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Ferie, ferie … i po feriach !
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Tegoroczne ferie spędziłem wraz z bratem i rodzicami
w Karpaczu - było naprawdę fajnie. Jako, że było dużo śniegu, na
początku zjeżdżaliśmy z bratem

z górki na ślizgach. Następnego
dnia spróbowałem jazdy na nartach z instruktorem. Dzięki temu
mogłem jeździć na nich od poniedziałku do czwartku. W czwartek
nawet jeździłem dwa
razy – rano i wieczorem.
W piątek natomiast
byliśmy wszyscy
razem w Jeleniej
Górze na basenach.
Były tam dwie duże
ślizgawki i wiele
różnych basenów z

W tym roku postanowiłam godzin, ale było warto.
odwiedzić moich rodziców
Ciocia i wujek mają psa
chrzestnych w Heidelbergu. Jest
rasy husky, który wabi się Kaja i
to miasto położone w zachodnich chętnie się z nią bawiłam. ChodziNiemczech po obu stronach rzeki

gorącą wodą.
Najbardziej podczas ferii
podobało mi się, jak po jeździe na
nartach mogłem napić się gorącej
czekolady. To były najlepsze ferie
do tej pory!
Łukasz Rudowski

łam z nią także na długie spacery.
Pewnego wieczoru pojechaliśmy samochodem na Konigstuhl, czyli górę, z której widać
całe miasto, a na jej zboczu stoi
stary zamek z XIII wieku i jest jednym z najpiękniejszych na świecie.
Oczywiście nie obyło się
też bez zakupów na najdłuższym
deptaku w Niemczech, który prowadzi przez środek Starego Miasta. Heidelberg to jedno z najsłynniejszych miast uniwersyteckich.
Kto wie, może jeśli będę
się pilnie uczyć i poznam dobrze
język niemiecki, to w przyszłości
będę mogła tam studiować.
Kornelia Łączyńska

Neckar. Podróż ze Szczecina była
bardzo długa. Jechałam około 11
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W pierwszym tygodniu
ferii zimowych byłem z mamą i ze
znajomymi w Pobierowie. Wszystko wyglądało inaczej niż latem,
ponieważ pozamykane były stragany i nie było ludzi na plaży i w
mieście. Codziennie chodziliśmy

widokową.

liśmy w gry planszowe i karciane.

Byliśmy też w Niechorzu,
żeby wieczorem zobaczyć latarnię
morską. Mury latarni są podświetlone zmieniającymi się kolorami.
Wyglądało to super i wszystkim
się podobało.

Kiedy wróciłem do Szczecina chodziłem z tatą na lodowisko.
Planowałem też pojechać na basen „Laguna” i pójść na ściankę
wspinaczkową ale zachorowałem i
musiałem zostać w domu. Mimo
to i tak uważam, że ferie były bardzo udane i wesołe.

Jeden
dzień spędziliśmy też w Międzyzdrojach. Poszliśmy na
dobre lody,
gofry i pizzę. Wszystko było
pyszne!
Spacerowana długie spacery po plaży i lesie. liśmy po deptaku, plaży i moPiasek na plaży był zamarznięty i lo. Mocno wiało, ale byliśmy
przysypany śniegiem. Niesamowi- ciepło ubrani. Weszliśmy na
Kawczą Górę, z której jest
cie wyglądały przymarznięte kamienie i muszelki na brzegu mo- ładny widok na morze.
rza.
W Pobierowie udało
Pojechaliśmy też do Trzę- nam się zbudować metrowesacza, aby znajomym pokazać sta- go bałwana, ponieważ spadło
dużo śniegu. Wieczorami grare ruiny kościoła oraz platformę

Srebrzyste gwiazdki śniegu,
zaglądają mi przez okno.
Śmieją się radosnym mrozem,
który rzeźbi bałwany.
Biała kołdra otula wszystko,
co się da.
Pozostaję w tej bieli prze cały czas.
I całuję każdy płatek,
który inny wzorek ma.
Odwzajemnia się też śnieg,
Gdy cudownie mieni się.
Antonina Rogowska

Franek Woźniak
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W tym roku moje ferie zimowe były udane. W pierwszym
tygodniu byłem w domu. Razem z
tatą chodziłem na lodowisko,

gdzie jeździłem na łyżwach. Byłem
również w papugarni. Tam karmiłem papugi, które siadały mi na
rękach. Byłem tam tylko trzy godziny, dla mnie o wiele za krótko.
Jak wreszcie spadł śnieg,
to od razu wyszedłem na sanki, a
potem ulepiłem bałwana. Niestety radość moja nie trwała długo,
ponieważ jak wracałem do domu
to już zaczął padać deszcz. W drugim tygodniu pojechałem do babci i dziadka. Mimo że oni mieszkają niedaleko to śniegu było tam

Ostatnie ferie spędziłem
z bratem i rodzicami na nartach
we Włoszech. Mieszkaliśmy w niewielkiej miejscowości Tonale, która jest położona na północy
Włoch. Tonale znajduje się ok.
1150km od Szczecina, a podróż
samochodem zajmuje od 12 do
nawet 15godzin jeśli na drogach
są korki. Musieliśmy wyjechać ok.
godziny 5 rano, żeby dojechać na
miejsce późnym popołudniem.
Tonale położone jest
na wysokości 1883m n.p.m. i otoczone jest górami, które nazywają
się Dolomity. Najwyższa góra, który leży tuż przy tej miejscowości
nazywa się Presena, ma wysokość
3016m n.p.m i jest lodowcem, co
oznacza, że cały rok jest na niej

śnieg. Mieszkaliśmy w hotelu o tej
samej nazwie tzn. Presena. Ostatni raz byłem w Tonale, kiedy miałem 3,5 roku i właśnie wtedy nauczyłem się jeździć na nartach.

o wiele więcej. Zima przypominała
zimę. Byłem tam także w kinie,
bardzo małym kinie. Jest tam tylko jedna sala, ale za to popcorn
jest bardzo tani i reklamy przed
filmem trwają krótko.
Przez dwa tygodnie mogłem wreszcie długo sobie pospać, ale niestety pierwszego dnia
szkoły zaspałem i prawie spóźniłem się na lekcje. Ferie mi się bardzo podobały.
Michał Szubiński

Bardzo lubię spędzać czas
na śniegu. W górach jest go bardzo dużo i można wymyślać fajne
zabawy. Jak tylko zmarzłem zaglądaliśmy do kafejek, gdzie mogłem
Codziennie rano schodzili- wypić gorącą czekoladę. We Włoszech wszyscy są mili dla dzieci i
śmy do hotelowej restauracji
nie przeszkadza nikomu, że czasana śniadanie, później szliśmy
mi jesteśmy głośni. Warto jednak
do narciarni skąd zabieraliśmy
znać kilka słów takich jak: Ciao,
sprzęt narciarski i ruszaliśmy na
stoki. Jest tam bardzo dużo tras, Buongiorno, Buona sera, Grazie i
Prego.
które są połączone gondolami,
kanapami i orczykami. Są tam zieJuż nie mogę doczekać się
lone, niebieskie, czerwone i czar- kolejnych ferii.
ne trasy. Kolory oznaczają poziom
Dawid Macuga
trudności. Jedna góra, na której
byłem była pokryta lodem w kolorze niebieskim. Ta góra przypominała lodowy zamek z filmu Kraina
Lodu.
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Opiszę wam miejsca,
w których byłam na feriach.
Pierwszy tydzień ferii spędziłam w górach w Świeradowie
w Hotelu o nazwie Cottonina. Byłam tam z rodziną i sąsiadami. Hotel składał się z czterech budynków. Mieszkaliśmy w budynku z
basenem. Codziennie z tatą lub
z mamą zjeżdżałam na nartach.
W pierwszy dzień świeciło słońce i
nie było śniegu, dlatego naśnieżano stoki. W resztę dni padał śnieg,
więc warunki do jazdy na nartach
były dobre. W środę i w piątek
odbywało się ognisko. Można było

na nim upiec kiełbaskę i zjeść
chleb ze smalcem. Wspólnie z sąsiadami robiliśmy bitwy na śnieżki. Na terenie hotelu był klub jazzowy. W każdy wtorek odbywały
się tam koncerty. Naprzeciwko
naszego pokoju była bawialnia.
Mój braciszek bardzo lubił spędzać w niej czas. W czasie pobytu
w górach pojechaliśmy również
do Karpacza na lodowiska. Pierwsze lodowisko służyło do nauki
jazdy na łyżwach. Było bardziej
tępe niż śliskie. Na tym lodowisku
mój brat uczył się jeździć na łyżwach. Gdy zaczęło mu to dobrze

wychodzić rozegraliśmy mecz hokeja. Drugie lodowisko było już
śliskie i dla tych osób, które umiały jeździć na łyżwach. W drugim
tygodniu ferii poniedziałek i wtorek spędziłam w domu, ale w środę pojechałam do babci i dziadka.
Mieszkają oni blisko jeziora. Mają
duży ogródek, rybki, psa i żółwia.
U babci i dziadka miło mi się spędzało czas.
Ferie w tym roku bardzo
mi się podobały. Szkoda, że tak
szybko zleciały.
Julia Chłapowska

Na feriach byłam we Włoszech, w Val di Fiemme na nartach.
Pojechałam tam z mamą,
tatą, siostrą i z dziadkiem. Pierwszy
dzień nam minął świetnie. Wstałam około godziny 8.00, zjadłam
śniadanie, umyłam zęby, ubrałam
się w ubrania narciarskie, założyłam kurtkę i buty i pojechałam na
stok z wszystkimi. Tam założyliśmy
buty narciarskie i kaski, i poszliśmy
do gondoli. Jak z niej wysiedliśmy
to pozapinaliśmy porządnie wszystko i wyruszyliśmy w trasę. Skończyliśmy jeździć około godziny 16.00, a
jak wróciliśmy to zjedliśmy pyszny
obiad i po 4 godzinach poszliśmy
spać.
Bardzo podobał mi się ten
wyjazd, ponieważ bardzo lubię jeździć na nartach i wyjeżdżać na ferie.
Izabela Girer
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Tegoroczne ferie zimowe
były bardzo ciekawe. Pierwszy
tydzień spędziłem na półkolonii,
a drugi u babci i dziadka .

które z nich były dużymi okazami.
Kolejnego dnia byliśmy w parku
trampolin . Najpierw około godziny skakaliśmy na trampolinach, a
potem każdy, kto chciał mógł iść
Na półkolonii było wiele
atrakcji. Pierwszego dnia spędzali- na „Laser Tag” czyli paintball laserowy .Następnego dnia byliśmy w
śmy czas grając w gry i zabawy.
szkole . Ostatniego dnia półkolonii
Drugiego dnia byliśmy w papuposzliśmy do kina na bardzo ciegarni. Tam karmiliśmy papugi.
One siadały nam na rękach i gło- kawą bajkę pod tytułem
wach. Miały piękne kolory, a nie- „Fernando”. Drugi tydzień ferii

spędziłem z bratem u babci i
dziadka. Tam wychodziliśmy
na spacery a w każdej wolnej
chwili czytałem książkę o tytule
„Magiczne drzewo. Pojedynek”,
czyli kontynuację mojej lektury.

Tegoroczne ferie spędziłam z rodzicami i siostrą w miejscowości Polanica Zdrój. Miasteczko to znajduje się w województwie dolnośląskim, około stu
kilometrów od Wrocławia, w Kotlinie Kłodzkiej. Mieszkaliśmy w
„Hotelu Alpejskim”, gdzie podawano smaczne jedzenie i można
było popływać w niedużym basenie.

można nauczyć się i podszkolić
swoje umiejętności pod okiem
wykwalifikowanych i bardzo sympatycznych instruktorów. Ja również zostałam zachęcona do spróbowania jazdy na nartach i rzeczywiście mi się to spodobało. To nic
trudnego.

Chcieliśmy skorzystać z
zimowego pobytu w górach i postanowiliśmy pojeździć na nartach. W Polanicy było niewiele
śniegu, więc udaliśmy się do Zieleńca, położonego w malowni-

czym otoczeniu Gór Orlickich i Gór
Bystrzyckich. W Zieleńcu panuje
alpejski mikroklimat, w okresie
zimowym jest tam bardzo dużo
śniegu. Zieleniec jest bardzo popularnym ośrodkiem narciarskim
w Polsce. Gdy przybyliśmy na
miejsce moim oczom ukazało się
mnóstwo wyciągów narciarskich
dla początkujących jak i dla zaawansowanych narciarzy. W miejscowości tej znajduje się bardzo
dużo gór i górek, gdzie można pojeździć nie tylko na nartach, ale i
na snowboardzie jak i na sankach.
W Zieleńcu znajduje się wiele wypożyczalni sprzętu narciarskiego
oraz szkółek narciarskich, gdzie

Ferie uznaję za udane. Żałuję, że tak szybko minęły i nie
mogę się doczekać kolejnych.
Piotr Wieczorek

Niestety pojeździłam na
nartach tylko dwa dni, w pozostałe dni leżałam z gorączką w łóżku.
Mam nadzieje, że za rok pojedziemy w góry i będę znów miała okazję pojeździć na nartach podziwiając piękne i malownicze krajobrazy górskie.
Paulina Matuszewska
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W tym roku miałam fantastyczne ferie. Pierwszy tydzień
ferii spędziłam u babci w Gryfinie
razem z moim kuzynem Michałem. W ciągu dnia często chodziliśmy na spacery, a wieczorami graliśmy w gry i robiliśmy różne prace
plastyczne. Byliśmy również
na kręgielni. Jednego dnia spadł
śnieg i ulepiliśmy z Michałem bałwana. Bardzo lubię jeździć do
babci, bo nigdy się tam nie nudzę.
Drugi tydzień ferii spędzi-

dżaliśmy do domu przybiegał się
ze mną bawić.

waż było bardzo zimno, więc pojechaliśmy na baseny termalne do
„Tatralandii” w Słowacji, spędziliW Białce Tatrzańskiej są bardzo
śmy tam cały dzień. Bardzo lubidobre warunki do uprawiania
sportów zimowych. Jest tam kilka my tam jeździć, ponieważ są tam
świetne zjeżdżalnie pontonowe.
wyciągów kanapowych, w tym
kilka z podgrzewanymi kanapami Zjeżdżaliśmy na nich z mamą i tatą
oraz kilkanaście orczykowych. Tra- i ciągle się śmialiśmy. Kiedy wracaliśmy do domu to byłam tak
sy do zjeżdżania na nartach i
snowboardach są dobrze przygo- zmęczona, że zasnęłam w samotowane. Mimo tego, że śnieg pa- chodzie. Czasami również spacerowaliśmy po lesie i nad rzeką
dał tylko w pierwszy dzień, stoki
były przez cały tydzień naśnieżo- Białką, gdzie były piękne widoki.
ne. Spod naszego
Uwielbiam wyjeżdżać
pensjonatu odjeżdżał z rodzicami i poznawać nowe
skibus, który zawoził miejsca. Bardzo podobały mi się
nas bezpośrednio pod ferie w tym roku, wyśmienicie się
stok.
bawiłam, szkoda, że tak szybko się
Lubię jeździć skończyły.

zarówno na nartach
jak i na snowboardzie,
dlatego nie mogłam
się zdecydołam z rodzicami w Białce Tatrzań- wać co wyskiej. Mieszkaliśmy w bardzo ład- brać. Dlatego
nym pensjonacie, w którym wła- dwa dni jeździściciel sam robił z drewna schody, łam na snowporęcze, drzwi, podłogi, ściany i
boardzie i trzy
wiele innych rzeczy. Mieszkał tam dni na nartach.
bardzo miły piesek właścicieli,
Jednego dnia
który za każdym razem, gdy wynie poszliśmy
chodziliśmy z domu, albo przyjeż- na stok, ponie-

Marcelina Gerlicka - Pawelska
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Moje ferie spędziłam bardzo ciekawie. W pierwszym tygodniu byłam na obozie w Szklarskiej Porębie. Było tam ciekawie,
ponieważ codziennie zwiedzaliśmy to piękne i tajemnicze miasto. Chodziliśmy jeździć na nartach i spacerowaliśmy po górach,
a codziennie wieczorem opiekunka opowiadała nam legendy o
Karkonoszach (górach, w których
leży miasto). Kiedy obóz się kończył było mi smutno, więc mam
nadzieję, że jeszcze tam wrócę.
Drugi tydzień spędziłam
na półkoloniach szkolnych. Tam
Na ferie pojechałam do
Karpacza. Ja, tata i Kuba zatrzymaliśmy się w hotelu. Hotel był duży
i zadbany. Było w nim czysto
i pachnąco. Po przyjeździe do hotelu poszliśmy do recepcji po trzy
karty wejściowe. Gdy je dostaliśmy, udaliśmy się do pokoju nr
„5023”. Po rozpakowaniu bagaży
przebraliśmy się w stroje kąpielowe i udaliśmy się na basen
,,TROPIKANA’’. Jest to ciekawe
miejsce z uwagi na wiele atrakcji.
Jest tam zjeżdżalnia o nazwie
,,Cebula’’, basen z falą, basen
sportowy i rekreacyjny. Jest tam
tez kilka saun i jacuzzi.

też były wycieczki (wyjście do Pleciugi na przedstawienie „Balbaryk
i złota piosenka” oraz wyjazd
do Geko – ścianki wspinaczkowej)
i spacery jak i chwila odpoczynku,
np. po obiedzie. A później weekend, w którym się nie nudziłam,
bo też były atrakcje. W sobotę
niestety siedzieliśmy w domu, ale
niedziela była ciekawa. Byliśmy w
parku trampolin niedaleko domu.
Bawiłam się niesamowicie, ale
niestety to był ostatni dzień ferii.
Wróciłam już do szkoły
i nie mogę doczekać się wakacji.
Hanna Pajek

,,SKI-BUS’’. Na początku uczył nas
instruktor. Pan Ryszard pokazał
nam, jak chodzi się na nartach, jak
należy skręcać i hamować. Po
dwóch godzinach ćwiczeń zaczęliśmy zjeżdżać na stoku. Postanowiliśmy, że chcemy spróbować swoich sił i samodzielnie zjeżdżać ze
stoku. Stok nazywa się ,,Kopa’’.
Na jego szczyt wjeżdżaliśmy wyciągiem ,,Liczykrupa’’. Nigdy nie
jeździłam na nartach, ale jak na
pierwszy raz poszło mi naprawdę
dobrze. Jazda na nartach wcale
nie jest łatwa. Ciekawym doświadczeniem było również wsiadanie i zsiadanie z wyciągu.

Codziennie chodziliśmy
W środę, w hotelu odwiena narty. Rano przyjeżdżał po nas dziła mnie Dominika, która także

była na feriach w Karpaczu. Świetnie się bawiłyśmy przez ten czas.
Wieczorem w całym Karpaczu nie
było prądu, zaś w hotelowej windzie utknęło kilka osób. W czwartek zrobiliśmy sobie wycieczkę na
pizzę. Po drodze kupiliśmy pamiątki dla przyjaciół.
Podczas wyjazdu poznałam kilka koleżanek, z którymi
utrzymuję kontakt. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy przyszedł piątek i musieliśmy wracać do domu.
Czas w Karpaczu spędziłam aktywnie. Mam nadzieję, że w następne
ferie znów odwiedzimy Karpacz.
Julia Wałęsa
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Z PÓŁKI MOLA KSIĄŻKOWEGO
Tym razem mamy propozycję dla
wszystkich, którzy kochają średniowiecze i czasy turniejów rycerskich. Cykl powieści Zawiadowcy Johna Flanagana jest
właśnie dla was.
Główny bohater – piętnastoletni
Will marzy o tym by zostać rycerzem.
Niestety jego drobna budowa nie pozwala mu chociażby na to, by władać
mieczem. Tajemniczy Halt proponuje
mu, aby został zwiadowcą…
Zanim Will spełni swoje marzenia
czeka go długa droga i wielka przygoda.

A wszystkim tym, którzy kochają psy polecamy historię o niezwykłej
przyjaźni chłopca z psem opisanej na
kartach powieści Lassie wróć Erica
Knight’a.
Jest to opowieść o uczuciu, które połączyło małego chłopca – Joe’go z
owczarkiem szkockim.
Ciężka sytuacja materialna
zmusza rodzinę do sprzedaży psa. Mały
Joe nie może się pogodzić z utratą ukochanego zwierzęcia. Tymczasem Lassie
ucieka od nowego właściciela…

Polecamy!
Redakcja

Polecamy!
Redakcja

Niektórzy tworzą poezję...
Kacper Amernik

Smutek koziołki fika

Charakteryzacja uczuć

Szarpie chaotycznymi myślami

Bo przestrogą przed głupimi rzeczami

Jak wiatr okrętu żaglami

Lecz niestety przed marzeniami

Uczucia dwojakie są

Szczęście jest trwałe jak skała

Działa jak uczuciowy pryzmat

Niektóre zabić Cię mogą

Marmurowa twarda bez mała

I cała jego charyzma

Możesz umrzeć z miłości niespeł- Radość ulotna ale wspaniała
nionej
Jak lekki wietrzyk i zielona trawa
Lub cieszyć się
Lenistwo to straszny leniwiec

Tworzy negatywne uczucia

Towarzystwem

I puszcza twe plany w niwecz

I rób tak by jej stało się zadość

Osoby upragnionej

Strach jest dziwny

Jedne są trwałe inne nie

A będziesz człowiekiem wspaniałym

Bo czasem naiwny

Trzeba scharakteryzować je

Ale czasem uzasadniony

Zazdrość szybko umyka

A taki nawet chwalony

Jak smutek lenistwo zazdrość
Najlepsza zawsze jest radość

I wdzięcznym ideałem
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Bal karnawałowy 2018
Karnawał to czas w roku,
kiedy organizowane są najbardziej
kolorowe, huczne zabawy i bale
przebierańców. Najbardziej znane
i widowiskowe są oczywiście w
Rio de Janeiro, ale nasza szkoła
miała także swój bal i był on równie niezwykły.
Popołudniu 11 stycznia
2018 roku, gdy za oknami panowały egipskie ciemności nasza sawie znani z kreskówek, filmów czy baśni. Odwiedziła
nas nawet Świnka Pepa,
która tanecznym krokiem
poprowadziła wszystkich na
parkiet. Nawet najbardziej
opornych.
la gimnastyczna przemieniła się
w najbardziej kolorowe miejsce
na kuli ziemskiej.
Uczniowie klas szóstych
wraz z wychowawcami i samorządem zapewnili nam niezapomniane dwie godziny fantastycznej zabawy.
Sami uczestnicy balu także się postarali i poprzebierali się
w ciekawe stroje. Byli bohatero-

♪ ♫ ♪♫

Dodatkową atrakcję stanowił kącik makijażu i fotograficzny. Wszyscy bawili się doskonale i
już nie możemy się doczekać, co
się będzie działo za rok.
Kuba Osadców

Str. 11

Udział klasy 4h w projekcie

Fair Friends

„FAIR FRIENDS 2018 –
Discover the World!“ to edukacyjny projekt piłkarski dla uczennic i
uczniów z szesnastu klas IV szkół
podstawowych w Szczecinie i Kołobrzegu oraz z szesnastu klas V
szkół podstawowych w Berlinie.

stwach Świata. My wylosowaliśmy
Danię. W ramach tej fazy przez
organizatorów projektu zostaną
przeprowadzone KOSMOwarsztaty na temat państw
uczestniczących w Mistrzostwach
Świata w piłce nożnej.

Nasza szkoła bierze udział
w projekcie po raz trzeci.

3. W planach są też dwa pięciodniowe spotkania uczestników
projektu:

- prezentacja na temat krajów
biorących udział w Mistrzostwach
Świata w piłce nożnej;
- gra Memory – dobieranie par
flaga – symbol kraju lub nazwa
stolicy;
- gra elektroniczna – pytania dotyczące krajów;

- zasady fair play – oglądanie filmików pokazujących pozytywne
14
–
18
maja
2018
roku
w
Szczeci1. Polsko- niemieckie tandemy –
zachowania zawodników na boinie.
każda klasa losuje klasę partnersku (uczciwe, empatyczne, itp.),
ską i poznaje się wzajemnie wysy- 11 – 15 czerwca 2018 roku w Ber- dyskusja o zasadach fair play;
łając listy lub kontaktując się
linie.
- gra 50 pól – pytania o krajach.
za pomocą internetu. My wyloso5 marca 2018 roku nasza
Było to bardzo pouczające
waliśmy Moabiter Grundschule.
klasa uczestniczyła w warsztatach, spotkanie, dużo dowiedzieliśmy
2. Uczestnikom zostaje wylosowa- które zostały przeprowadzone
się na temat krajów i założeń prony kraj – 32 uczestniczącym klaprzez niemieckiego koordynatora jektu Fair Friends.
som zostały rozlosowane 32 pań- – pana Floriana Fischera.
Uczniowie klasy 4h
stwa uczestniczące w MistrzoW programie zajęć były:
Plan projektu

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)

FOTORELACJA
„Podróże te duże i małe”
z Festiwalu Nauki
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