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WYWIAD Z DYREKTOR SZKOŁY - RENATĄ SPPODZIEJĄ

Redakcja: Czym zajmuje się Pani na terenie szkoły? jakie są Pani obowiązki? czy może pani nam przybliżyć swoją pracę? 
Dyrektor : Na terenie szkoły zajmuje się sprawami organizacyjnymi  wszystkimi problemami, które dotyczą uczniów, nauczycieli i rodziców. Jestem
jednocześnie dyrektorem, nauczycielem i managerem. 
R: Jaki zawód chciała Pani wykonywać, gdy była Pani w naszym wieku?
D: Odkąd pamiętam zawsze chciałam uczyć dzieci.
R: Czy lubiła pani szkołę?
D: Bardzo lubiłam chodzić do szkoły.
R: Jaki był Pani ulubiony przedmiot, gdy chodziła Pani do szkoły?
D: Język polski.
R: Jakim była Pani dzieckiem?
D: Zawsze lubiłam mieć własne zdanie, szukać nowych wyzwań. Interesowały mnie rzeczy nowe.
R: Pani najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa?
D: Najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa dotyczą moich wakacyjnych wyjazdów, szczególnie do dziadków na wieś.
R: Co lubiła Pani robić najbardziej, gdy była dzieckiem? Jakie miała Pani pasje, hobby?
D: Bardzo lubiłam czytać książki, byłam również harcerką i często jeździłam na obozy, gdzie nawiązałam przyjaźnie, które przetrwały do dziś.
R: Czy gdyby Pani mogła jeszcze raz wybrać swój zawód, to czy nadal chciałaby Pani być Panią dyrektor?
D: Bycie dyrektorem to bardzo trudny zawód, bowiem pracuje się z ludźmi, którzy maja swoje oczekiwania a nie zawsze wszystkie można spełnić. Należy
zatem nauczyć się sztuki kompromisu i negocjacji.  
R: Czy lubi pani swój zawód?
D: Zawód nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji, po prostu lubię to co robię.
R: Czy lubi Pani nauczycieli uczących w naszej szkole?

D: Nauczyciele, którzy pracują w naszej szkole to osoby wykształcone, mądre i świetnie przygotowane do pracy w z dziećmi. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje.

R: Co chciałaby Pani jeszcze zmienić w naszej szkole?
D: Bardzo chciałabym wyremontować szkolę, tak, aby uczniowie mogli się uczyć w jak najbardziej komfortowych warunkach.
R; Czy trudno pracować takimi dziećmi jak my?
D: Jesteście wspaniałymi dziećmi bardzo lubię pracować z uczniami SP4.
R: Jakie Pani zna języki obce? 
D: Znam język niemiecki i język rosyjski.
R: Jak Pani spędza wolny od pracy czas?
D: Wakacje spędzam z rodziną. Często wyjeżdżamy na łono natury, gdzie wspólnie odpoczywamy.
R: Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i dlaczego?
D: Lato. Uwielbiam słońce.
Dziękujemy za wywiad.

Pani Dyrektor na festynie Ania
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Apel z okazji Święta Niepodległości- 11 listopada

Relacja naszej ekipy z wizyty w Gazecie Ostrowskiej

Na apelu Na apelu

Poczet sztandarowy

W redakcji

We wtorek, 14 listopada 2017r., klasa V A z wychowawczynią Sylwią
Lamczak, bibliotekarzem Renatą Wojciechowską i uczniami z gazetki
szkolnej udała się do redakcji Gazety Ostrowskiej – najstarszego periodyku
naszego miasta. Pan Jarosław Wardawy – Redaktor Naczelny, pokazał
naszej grupie redakcję i opowiedział o poszczególnych etapach powstawania
gazety – począwszy od kolegium redakcyjnego i zbierania materiałów po
wydrukowanie nakładu w formie papierowej.
W bardzo interesujący sposób opowiadał o zawartości wydawanego przez
siebie pisma, podkreślając fakt, że jest ono poświęcone społeczności
lokalnej i swoją tematykę zawęża do informacji z regionu – powiatu
ostrowskiego. Omawiał działy i dodatki gazety. Pokazał uczniom
egzemplarze kilku numerów ukończonego wydania i wydruk przed drugą
korektą. Uczniów w szczególności zainteresował egzemplarz pisma wydany
z okazji okrągłej rocznicy ukazywania się tytułu „Gazeta Ostrowska”, ze
skanem stron autentycznego periodyku z 1901roku.
Serdecznie dziękujemy panu Jarosławowi Wardawemu za ciekawe i
pouczające spotkanie z prasą.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się w naszej szkole
uroczysty apel. Przygotowały go pani Sylwia Lamczak i Anna Szczygiełek.
Podczas apelu przypomniano, że Święto Niepodległości jest obchodzone 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w roku
1918, po 123 latach zaborów. W wierszach, piosenkach i prezentacji
multimedialnej przypomniano drogę Polaków do odzyskania niepodległości.
W latach 1919-1939 uroczystości miały charakter wojskowy. Organizowano
je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Pierwszy raz uroczyście
upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920 roku. Tego dnia
uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego wodza.Naczelnego w
wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską. 
11 listopada jest dniem wolnym od pracy, a w głównych obchodach święta
biorą udział najwyższe władze państwowe. Odbywają się one w Warszawie
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed grobem Nieznanego
Żołnierza. W tym dniu organizowane są także biegi niepodległościowe i
marsze patriotyczne. 

Ania Ania

Ania

Ania
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DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W NASZEJ SZKOLE

Dzień Postaci z
Bajek obchodzony
jest 5 listopada. W
tym roku szkolnym
w naszej szkole
właśnie ten dzień
postanowiono
zorganizować 8
listopada i połączyć
go z zajęciami
adaptacyjnymi dla
przedszkolaków. W
związku z tym w
środę bibliotekarz
szkolny wraz z
zaproszonym
gościem wróżką
Hanuszką odwiedził
wszystkie klasy 0-III.
Uczniowie w
przebraniach
ulubionych postaci z
bajek z
niecierpliwością
czekali

na wymarzonych
gości. Na zajęciach
rozmawiano o
ulubionych bajkowych postaciach
, uczniowie
wysłuchali bajki o 
"Kopciuszku", a w
klasach II-III
dodatkowo poznali
przygody "Kota w
butach".
Poza tym uczniowie
odgadywali postacie
z bajek
zaszyfrowane w
rymowankach oraz
układali bajkowe
układanki. W wesołej
zabawie przy
piosence "Witajcie w
naszej bajce" wróżka
Hanuszka
zamieniała dzieci w
różne postacie.
Dzieci w nagrodę

za przebranie się
otrzymały słodycze
oraz obrazki do
pokolorowania. Na
lekcjach było
radośnie, kolorowo i
magicznie, a
postacie znane i
lubiane przez dzieci
zdominowały naszą
szkołę. Na szkolnym
korytarzu można
było spotkać
czarownicę lub
wróżkę. Myślę, że do
takiej magicznej
szkoły wszyscy by
chętnie chodzili, a
czarodziejska
różdżka to marzenie
każdego ucznia!!!
W godzinach
popołudniowych na
czytanie bajek
zaprosiliśmy

przedszkolaczki, 
wraz z grupką dzieci
z zaprzyjaźnionego
przedszkola
Smerfiki. Było
oczywiście kolorowo
i bajecznie, a dzieci z
wielkim
zaciekawieniem
wysłuchały bajki,
kolorowały, układały
puzzle czy bawiły się
w rytm piosenki i
przemieniały się w
bajkowe postacie.
Kochane
przedszkolaczki
zapraszamy Was
serdecznie w
przyszłym roku i
obiecujemy duuużo
miłej zabawy!!!

grupa "0"

Klasa 2

Ania

Ania
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Z WOLONTARIATU

POMÓŻMY TRZYLETNIEMU MAKSIOWI WYGONIĆ GUZA Z
BRZUSZKA - ZBIERAJMY NAKRĘTKI i PRZYNOŚMY DO
WYCHOWAWCÓW

  Żółty talerz

Zadbano by nikt z nas nie był 

Nasza szkoła w ramach programu "Żółty talerz" sponsorowanego przez
"Kulczyk Fundation" dostaje darmowe bułki pełne dodatków, wypełnione nimi
aż po brzegi. Każdemu uczniowi przysługują dwie bułki, ale jak kogoś nie ma
to można zjeść za niego. Bułki są dla wszystkich uczniów niezależnie od
budżetu rodziców. Pieczywo zawsze jest świeże, a kanapki są robione
przez Ostrowski catering. 

Bułki jemy zawsze na przerwie o 10.35 - wszyscy razem w miłej
atmosferze. Przez to smakują one jeszcze lepiej ;-)

Serdecznie dziękujemy Fundacji i Pani Dyrektor za troskę o nasze zdrowie.
Tym razem zrobiono coś dobrego dla nas!

  Zbiórka karmy

W ramach "Małego Wolontariatu" w naszej szkole zbierane są: karmy dla
psów, koce, legowiska itp. Jest to bardzo duża pomoc dla pupili, bardzo
zachęcam uczniów do pomagania. Rzeczy należy przynosić do
wychowawców, gdyż za to też będą zbierane punkty na "Super Klasę". Nas
to za wiele nie kosztuję, a pieskom bardzo pomoże. W schronisku w
Wysocku Wielkim, jest duża bieda, więc to dla nich będzie ogromna pomoc.
Pomaganie zawsze odwdzięcza się, a i ty możesz czasem potrzebować
pomocy!

Karma
w schronisku

schronisko

Rafał
Rafał

Rafał
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NASZA RECENZJA...

Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.J. Tolkien

Książka autorstwa J. R. R. Tolkiena opowiada o przygodzie, którą przeżył pewien hobbit o imieniu Bilbo. Bilbo Baggins w powieści przeżywa niesamowite
przygody i omal nie otrze się o śmierć. Jednymi z najważniejszych momentów jego historii to wyruszenie na wyprawę z krasnoludami, znalezienie
magicznego pierścienia i przechytrzenie Goluma, pokonanie smoka Smauga i wielka bitwa. W książce wszystkie wydarzenia są bardzo szczegółowo
opisane, w filmie mamy natomiast wiele streszczeń. Moim zdaniem film jest średnio do książki podobny. W filmie jest wiele wątków dodanych przez
scenarzystów, ale większość bardzo wiernie przedstawionych, tak jak w książce.Radzę jednak przeczytać książkę. Dzięki niej można sobie wyobrazić jak
to wszystko wyglądało bez wzorowania się na obrazach z ekranizacji. Pomagają w tym wspomniane już wcześniej szczegółowe opisy miejsc, perypetii
bohaterów i ich przeżyć wewnętrznych. Natomiast potem warto obejrzeć film i skonfrontować własną wyobraźnię z pomysłem i wizją reżysera. 
Książka i film z elementami baśnii i fantastyki, jak krasnoludy, smoki czy hobbity z pewnością przypadną Wam wszystkim do gustu. Także ciekawy jest tu
motyw cudownego pierścienia, który został bardzo szeroko rozwinięty w trylogii "Władca Pierścieni". SERDECZNIE POLECAM. NIe tylko Hobbita\ale i
pozostałe książki J.R. R.  Tolkiena. 

Książka

Bohaterowie

Kamila

Kamila
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ANDRZEJKI... To był udany wieczór...

"Andrzejki" to nazwa wieczoru wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię Sw. Andrzeja - patrona Szkocji, Grecji i Rosji, at także miłości oraz
zamążpójścia. Zatem Andrzejki są świetną okazją dla wszystkich młodych ludzi do poznania swojej miłosnej przyszłości.
Popularne Andrzejki to także ostatnia okazja do pobawienia się i urządzenia zabawy przed rozpoczynającym się adwentem 
Tradycją wieczorów andrzejkowych są wróżby. Dawniej te imprezy miały charakter matrymonialny i były przeznaczone tylko dla niezamężnych
dziewczyn.Panowie natomiast wróżyli sobie kilka dni wcześniej w Katarzynki. Obecnie na zabawach andrzejkowych bawią się wszyscy wspólnie. 
Kilka najpopularniejszych wrób andrzejkowych:
- lanie wosku. Polega na przelaniu przez dziurkę od klucza roztopionego wosk do miski z zimną wodą. Następnie zastygnięty wosk utworzy kształt, który
powinno się oglądać rzucając nim przy pomocy lampki cień na ścianę. To, co wyczytamy z cienia, mówi o naszej przyszłości. 
- -kubeczki Do tej andrzejkowej wróżby potrzebujemy kilku kubków. Pod każdym z nich przykrywamy jeden wybrany przez nas przedmiot: monetę,
pierścionek, kostkę cukru, listek laurowy, cukierek, kompas oraz klucz. Osobę, która wylosuje monetę czeka bogactwo. Z kolei pierścionek oznacza szybki
ślub. Cukier to oznaka szczęścia w życiu i miłości, a listek laurowy sławy. Cukierek to znak rychłych narodzin dziecka, natomiast kompas wspaniałej
podróży. Osobę, która wylosuje klucz, czeka przeprowadzka.
 -buty Ta andrzejkowa wróżba polega na ustawianiu butów wszystkich obecnych osób jeden za drugim w kierunku drzwi. Ta osoba, której but jako pierwszy
przekroczy próg, pierwsza weźmie ślub. Podobna wróżba andrzejkowa z butami polega na rzuceniu buta przez lewe ramię. Jeśli but będzie czubkiem
skierowany ku drzwiom, to również wróżba rychłego zamążpójścia. 
- wróżba ze skórki jabłka Podczas tej andrzejkowej wróżby należy tak obierać jabłko, aby skórka była jak najdłuższa. Gdy pęknie lub gdy skończymy
obieranie, przerzucamy ją przez lewe ramię. Kształt litery, który wyjdzie, będzie pierwszą literą imienia ukochanego lub ukochanej.
- serce i szpilki Tan wróżba andrzejkowa polega na tym, że z papieru wycinamy serce i z jednej strony wypisujemy wszystkie znane nam męskie (lub
damskie w wersji dla chłopaków) imiona. Następnie odwracamy kartkę tyłem do osoby ze szpilką. Ta musi wbić szpilkę w kartkę. Osoba, której imię przebiła
szpilką, jest jej pisana.
W naszej szkole impreza andrzejkowa odbyła się w czwartek 30 listopada i stawiła się na nią większość społeczności klas IV-VI .Zorganizował ją Samorząd
Szkolny z opiekunami: Anną Szczygiełek i Tomaszem Stańkiewiczem. Było dużo wróżb, jak pudełka z imionami i magiczne koło, no i poznanie swojego
zawodu. Klasy młodsze bawiły się podczas zabaw dla przedszkolaków, ale o tym innym miejscu gazetki. 
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GOTUJ Z NAMI!
DZIŚ ZDROWO Z OWOCAMI!

POŚMIEJMY SIĘ...

SAŁATKA OWOCOWA

Składniki:
- banan
- gruszka
- 5 połówek brzoskwiń z puszki
- 6 plasterków ananasa z puszki
- zielone winogrona
- cytryna
Przygotowanie
Owoce obrać i pokroić, wrzucić do miseczki. Na koniec skropić sokiem
z cytryny. Pomieszać SMACZNEGO!

LETNIA WERSJA SAŁATKI OWOCOWEJ Z JOGURTEM

Składniki:
- 150 ml jogurtu naturalnego bez cukru
- łyżeczka soku z cytryny
- świeże owoce
arbuz, truskawki,jagody, brzoskwinie, czarne porzeczki, maliny
Przygotowanie
Owoce umyć, obrać, pokroić na drobne kawałki.Wrzucić wszystko do
miski. Jogurt wymieszać z sokiem z cytryny i zalać owoce. Wymieszać.
PYCHA!!! SMACZNEGO!!!!

SHAKE OWOCOWY

Składniki:
- ulubione owoce (mogą być mrożone)
- szklanka mleka
- 2 łyżki cukru
- 2 łyżki lodów waniliowych
Przygotowanie
Wszystkie składniki włóż do miksera i miksuj do uzyskania jednolitej
płynnej masy. Możesz wedle uznania dodać więcej swoich ulubionych
produktów. Na koniec przelej do szklanki, włóż słomkę i gotowe!!!!
JAKIE TO ZDROWE !!!!

Sałatka

Shake

Byli sobie Polak - Lech, Czech i Rus. Rus wymyślił zadanie, więc
powiedział, że będą rzucać pralkami. Najpierw rzucił Czech i pralka się
zepsuła. Później rzucił Rus i pralka też się zepsuła. Na koniec rzucał
Polak-Lech i pralka się nie popsuła! Czech i Rus spytali Polaka dlaczego
pralka się nie zepsuła. On na to im odpowiedział: Zycie każdej pralki to
Calgon!

Ilu trzeba chłopaków do zapalenia żarówki?
- Żadnego. Bo chłopcy nie boją się ciemności!

Przychodzi Jasiu do sklepu i mówi: 
-poproszę fafkulce 
-przepraszamy, ale nie mamy czegoś takiego. 
Po czym Jasiu przychodzi po kilku dniach i mówi: 
-no poproszę fafkulce! 
-proszę wyjść nie mamy takiego czegoś. 
-no to poproszę fa w spreju.

Nauczyciel pyta się Jasia: 
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz to na tablicy. 
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio.

Jasiu

Angelika

Angelika Angelika
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ZWIEDZAJ Z NAMI !!!
DZIŚ TAJLANDIA - egzotyka i piękne plaże 
PRZECZYTAJ! W sam raz, aby rozgrzać się w zimowy dzień.

Tajlandia to państwo
położone w południowo
- wschodniej części
Azji. W kraju tym
zwyczajem jest
sposób przywitania
się. Zamiast
podawania sobie dłoni,
wykonuje się gest
“wai”, czyli złożenie
rąk jak do modlitwy i
lekkie pochylenie
głowy. Witając się ze
znajomymi można
złożyć ręcę do klatki
piersiowej. Obdarując
gestem osoby starsze,
dłonie trzeba trzymać
koło głowy. Tajowie,
gdy widzą króla
unoszą ręcę nad
głową. Azjaci pod
żadnym pozorem nie
mogą obrażać władcy
państwa.

Bardzo szanują nawet
banknoty z
wizerunkiem ważnej
osoby. W
malowniczym miejscu
obowiązują zasady
wiary buddyjskiej.
Zakazane jest
dotykanie czyjejś
głowy i wykonywanie
jakiejś czynności
stopą. Wchodząc do
świątyni  powinno się
ściągnąć buty. Stolicą
kraju jest Bangkog.

Kacper Mapa

Plaże

Zbytki... Kacper

Kacper
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Andrzejki dla przedszkolaków

We wtorek, środę i czwartek (28, 29 i 30 listopada) do naszej szkoły zawitały
przedszkolaki między innymi z Publicznego Przedszkola nr 8 im. "Krasnala
Hałabały" i Publicznego Przedszkola nr 10 im. "Kubusia Puchatka". Zostali
zaproszeni na zabawę andrzejkową przygotowaną przez klasy "0" - 3 a wraz
z wychowawczyniami.  Miłych gości powitała pani wice dyrektor i nasz
szkolny DJ pan Tomek, który zadbał o świetną muzykę i konkursy. Były
między innymi "Kaczuchy", "Krasnoludek", wyścigi z piłeczką na łyżce,
balony nad głowami. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni opuszczali naszą
salę gimnastyczną. Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy
ponownie.

Zbawa

Andrzejki Andrzejki

Ania

Ania Ania
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Dzień Pluszowego Misia

Z wizytą w Catoramie

W dniu 25 listopada swoje święto obchodzi pluszowy miś. Znana na całym
świecie od ponad stu lat zabawka stała się przez ten czas bohaterem
licznych filmów i książek, W naszej szkole także odchodziliśmy to święto. W
klasach „0”-3 odbyły się spotkania czytelnicze, którego głównym punktem
było czytanie opowiadania  „Prezent urodzinowy” z książki „Bajki o misiach z
czterech stron świata” Anieli Cholewińskiej-Szkolik. Poza tym wszystkie
dzieci prezentowały przyniesione przez siebie misie, opowiadały za co je tak
bardzo je kochają i złożyły im życzenia urodzinowe. Podczas zajęć z
bibliotekarzem uczniowie poznali historię powstania pluszowego misia,
odgadywali misie z ilustracji oraz uczestniczyli w zabawie muzycznej.
Ostatnim  punktem spotkania było wykonanie z papieru figurki misia.
Uczniowie byli zadowoleni z tematu spotkania z bibliotekarzem, bowiem
pluszowe misie kochają chyba wszystkie dzieci. Chętnie uczestniczyli w
lekcji, z ochotą włączając się w rozmowę i zadania przygotowane przez
bibliotekarza. W szkolnej bibliotece jest zorganizowana wystawa książek o
misiach „Miś bohaterem literackim” . Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do biblioteki!!!

Na wystawie

w poniedziałek 13 listopada uczniowie klas IIII a i IIIc wybrali się Castoramy
w Kalisz, aby uczestniczyć w zajęciach technicznych i zwiedzić sklep. Na
miejscu gości przywitali pracownicy sklepu. Na każdego czekało stanowisko
pracy, a na nim fartuszek, drewniane elementy, młotek i gwoździe. Wszyscy
uczestnicy wykazali duże zainteresowanie konstruowaniem drewnianych
samolotów. Gdy samoloty zostały poskładane, a klej już dobrze zaschnął
przyszedł czas na dekorowanie swoich prac. Sprawiło to wiele radości i
pokazało, że dzieci mają dużą inwencje twórczą. Po zajęciach plastycznych
prowadzące zajęcia zaprosiły do zwiedzania sklepu. Uczniowie poznali
różne działy Castoramy, a największym zainteresowaniem cieszył się dział
z dekoracjami świątecznymi, na Boże Narodzenie.

Pracujemy...

Ania

Angelika
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
GRATULUJEMY I WITAMY OFICJALNIE W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

W czwartek, 23 listopada do Szkoły Podstawowej nr 4 przybyło mnóstwo
znamienitych gości: Beata Klimek Prezydent Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, ksiądz dr Zbigniew Cieślak proboszcz parafii NMP,
Karolina Winnecka asystentka Łukasza Mikołajczyka senatora RP, Aneta
Kaźmierczak wice dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. "Plastusia",
Halina Musielak wice dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8 im. "Krasnala
Hałabały", Natalia Jura dyrektor Publicznego Przedszkola nr 10 im. "Kubusia
Puchatka", Renata Zielińska dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11 im.
"Calineczka", Beata Kosar dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17 im.
"Ciuchcia" oraz panie z Rady Osiedla nr 1.
A po co się zjawili? Tego właśnie dnia uczniowie stali się pełnoprawnymi
uczniami naszej szkoły. Po rozśpiewanej części artystycznej,
przygotowanej przez klasy II a i III a pod okiem wychowawczyń, pierwszacy
złożyli ślubowanie, a Prezydent Miasta pasowała ich na uczniów Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlkp. i wręczyła
upominki: pióra z imieniem i nazwiskiem każdego ucznia oraz dyplomy.
"Dobre duszki" obdarowały swoich kolegów maskotkami, a zaproszeni
goście słodkościami i książką do klasowej biblioteczki. Na koniec zrobiono
pamiątkowe zdjęcie . Następnie pierwszacy wraz z rodzicami spotkali się w
klasie. Przy pysznym torcie świętowali ten dzień.

I A

Oficjalnie...

Pierwszaki

Przedstawienie...

Ania

Ania

Ania

Ania
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Nasze prace- "Dzień pluszowego misia"

II miejsce
Trzecie miejsce

Ania
Ania
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Konkurs "Mój ukochany miś"

Wyróżnienie Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Ania Ania

Ania

Ania
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Wyróżnienia w konkursie "Mój ukochany miś"

Wyróżnienie Wyróżnienie

Wyróżnienie Wyróżnienie

Ania Ania

Ania Ania


