy dzień Trzech Króli, czyli 6
stycznia.
W BoŜe Narodzenie, czyli 25 grudnia, wychodziło
się dawniej tylko do kościoła. Resztę czasu
spędzano w gronie rodziny na „nicnierobieniu", zakazane było zamiatanie, ścielenie
łóŜek, rąbanie drewna, gotowanie i przynoszenie wody ze studni.
symbolizuje biblijne drzewo Ŝycia. Dawniej dekorowano
wigilijne drzewko jabłkami (symbole zdrowia), orzechami,
szyszkami, suszonymi owocami i kolorowymi ozdobami z
papieru i słomek. Dziś przyozdabiamy choinkę kolorowymi
bombkami, błyszczącymi łańcuchami i elektrycznymi
lampkami. Gwiazda zdobiąca czubek drzewka to pamiątka po Gwieździe
Betlejemskiej. Świeczki mają ogrzewać odwiedzające nas w tym czasie duchy
przodków. Łańcuchy przypominają węŜa-kusiciela.
Tradycyjne dania postne to barszcz z uszkami,
kapusta z grzybami, kluski z makiem i z miodem,
pierogi z kapusty i grzybów, ryby, kompot z
suszonych owoców, kutia. Magiczne znaczenie
ma ilość potraw na stole. Powinno być ich 12,
czyli tyle, ile jest miesięcy w roku lub tyle, ilu było apostołów. Wierzono, Ŝe tyle
przyjemności w ciągu roku ominie człowieka, ilu potraw wigilijnych nie zdoła zjeść.
Według innych zwyczajów liczba potraw powinna być nieparzysta. KaŜda potrawa
teŜ ma znaczenie symboliczne. Mak zapewnia obfitość, miód - przychylność sił
nadprzyrodzonych. Ryby symbolizują wiarę. Uznaniem cieszy się karp, który jest
symbolem siły fizycznej, wytrwałości i pomaga doŜyć sędziwego wieku.
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem wprowadził Kościół na
pamiątkę ostatniej wieczerzy i opisanego w Ewangeliach
faktu dzielenia się chlebem Jezusa z uczniami. Dzieląc się
opłatkiem składamy sobie Ŝyczenia, zapominamy o urazach,
wybaczamy winy.

Jaka Wigilia - taki cały następny rok.
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☺ Święto Szkoły, A ndrzejki

Choinka to nazwa świątecznego drzewka.
W lasach nie rosną choinki. Choinką moŜe być kaŜde
drzew o iglaste, najczęściej zielony, pachnący św ierk,
czasem kłuj ąca jodła. Dopiero w ystroj one drzew ko iglaste to choinka.

Nie od razu były choinki
Z okazji Święta Szkoły w dniu 28 listopada 2007r. Rada Małego Samorządu
Uczniowskiego udała się na libuski cmentarz, aby odmówić modlitwę i zapalić
znicze na grobie Patrona. Potem uczniowie klas I -III obejrzeli prezentację o
profesorze A. Kosibie przygotowaną przez panią M. Mrozek.
Następnie odbyło się spotkanie andrzejkowe dla uczniów klas I-III przygotowane
przez Mały Samorząd Uczniowski we współpracy z opiekunką świetlicy szkolnej.
Nad całością zabawy czuwały wszyst kie panie z nauczania zintegrowanego.
WróŜki, które przybyły na to spotkanie z „dalekiego kraju” opowiedziały dzieciom
o tradycjach i zwyczajach andrzejkowych, a następnie przystąpiły do wróŜenia.
Najwięcej radości sprawiła dzieciom „WróŜba z butami’ oraz „Cukierkowa
niespodzianka”. DuŜym zainteresowaniem cieszyło się wróŜenie przyszłości
poprzez lanie wosku przez dziurkę od klucza. Na odwaŜnych czekały wróŜki przy
stoiskach z wróŜbami andrzejkowymi. Mimo, iŜ chwilami wyczuwalny był pewien
niepokój, ciekawych o swoją przyszłość nie brakowało. Na zakończenie zabawy
dzieci wzięły udział w zabawie integracyjnej z czekoladą.
Największym powodzeniem cieszyły się wróŜby, loteria fantowa, bufet i zabawy
przy muzyce.
Opiekun MSU

☺

Mikołajki – dzień, na który czekają
z niecierpliwością wszystkie dzieci

6 grudnia – jak dobrze w iecie,
Św ięty Mikołaj chodzi po św iecie.
Dźw iga sw ój worek niezmordow anie
I kaŜde dziecko prezent dostanie...
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Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała
choinka jej funkcje pełniła jodłka lub podłaźniczka, czyli
wierzchołek so sny, jodły lub świerku zawieszony na suficie.
Gałązki miały chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy,
zapewnić domownikom szczęście i dostatek.
Tradycja boŜonarodzeniowego drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około 700
roku n.e., symbolizować ono miało rajskie drzewo Ŝycia.

Skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki?
Piękna góralska legenda mówi, Ŝe choinkę
boŜonarodzeniową zawdzięczamy... niedźwiedziowi.
Gdy doszła do niego wieść o narodzeniu Jezusa, pobiegł
czym prędzej do Betlejem. Martwił się tylko biedny miś,
Ŝe nie miał dla Dzieciątka Ŝadnego godnego prezentu.
Postanowił ofiarować to, co było do zdobycia w lesie.
Ułamał piękną choinkę i powlókł za sobą. Po drodze
przechodził przez potoki, w których zamoczyły się gałązki
drzewka, krople wody zamarzły na jego igiełkach i świeciły
jak diamenty. Na gałęziach zasiadły ptaszki a niedźwiedź
wszyst ko to zaniósł do szopki i przed Dzieciątkiem postawił.
I od tej pory dzieci stroją choinki i wieszają na nich róŜne świecidełka.

Choinkowy kalendarz
Zgodnie z tradycją choinkę ubiera się w przeddzień Wigilii.
Ustrojone drzewko będzie pachnieć i cieszyć oczy do 6 stycznia,
czyli święta Trzech Króli. Ostateczną datą rozbierania choinki jest
dzień 2 lutego, święto Matki Boskiej Gromnicznej.
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Moim ulubionym bohaterem z bajki jest mały dwunastoletni chłopiec zwany
Piotrusiem Panem. Piotruś Pan ubrany jest w dłuŜszą, poszarpaną koszulę
przepasaną paskiem i obcisłe getry. Ma on ciemne rozmierzwione
włosy. Na głowie ma czapeczkę z piórkiem. Cały ubiór jest koloru
zielonego. Piotruś jest miłym chłopcem, który pragnie zabawy
i płatania figlów, nigdy nie chce dorosnąć. Po stracie rodziców nie
miał swojego domu. Wymyślił sobie swój własny świat – Nibelandię.
To było wszystko co miał, lecz nie chciał być w nim sam. Zapraszał
do swoje go świata dzieci z którymi stworzył dom. Nieprawdziwy,
ale taki, jakiego nigdy nie miał.
Szymon Kosiba II a

Moim ulubionym bohaterem z bajki jest
Kubuś Puchatek, poniewaŜ jest
najfajn iejszym i najzabawniejszym
misiem jakiego dotąd poznałem. Jest on
główną postacią ksiąŜki pt. "Kubuś Puchatek
i przyjaciele", napisanej przez Alexandra
Alana Milne. Kubuś, jak przystało na misia o
bardzo małym rozumku, jest roztargniony,
zapominalski i przede wszystkim bardzo
głupiutki. Mimo tego wie czego chce w Ŝyciu,
ale czy piwnica wypełniona miodkiem moŜe
być dla niego wszystkim? Oprócz miodu
najwaŜniejszą wartością dla Kubusia jest
przyjaźń. ChociaŜ czasami tego nie okazuje,
moŜe my być pewni, Ŝe jest gotów poświęcić
się dla Prosiaczka, Tygryska oraz całej
reszty. Kubuś jest rozkosznym, pluszowym
misiem, lubiącym dobrze i duŜo zjeść.
Puchatek ma bardzo duŜy brzuszek, krótkie
nóŜki i łapki oraz przyjazną buzię czyniącą
go bardzo lubianym wśród dzieci.
Wszystkie wcześniej wymienione przeze
mnie cechy są zapewne przyczynami wielkiej
popularności Puchatka. Gdyby pan Milne nie
opublikował przygód przyjaciół ze
Stumilowego Lasu moje dzieciństwo i wielu
innych dzieci mogłoby potoczyć się zupełnie
inaczej.

Moją ulubioną postacią jest
Ŝółw Franklin z ksiąŜki
Paulette Bourgeoisa. Franklin
jest małym Ŝółwiem, który
uwaŜa, Ŝe jest juŜ duŜy, gdyŜ
potrafi wiele rzeczy. śółwik
miał dobry wzrok. Potrafił
zauwaŜyć coś czego nikt nie
widział. Mieszkał z rodzicami
i siostrą. Miał wielu przyjaciół,
z którymi lubił się bawić. Jego
najlepszym przyjacielem był
miś. Franklin lubił grać w piłkę
noŜną i pływać. Popełniał
czasem róŜne błędy nawet o
tym nie wiedząc, lecz potrafił
się do nich przyznać. Bardzo
lubię postać Franklina, gdyŜ
moŜna się od niego wiele
nauczyć.
Krzysztof
Karp II a

Przemek Kuk II a
Dziękujemy wszy stkim uczniom za udział w konkursie. Uroczy ste wręczenie nagród
laureatom konkursu literackiego odbędzie się w czwartek 20 grudnia. Nagrody
konkursowe ufundowała Pani Lucyna Grygowicz, której serdecznie dziękujemy.

W tym dniu wręczone zostaną równieŜ nagrody za najpiękniejszy stroik
św iąteczny oraz tradycyj ne ozdoby choinkowe.
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Mikołaj nie zapomniał o nas i w tym roku. Bez problemu trafił do szkoły w Libuszy.
A zadanie miał utrudnione, bo nie było śniegu. Ciekawe, czym do nas przyjechał?
A zresztą, niewaŜne czym, najwaŜniejsze Ŝe przybył na czas i wszyst kim dzieciom
przywiózł piękne prezenty. Dziękujemy Ci Mikołaju!!!

Pomyśl ...
Co roku wyglądasz Mikołaja. Piszesz list o upragnionych zabawkach albo
szepczesz o nich mamie do ucha. I Mikołaj w nocy, po cichu, przynosi Twój
wymarzony prezent. Czasem tylko zdarzy mu się pomylić paczki.
A czy Ty wiesz, o czym marzy Twoja mama? Albo tata?
Mikołaj rzadko przynosi prezenty dorosłym. MoŜe więc
zapytaj mamę, o czym marzy? MoŜe tylko o kubku
herbaty od swojej córki kiedy jest zmęczona?
A tata o dobrych stopniach synka?
MoŜe zostaniesz pomocnikiem Mikołaj a?
To chyba w cale nie takie trudne. Spróbuj !
Pamiętaj , Mikołaj niejedno ma imię!

☺ Konkurs Piosenki RóŜnej
Dnia 13 grudnia 2007r. w MłodzieŜowym Domu Kultury w Gorlicach odbył się
Konkurs Piosenki RóŜnej. W konkursie wzięli udział soliści, zespoły i chóry z
powiatu gorlickiego. Prezentacje poszczególnych uczestników jury oceniało w
trzech kategoriach: klasy I – III, IV – VI i gimnazjum. Grupa najmłodszych
wykonawców składała się z 12 osób. W tej kategorii naszą szkołę reprezentowały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ewelina Przybyłowicz II a
Aleksandra Wenc III a
Katarzyna Gąsior III a (na zdjęciu)
Joanna Kalisz III b
Aneta Pabis III b
Natalia Stawiarska III b

Dziewczynki z naszej szkoły zdobyły dwa miejsca. Natalia Staw iarska zaj ęła II
miej sce, a Joanna Kalisz III. W nagrodę otrzymały dyplomy, DVD oraz MP 3.
Gratulacje!
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Dzieci
Maja
głos
Rozstrzygnięcie KONKURS U LITERACKIEGO
pt. „Mój ulubiony bohater z bajki”
W listopadzie redakcja Gazetki Smyka ogłosiła konkurs literacki polegający na
opisaniu swojego ulubionego bohatera z bajki, baśni, opowiadania – jednym
słowem z ksiąŜki.
Na konkurs wpłynęło 30 prac.
Komisja konkursowa w składzie:
Maria Maniak, Maria Świerz,
Magdalena Stelmach, Anna Dykas
dokładnie zapoznała się z ich treścią.
KaŜda z pań niezaleŜnie od siebie oceniła
prace w skali 1 – 6. O końcowym wyniku
zadecydowała łączna ilość punktów.
Oto w yniki:
I miejsce zajęli: Katarzyna Grygow icz I b, Dominik Wiktor II a, Jadw iga
Ludw in III a
II miejsce: Szymon Kosiba II a, Izabela Jezuit II b
III miejsce: Przemek Kuk II a, Krzysztof Karp II a
WyróŜnienia otrzymali: Julia Rudek II a, Natalia Kasprzyk II a, Ewelina
Przybyłow icz II a.
PoniŜej prezentuj emy nagrodzone prace.
Franklin je st głównym bohaterem całej serii opowiadań.
Jest moją ulubioną postacią. Franklin to mały, zielony Ŝółw.
Na plecach nosi brązową skorupę, a na głowie ma kolorową
czapkę. Ma duŜo przyjaciół. Jest bardzo grzeczny, mądry,
wesoły i odwaŜny. Ma duŜo pomysłów na dobrą zabawę.
JeŜeli zdarzy mu się coś spsocić lub kogoś obrazić, to po
krótkiej chwili potrafi przyznać się do błędu i przeprosić.
Jest wspaniały i dlatego jest moim ulubionym bohaterem.
Katarzyna Grygowicz kl. I b

Moim ulubionym bohaterem jest Ŝółwik o imieniu Franklin.
Jest przykładnym uczniem, który pilnie się uczy, chętnie chodzi
do szkoły i jest bardzo lubiany wśród kolegów i koleŜanek.
Rodzice teŜ są z niego zadowoleni i dumni. Nigdy nie stwarza
problemów. JeŜeli nie miał chodzić do lasu, to nie chodził, Ŝeby
się nie zgubić i nie zabłądzić. Bardzo lubi pomagać swoim przyjaciołom, jest
upartym Ŝółwikiem i nieraz cięŜką pracą dąŜy do celu. W wolnym czasie lubi się
bawić, tak jak wszystkie dzieci. Wtedy wymyśla róŜne śmieszne zabawy ze swoimi
przyjaciółmi, a jego najl epsi przyjaciele to: miś, wydra, królik, bóbr, lis i Ŝółw.
Czasem kiedy je st mi smutno i czuje się samotny, to chciałbym się przenieść do
pięknego i bajecznie kolorowego świata Franklina. Taki przyjaciel to skarb.
Dominik Wiktor II a

Bardzo lubię czytać ksiąŜki Astrid Lindgren. Podobają mi się bohaterowie, których
pisarka wymyśliła.
Najbardziej polubiłam serię ksiąŜek
o Pippi Langstrumpf.
Pippi to wesoła i zaradna dziewczynka.
Jest bardzo silna tak jak jej tata,
który jest królem murzyńskim.
Pippi ma małpkę Pana Nelsona
i łaciatego konia. Ma teŜ przyjaciół
Tommiego i Anikę. Mieszka w Willi
Śmiesznostce.
Pippi bardzo mi się podoba bo ma wspaniałe pomysły. Potrafi wymyślać fajne
zabawy i radzić sobie w kaŜdej sytuacji. Na zabawę karnawałową lubię przebierać
się za Pippi . Najbardziej podobają mi się jej rude, odstające warkoczyki .
Chciałabym mieć taką wspaniałą koleŜankę jak Pippi.
Jadwiga Ludwin III a

Moim ulubionym bohaterem bajkowym jest Kopciuszek. Autorem tej ksiąŜki jest
H. Januszewska. Dziewczynka ta została nazwana „Kopciuszkiem” przez swoje
przybrane siostry i macochę dlatego, Ŝe była usmolona od ciągłej pracy w kuchni.
Dzięki pomocy wróŜki „Kopciuszek” przezwycięŜył wszystkie przeciwności i został
Ŝoną królewicza. Bardzo lubię „ Kopciuszka” dlatego, Ŝe lubię bajki jak kaŜda
dziewczynka w których występują księŜniczki. Kopciuszka polubiłam za to , Ŝe był
bardzo grzeczną, cierpliwą i pracowitą , pomimo krzywd jakie jej wyrządziły siostry
i macocha. Tak jak ja bardzo lubiła zwierzęta. Cieszyła się
najmniejszymi drobiazgami, nie ubliŜała nikomu. Znosiła
wszystko w spokoju. Bajka o Kopciuszku według mnie
podobna jest do bajki „Brzydkie kaczątko” dlatego, Ŝe
z brzydkiego kaczątka wyrósł piękny łabędź, a biedny,
usmolony Kopciuszek został królewną.
Bardzo lubię tę bajkę myślę, Ŝe Kopciuszek
jest wzorem do naśladowania.
Izabela Jezuit II b
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